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BAB V 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah 

diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu urusan absolut, 

urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan 

tersebut terpilah  menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah 

dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 

Asas desentralisasi  merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, 

dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari 

sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah.         

Menurut asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal  di wilayah tertentu (untuk urusan 

pemerintah absolute), atau kepada gubernur dan  bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya.  

Urusan pemerintahan umum  meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan 

antar umat beragama,  persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, 

pembinaan kerukunan antar ataupun intra suku, koordinasi pelaksanaan tugas antar 

instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota / kabupaten, 

pengembangan kehidupan demokrasi  dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan 

yang bukan menjadi kewenangan daerah. Secara pendanaan , urusan ini dibiayai dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksana dalam urusan 

pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota / bupati di daerahnya masing-

masing, dibantu oleh instansi vertikal.  Adapun pola pertanggungjawaban dari 

pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah  gubernur bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui menteri, dan bupati / walikota kepada menteri melalui gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat.  

Sedangkan pada asas tugas pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada  daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari  Pemerintah Daerah provinsi 

kepada Daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugaspembantuankan 

adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun pilihan. Adapun tujuan asas Tugas 

pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta 



 

 

 T
U

G
A

S
 U

M
U

M
 P

E
M

B
A

N
T

U
A

N
 

Hal.   404 

 

 

 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 

untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun 

secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek. 

Secara pendanaan, Tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. 

Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat , namun jika pemberi 

penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I).  

Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah 

penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, 

namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada 

Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada pemerintah 

pusat melalui  Kementerian / Lembaga,  juga harus melaporkan kepada Gubernur 

selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah.  

 Pada pasal 23 Undang-Undang No.23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan  diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Dan sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah 

dimaksud belum tersusun, sehingga pelaksanaanya masih mengacu pada PP No.7 

tahun 2008 tentang  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.  Yang diterjadi di dalam 

masa peralihan ini,  Kementerian / Lembaga sebagai  Pengguna Anggaran di Eselon I 

lebih selektif dalam memberikan penugasan kepada pemerintah daerah. Sehingga jika 

pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih urusan dalam Tugas 

Pembantuan, maka kemudian mulai pada tahun 2016 ini terjadi perubahan mekanisme 

dari Tugas Pembantuan beralih pada Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik 

maupun DAK Non Fisik.    

Karena penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baru 

dapat diimplementasikan pada tahun 2017, sehingga pada tahun 2016 dan 

sebelumnya Pemerintah Kabupaten / Kota hanya berkewajiban dalam pelaporan tugas 

pembantuan saja, sedangkan untuk pelaporan dekonsentrasi menjadi kewajiban 

Pemerintah Provinsi karena belum ada urusan pemerintahan umum yang 

didekonsentrasikan kepada Kab / Kota pada  saat ini .  

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 memperoleh alokasi awal dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  untuk penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri  sebesar Rp. 3.614.191.000,- (tiga milyar 

enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Yang 

selanjutnya karena kebijakan Presiden untuk melakukan  penghematan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, sehingga pagu tersebut 

mengalami rasionalisasi secara bertahap dan akhirnya berkurang hingga menjadi 

sebesar Rp. 2.825.829. 000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan 

ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).  

Dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

dan dilaksanakan oleh 2(dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kota Semarang. Kedua Sauan Kerja pelaksana Kegiatan yang didanai Tugas 

Pembantuan tersebut adalah : 

 

1. Dinas Pertanian,  

menerima alokasi awal sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta 

rupiah), yang kemudian mengalami rasionalisasi sehingga anggarannya turun 

menjadi sebesar Rp.331.368.000,-. Namun karena saat itu Satker  telah 

melaksanakan kegiatan dengan serapan keuangan melampaui pagu tersebut 

(yaitu sebesar Rp.358.190.000,-), maka setelah dilakukan koordinasi dengan K/L 

dengan menunjukkan bukti administrasi keuangan kegiatan, akhirnya turun revisi 

DIPA keempat (tertanggal 10 Oktober 2016) dengan pagu baru menyesuaikan 

serapan keuangan yang telah dilakukan Satker, yaitu sebesar Rp.358.190.000,- 

(tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 

melaksanakan Program Bina Pembangunan Daerah yang merupakan penugasan 

dari Kementerian Dalam Negeri.  

 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

menerima alokasi awal sebesar Rp.2.744.191.000,- (dua milyar tujuh ratus empat 

puluh empat juta seratus sem bilan puluh satu ribu rupiah). Yang kemudian 

melalui Revisi DIPA mendapatkan pagu baru hasil rasionalisasi sebesar 

Rp.2.571.991.000,-. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 Satker menerima 

DIPA Revisi ketiga dengan terdapat self blocking sebesar Rp.104.352.000,- 

sehingga anggaran DIPA menjadi sebesar Rp. 2.467.639.000,- (dua milyar empat 

ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 

melaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yang merupakan penugasan dari Kementerian Dalam Negeri. 
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A. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian / 

Lembaga pada masing-masing Satuan Kerja  adalah sebagai berikut: 

I.  DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG 

1. Dasar Hukum : 

 DIPA Nomor. 010.08.4.035169/2016  

2. Instansi Pemberi Tugas : 

 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian  Dalam 

Negeri 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : 

 Dinas Pertanian Kota Semarang 

4. Program :  Bina Pembangunan Daerah 

 Kegiatan :  Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan 

Pemerintahan I (Penanganan Lahan Kritis dan Sumberdaya 

Air Berbasis Masyarakat /PLKSDA-BM ) 

5. Anggaran :  Rp 358.190.000,- 

 (Hasil Revisi DIPA ke empat tertanggal 10 Oktober 2016) 

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan : 

 

Latar belakang dilaksanakan Program Nasional ini adalah persoalan lahan dengan 

kategori potensial kritis di Indonesia yang terus bertambah. Salah satu penyebabnya 

adalah  tekanan keinginan penduduk dalam pemanfaatan lahan sebagai usaha 

budidaya pertanian dengan tidak memperhatikan prinsip pengelolaan lahan dan 

sumber daya air. Secara akumulatif, hal ini akan berdampak negatif terhadap tatanan 

kehidupan masyarakat, diantaranya adalah kemiskinan sebagai akibat dari 

menurunnya produktivitas lahan pertanian, terjadinya erosi, pendangkalan aliran 

sungai, berkurangnya kemampuan lahan dalam menyimpan air, terjadinya banjir di 

daerah hilir sungai, dan bahkan mendegradasi produktifitas kehidupan.  

Oleh karenanya penanganan lahan kritis perlu ditingkatkan, agar luas lahan 

kritis tidak semakin bertambah. Selama ini upaya penanganan lahan telah membawa 

hasil, namun tidak sebanding dengan kerusakan lahan yang terjadi. Dalam rangka 

menangani permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya penanganan lahan untuk 

meminimalkan kerusakan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan melalui 

budidaya pertanian yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat. 

Memperhatikan kondisi tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa aspek pembangunan daerah termasuk 

pengelolaan dan pemanfaatan lahan di daerah adalah menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah setempat. Namun demikian, dalam upaya mengatasi keterbatasan 
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anggaran Pemerintah Daerah sekaligus melakukan pembinaan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah dapat memberikan 

stimulus melalui program/kegiatan pendukung dalam menyelenggarakan 

pembangunan di daerah. 

Menyikapi hal tersebut diatas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri 

sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah memprakarsai Program PLKSDA-BM 

yang dilaksanakan di 49 Kabupaten / Kota sebagai pilot project dalam rangka fasilitasi 

K/L dan daerah untuk Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 

lingkup Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Adapun lahan yang 

digunakan sebagai lokasi program merupakan lahan milik desa atau lahan adat atau 

lahan Pemerintah Kabupaten / Kota dan lahan tersebut tidak dalam kondisi 

bermasalah / sengketa. Secara lebih lanjut program PLKSDA-BM merupakan wujud 

nyata dalam mendukung Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-

KPA), terutama dalam lingkup pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber 

daya air, konservasi tanah dan air, serta konservasi sumber daya air.  

Ruang Lingkup Kegiatan Program PLKSDA-BM di tingkat Tugas Pembantuan, yaitu  

1). Sosialisasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis 

Masyarakat (PLKSDA-BM) bagi lokasi desa yang baru ikut serta di tahun 2016;  

2).  Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Peserta Program Penanganan 

Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat oleh Tenaga Pendamping 

Masyarakat (TPM);  

3).  Pelatihan-pelatihan di tingkat Kelompok Tani dengan difasilitasi oleh Tenaga 

Pendamping Masyarakat (TPM);  

4).  Penanaman tanaman sela;  

5).  Penanaman tanaman pokok;  

6).  Pemeliharaan tanaman sela dan tanaman pokok;  

7). Pelaksanaan Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Penanganan 

Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat ke desa lokasi program;  

8).  Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif dan dikirimkan periodik yang terdiri dari laporan 

triwulan, pertengahan tahun, dan laporan akhir tahun. 

 

Sementara itu batasan/ruang lingkup lahan kritis yang akan ditangani melalui program 

ini, yaitu kondisi lahan kritis tingkat ringan sampai sedang yang penanganannya 

diutamakan dengan kegiatan penanaman tanaman bersertifikasi dan berstandar mutu 

dengan dukungan kegiatan bangunan fisik (civil works) yang ringan atau sederhana. 

Dengan bantuan dari Pemerintah serta partisipasi masyarakat Kelompok Tani yang 

terlibat diharapkan akan berhasil mengurangi kondisi lahan yang kritis menjadi lebih 

produktif. 
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Hasil yang diharapkan dari kegiatan Tugas Pembantuan Program PLKSDA-BM adalah 

sebagai berikut : 

1) Meningkatnya produktifitas lahan. 

Dimana lahan yang semula merupakan lahan yang tidak termanfaatkan berubah 

menjadi lahan produktif dengan penanaman tanaman dari jenis buah-buahan, 

tanaman perkebunan, dan tanaman keras yang sesuai dengan kondisi lahan 

setempat. 

2) Meningkatnya area resapan air pada lokasi pilot project.  

3) Meningkatnya pendapatan masyarakat/petani peserta program dan pihak lain 

yang terlibat program dalam jangka panjang.  

4) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Kelompok Tani Pengelola Program 

PLKSDA-BM.  

5) Meningkatnya kerjasama multipihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

pada program Pemerintah.  

6) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil produktifitas tanaman 

yang dikelola oleh Kelompok Tani selaku peserta program.  

 

Di Kota Semarang Program Lahan Kritis dan Sumber Daya Air-Berbasis 

Masyarakat (PLKSDA-BM) melibatkan 43 Kelompok Tani peserta program. Dengan  

mengambil lokasi di wilayah Kota Semarang Bagian Atas, berlokasi di 28 Kelurahan 

yang tersebar pada 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumanik, Kecamatan 

Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen.  

Adapun keluaran yang dihasilkan dari kegiatan sesuai DIPA Nomor. 

010.06.4.300153/2016 adalah sebagai berikut : 

a. Pengadaan Saprodi,  

Dari pagu Rp.223.395.000,- telah dilakukan pengadaan beberapa jenis pupuk 

yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman konservasi . Secara 

fisik terealisasi 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.223.394.800,- atau 

sebesar 100 %. Adapun 3 jenis pupuk hasil pengadaan kegiatan ini terdiri dari : 

1) Pupuk kandang sebanyak 115.440 kg  

yang kemudian didistribusikan kepada 34 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati dan  Kec. Mijen  

2) Pupuk SP 36 sebanyak 21.220 kg  

yang kemudian didistribusikan kepada 24 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati dan  Kec. Mijen. 

3) Pupuk NPK sebanyak 13.652 kg 

yang kemudian didistribusikan kepada 39 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati, Kec.Banyumanik, Kec.Ngaliyan  dan  Kec. Mijen. 

b. Pengadaan Peralatan Penunjang,  



 

 

 T
U

G
A

S
 U

M
U

M
 P

E
M

B
A

N
T

U
A

N
 

Hal.   409 

 

 

 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 

Dari pagu Rp.18.750.000,- telah dilakukan pengadaan beberapa jenis sarpras 

untuk  membantu operasionalisasi pemeliharaan tanaman konservasi , 

khususnya pada lahan konservasi yang sering mengalami kekeringan ketika 

musim kemarau. Secara fisik pengadaan sarpras telah terealisasi 100 % dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp.18.750.000,- atau sebesar 100 %. Adapun sarpras 

pertanian hasil kegiatan ini adalah : 

1) Electric Sprayer sebanyak 10 unit, 

yang kemudian didistribusikan kepada 10 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati dan  Kec. Mijen. 

2) Selang air  dengan diameter ¾ inchi sebanyak 16 roll, 

yang kemudian didistribusikan kepada 6 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati  

3) Instalasi listrik sebanyak 2 paket, 

yang kemudian didistribusikan kepada 2 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati dan Kec. Ngaliyan. 

4) Mesin Pompa air listrik sebanyak 1 unit, 

yang kemudian didistribusikan kepada 1 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati. 

c. Kegiatan Teknik Civil, yang terdiri dari : 

Dari pagu Rp.21.300.000,- telah dilakukan pengadaan jaringan perpipaan da bak 

tandon air. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100 % dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp.21.300.000,- atau sebesar 100 %. Output  kegiatan ini 

adalah : 

1) Jaringan perpipaan sepanjang 1.000 meter , 

Jaringan perpipaan ini disediakan kepada 3 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati dan  Kec. Mijen. 

2) Bak tandon air sebanyak 4 unit, 

yang kemudian didistribusikan kepada 4 Kelompok Tani di wilayah Kec. 

Gunungpati. 

d. Operasional dan Pengelolaan KTPM, TPM dan Satker selama 2 bulan,  

Dari pagu Rp.94.745.000,- dalam rangka meningkatkan kelancaran telah 

diberikan operasional kegiatan dan pengelolaan KTPM, TPM dan Satker selama 2 

bulan dari total penyelenggaraan 12 bulan yang diperlukan (sebagai akibat 

rasionalisasi anggaran). Meskipun demikian secara fisik kegiatan ini telah 

terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.745.000,- atau 

sebesar 100 %. 
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Regulasi Hibah/Bansos sudah tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan ini, namun demikian dari hasil evaluasi Dinas Pertanian selaku Satker, telah 

diidentifikasi terjadi pengurangan jumlah kelompok tani yang masih aktif sebagai 

peserta program JSDF yang mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota 

Semarang. Diawal kerjasama terdapat 43 kelompok tani peserta program, namun 

karena secara teknis lahan pertaniannya sudah tidak dapat diberdayakan lagi, sehingga 

saat ini tinggal 40 Kelompok Tani yang masih aktif. Selain itu dengan  berakhirnya 

Program PLKSDA-BM yang didanai oleh APBN, namun kebermanfaatan program ini 

sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi program, sehingga   keberlanjutan 

program ini perlu kiranya mendapatkan pendampingan dari dana APBD pada tahun-

tahun selanjutnya. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan Program Bina Pembangunan Daerah 

sesuai DIPA Nomor. 010.06.4.300153/2016 dengan anggaran sebesar Rp. 

358.190.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) 

yang merupakan penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri dengan Satker Dinas Pertanian Kota Semarang, sampai 

dengan akhir triwulan IV tahun 2016 secara fisik dan keuangannya telah mencapai 

100% (sebesar Rp.358.189.800,-). 

 

 

II. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG 

1. Dasar Hukum : 

DIPA Nomor. 010.08.4.035169/2016 

2. Instansi Pemberi Tugas : 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil . 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang 

4. Program :    Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Kegiatan :  Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) 

Terpadu. 

5. Anggaran :  Rp 2.467.639.000,- 

(Hasil Revisi DIPA ke tiga tertanggal 27 Oktober 2016) 

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan : 

 

Meskipun Otonomi Daerah telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat 

pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah 

pembangunannya, namun pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu 

pada kerangka pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berwawasan 

kependudukan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut 
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Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP-el dan NIK secara 

nasional sejak tahun 2011, yang merupakan program nasional di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang 

akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan 

pembangunan alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, 

pencegahan kriminal dan memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara 

efektif dan gratis kepada masyarakat. 

Dimulai pada tahun  2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013, personalisasi KTP berbasis NIK Nasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota efektif dimulai sejak APBN-P Tahun 2014. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu 

agenda pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah adalah Peningkatan 

Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah saat 

ini untuk menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi 

melalui pelayanan pencatatan sipil. Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta 

Kelahiran di kalangan anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun) pada tahun 

2016 adalah sebesar 77,5 %. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempercepat 

penerbitan akta kelahiran di kalangan anak. 

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Administrasi Kependudukan dimaksud, maka Pemerintah Pusat melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, mengalokasikan anggaran 

Dekonsentrasi untuk 33 Provinsi dan Tugas Pembantuan untuk 514 Kabupaten/Kota. 

Sementara itu tujuan dari penyelenggaraanKegiatanAdministrasi Kependudukan di 

Kabupaten/Kota adalah: 

1) Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan 

Sipil, yang terdiri dari : 

- Akta Kelahiran  

- Akta Kematian 

- Akta Perkawinan 

- Akta Perceraian 

- Akta Pengakuan Anak 

- Akta Pengesahan Anak 

2) Mempersiapkan rencana pelayanan pemanfaatan NIK Database Kependudukan 

dan KTP-el kepada Lembaga pengguna di Kabupaten/Kota meliputi,yang meliputi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Badan Hukum 

Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan 

vertikal dengan Lembaga pengguna tingkat pusat. 
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3) Meningkatkan peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan 

teknis aparat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

4) Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan 

dan aset (aset tetap dan asset lancar) yang dibiayai dana dari APBN. 

Pada tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 

menerima alokasi awal Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.744.191.000,- (dua 

milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 

dengan Nomor DIPA : 010.08.4.035169/2016 untuk melaksanakan Program Penataan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penugasan dari 

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Dalam 

perjalanannya kemudian terjadi rasionalisasi anggaran melalui revisi DIPA ke 2 tanggal 

11 Agustus 2016 menjadi sebesar Rp.2.571.991.000,- kemudian dilanjutkan dengan 

revisi DIPA ke 3 tanggal 27 Oktober 2016, sehingga anggarannya berkurang menjadi 

sebesar  Rp. 2.467.639.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam 

ratus tiga puluh sembilan  ribu rupiah). 

Adapun program yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Sistem 

Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu yang sesuai dengan prtunjuk teknis 

dilaksanakan melalui : 

(a)  Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan;  

(b)  Koordinasi dan Konsultasi Adminduk;  

(c)   Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

(d)  Pelayanan Dokumen Kependudukan;  

(e)  Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan;  

(f)  Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk;  

(g)  Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil;  

(h)   Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;  

(i)  Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan. 

 

Adapun keluaran (output) dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem 

Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu yang berlokasi di Kantor Dinas maupun 16 

TPDK di  Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

1) Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan Kabupaten/Kota. 

Dari pagu anggaran  Rp.138.781.000,- telah dilakukan penyusunan Laporan 

Pengelolaan Kegiatan sebanyak 12 kali ( Januari s.d Desember ), terealisasi secara 

fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.735.550,- atau 

sebesar 97,09% 

2) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
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Dari pagu anggaran Rp.186.598.000,- telah dilakukan Koordinasi dan Konsultasi 

baik ke Pusat maupun Luar Daerah oleh aparatur dalam rangka pelaksanaan 

Adminduk sebanyak 32 kali, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 184.833.015,- 

atau sebesar 99,05%. 

3) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Dari pagu anggaran Rp.57.981.000,- telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait  

Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Semarang dengan peserta 

petugas kelurahan dan kecamatan yang membidangi pelayanan administrasi 

kependudukan, adapun  realisasi keuangan dalam kegiatan ini sebesar  Rp. 

57.981.000,- atau sebesar 100%. 

4) Pelayanan Dokumen Kependudukan. 

Dari pagu anggaran Rp.523.435.000,- sebagai dukungan pelayanan dokumen 

kependudukan telah diberikan honor bagi petugas adminduk di Kantor Dinas 

maupun 16 TPDK di Kecamatan sebanyak 12 bulan pelayanan , dengan  realisasi 

keuangan sebesar Rp. 520.987.100,- atau sebesar 99,53%. 

5) Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan. 

Dari pagu anggaran Rp.526.360.000,- telah terlaksana melalui fasilitasi 

pengadaan 180 ribbon/film KTP-el , namun demikian karena keterbatasan blanko 

KTP-el sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Realisasi keuangan dari 

pengadaan 180 ribbon/film KTP-el ini  sebesar Rp. 524.367.700,- atau  99,62% 

dari pagu yang disediakan. 

6) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk. 

Dari pagu anggaran Rp.354.751.000,- dari target pengadaan blanko dan Formulir 

Pendaftaran Penduduk sebanyak 8 jenis, telah terealisasi secara fisik sebesar 

100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 354.750.000,- atau terserap hampir 

100%. 

7) Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil. 

Dari pagu anggaran Rp.496.933.000,- dari target Pengadaan Blangko dan 

Formulir Pencatatan Sipil sebanyak 18 jenis, telah realisasi secara fisik sebesar 

100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 496.331.880,- atau sebesar 99,88%. 

8) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 

Dari pagu anggaran Rp.12.500.000,- telah dilaksanakan melalui  Pengelolaan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 50 buku,  dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar 96,00%. 

9) Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan. 

Dari pagu anggaran Rp.170.300.000,- telah dilakukan pengelolaan arsip dokumen 

kependudukan sebanyak 20.000 dokumen selama 12 bulan , dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp.169.391.640,- atau sebesar 99,47%. 
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Kendala teknis yang dijumpai dalam pelayanan Adminduk adalah keterbatasan 

blanko KTP-el yang penyediaanya dilakukan oleh Pemerintah, sehingga banyak 

masyarakat yang mengeluhkan hal ini. Disisi lain untuk memperoleh Surat Keterangan 

yang diterbitkan sebagai pengganti sementara KTP-el  memerlukan waktu yang relative 

lama  dan belum semua institusi dapat mengakui legalitasnya.  Selain itu masih 

terdapat sekitar 5 Kantor TPDK di Kota Semarang yang pelayanannya masih 

menempati bangunan Kecamatan, sehingga untuk meningkatkan pelayanan dan 

kenyamanan pelayanan adminduk kepada masyarakat perlu untuk segera dilakukan 

pemenuhannya. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan Program Penataan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan DIPA Nomor.010.08.4.035169/2016 

yang merupakan penugasan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan pagu akhir anggaran sebesar Rp. 

2.467.639.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh 

sembilan ribu rupiah) telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 2.455.377.885,- (dua 

milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus 

delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,50 % dengan realisasi fisik kegiatan secara 

keseluruhan telah mencapai 100 % dari target output kgiatan yang telah ditentukan. 

Demikian hasil konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan pada 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang tahun 2016. Dari pagu yang diterima Kota Semarang sebesar Rp 

2.825.829.000,- telah terealisasi secara fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp 2.813.567.685,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam 

puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,57 %  

 

 

B.  PERMASALAHAN 

Dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan di Kota Semarang  tahun 

2016,  beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

1) Terbitnya  Peraturan Presiden terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, yang berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada 

Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya  melalui  

rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di 

Kab/Kota.  Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk 

menyesuaikan dengan pagu baru. Sehingga Revisi DIPA yang dikelola pada Dinas 

Pertanian terjadi sebanyak 4 kali , sedangkan pada DIPA Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dilakukan revisi sebanyak 3 kali . Sehingga dengan pagu 

yang berubah-ubah ini dirasa cukup mengganggu dalam pencapaian sasaran 

kegiatan 



 

 

 T
U

G
A

S
 U

M
U

M
 P

E
M

B
A

N
T

U
A

N
 

Hal.   415 

 

 

 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 

2) Berkurangnya jumlah Kelompok Tani peserta program PLKSDA-BM dari semula 

sejumlah 43 Kelompok menjadi 40 Kelompok Tani yang disebabkan lahan 

pertaniannya sudah tidak mungkin lagi untuk dikembangkan. Dikhawatirkan 

dapat terjadi penurunan kesejahteraan anggota dari 3 kelompok tani tersebut. 

3) Keterbatasan jumlah blanko KTP-el yang disediakan oleh Pusat, sehingga banyak 

permohonan cetak KTP-el yang tertunda dan untuk sementara menggunakan 

Surat Keterangan. Disisi lain legalitas dari Surat Keterangan tersebut belum 

sepenuhnya diakui oleh institusi lain.  

Selain itu pelayanan Surat Keterangan di 16 TPDK di Kecamatan memerlukan 

waktu yang cukup lama, karena hasil cetak aplikasi yang disediakan oleh 

kementerian, secara fisik harus dibawa dan ditandangani secara manual oleh 

pejabat di Kantor Dinas. Dan ini kurang efisien.   

4) Terdapat pengalihan mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan 

Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), yaitu dari mekanisme  Tugas 

Pembantuan akan beralih menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada 

tahun 2017. Demikian pula untuk Program PLKSDA-BM dengan dana APBN, telah 

berakhir pada  tahun 2016, sehingga pelaksanaan di daerah dapat dilanjutkan 

dengan sumber pembiayaan dari APBD. 

 

 

C. UPAYA TINDAK LANJUT 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak 

lanjut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga ) juga dengan 

KPPN untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya 

perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan  identifikasi capaian output 

kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan  pagu baru. 

2) Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap 

mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi 

penugasan. 

3) Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil perlu  melakukan terobosan untuk 

pengembangan aplikasi dengan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, 

sehingga Surat Keterangan pengganti blanko KTP-el bisa dilakukan verifikasi dan 

validasi secara online oleh pejabat yang berwenang . Dan ini akan meningkatkan 

pelayanan di bidang administrasi kependudukan.  

Selain itu juga perlu mempersiapkan diri dengan berkoordinasi lebih intensif 

dengan Kementerian /Lembaga juga Kementerian Keuangan, untuk 

menyesuaikan perubahan mekanisme penganggaran Kegiatan,  dari semula 

Tugas Pembantuan (TP) menjad Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sehingga 
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tidak akan mengurangi kualitas pelayanan di bidang pelayanan Administrasi 

Kependudukan kepada masyarakat. 

4) Dalam rangka menjaga kesinambungan Program PLKSDA-BM di daerah, perlu 

penganggaran melalui APBD untuk pendampingan program tersebut. Karena 

menurut hasil evaluasi, Program ini bermanfaat memperbaiki kualitas Sumber 

Daya Alam (Lahan Konservasi dan Sumber Daya Air) dengan pemberdayaan 

masyarakat disekitar lokasi program, sehingga berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan Kelompok tani peserta  Program PLKSDA-BM khususnya, dan 

masyarakat Kota Semarang pada umumnya.   

Demikian hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan pada masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada 

tahun 2016. Dari pagu akhir yang diterima Kota Semarang sebesar Rp 2.825.829.000,- 

capaian fisik sebesar 100 % dari target output kegiatan yang ditetapkan, dengan 

realisasi keuangan sebesar Rp 2.813.567.685,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta 

lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 

99,57 %. 

Dengan meningkatkan koordinasi, baik dengan SKPD Pelaksana kegiatan Tugas 

Pembantuan, Bappeda Kota Semarang,  Bappeda Provinsi Jawa Tengah, KPPN, maupun 

Kementerian/Lembaga (K/L), kendala-kendala yang ada akan teratasi dan 

penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih tertib, 

lebih lancar, lebih tepat sasaran dan juga tepat waktu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada Kementerian/Lembaga sebagai pemberi penugasan. 

 

 

 


