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 ABSTRACT 
 

The study aims to describe and analyze the implementation and accountability of 
affairs co-administration in the city of Mataram. By doing empirical research and 
descriptive qualitative analyisis, it is known that the implementation of co-
administration in the city of Mataram are still not in accordance with the rules. In 
the sense of planning co-administration should be given directly by the 
government to look at the characteristics of level boss area, but in reality of co-
administration will not be granted if there is no suggestion of SKPD on education 
as executor. In the co-administration of accountability in the city of Mataram has 
been accomplished in accordance with the rules, but sometimes there is a delay in 
submission of the report. It is recommended for the disbursement of co-
administratiom must be timely in order to avoid delays in the implementation and 
delivery of reports. 
Keywords : implementation, accountability, co-administration. 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban  urusan tugas pembantuan di kota Mataram. Dengan 
melakukan penelitian empiris dan analisis kualitatif deskriptif, diketahui bahwa 
pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Mataram masih belum sesuai dengan 
aturan. Dalam arti perencanaan tugas pembantuan seharusnya diberikan langsung 
oleh pemerintah tingkat atasannya dengan melihat karakteristik daerah, namun 
kenyataannya tugas pembantuan tidak akan diberikan apabila tidak ada usulan 
dari SKPD sebagai pelaksana tugas pembantuan. Dalam Pertanggungjawaan tugas 
pembantuan sudah terlaksana sesuai dengan aturan, tapi kadang terjadi 
keterlambatan dalam penyampaian laporan. Untuk itu disarankan pencairan dana 
tugas pembantuan harus tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam 
pelaksanaan dan penyampaian laporan.  
Kata kunci : pelaksanaan, pertanggungjawaban, tugas pembantuan. 
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1. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia meliputi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dijalankan oleh Presiden, 

sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Peyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuan 

oleh pemerintah kepada pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam pasal 20 dimana dalam 

ayat (2) disebutkan bahwa ; “Pemerintah dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian dalam 

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, mendefinisikan, “Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 

kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 

dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu”.  

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (11) PP No. 7 Tahun 2008 Tentang 

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, yang di maksud dengan Tugas 

Pembantuan adalah ; “Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, 

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari 

pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu 
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dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaannya 

kepada yang menugaskan.”  Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penerima tugas pembantuan. Pemberian 

tugas pembantuan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan 

umum. Sedangkan tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta 

membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan 

bagi daerah dan / atau desa. Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan, SKPD 

sebagai pelaksana diberikan anggaran dana untuk melaksanakan program tugas 

pembantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. 

Penerimaan dana tugas pembantuan ini memberikan konsekuensi kepada SKPD 

yang menerima dana tersebut untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam 

kenyataan pelaksanaan tugas pembantuan sering kali ditemukan kendala-kendala 

yang  menyebabkan penyelenggaraan tugas pembantuan menjadi tidak efektif 

dan efisien.  

Dari uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalahnya 

adalah (1) Apakah pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Mataram telah 

dilaksanakan sesuai dengan aturan?, dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban 

terhadap tugas pembantuan di Kota Mataram? 
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Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban urusan tugas pembantuan di Kota Mataram. 

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini yaitu (1) Dengan penelitian ini penyusun 

dapat memperoleh bahan penyusunan skripsi yang merupakan syarat 

menyelesaikan studi ilmu hukum, (2) Untuk menambah pengetahuan serta 

memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat  dalam pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban urusan tugas pembantuan di Kota Mataram. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu metode penelitian 

dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan 

perundang-undangan di lapangan. Selanjutnya analisis data yang digunakan yaitu 

(1) analisis kualitatif  yaitu mengolah data yang bersifat umum kemudian 

mencari unsur-unsur pokok dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menarik kesimpulan yang 

bersifat pernyataan. (2)  analisis deskriptif yaitu menguraikan tulisan berdasarkan 

keterangan-keterangan dari suatu keadaan atau pristiwa yang merupakan obyek 

pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur. Untuk lokasi 

penelitian penyusun melakukan penelitian di SKPD Kota Mataram, yakni Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan, Dan Kantor Ketahanan Pangan. 
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2. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Secara historis, tugas pembantuan merupakan asas yang diwariskan oleh 

Hukum Tata Negara Hindia-Belanda. Tugas pembantuan yang dahulu disebut 

sertatantra yaitu suatu terjemahan dari medebewind yang pengaturannya tertuang 

dalam Undang-Undang Desentralisasi 1903. Dalam bahasa Belanda Tugas 

Pembantuan dipakai istilah zelfbestuur, apabila istilah zelfbestuur diterjemahkan 

dalam bahasa inggris menjadi selfgovernment, istilah tersebut merupakan 

padanan dari autonomy. Oleh karena itu kemudian dipakai istilah medebewind. 

  Dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Tugas pembantuan atau 
medebewind dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang 
mekanis   ( mechanisch medebewind) atau yang lebih rinci dan tugas 
pembantuan yang fakultatif ( facultatieve medebewind ) atau yang 
memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan 
pelaksanaan  medebewind .1  

Yang dimaksud  Tugas Pembantuan Menurut Utang Rosidin adalah 
tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah tingkat atasannya, dengan kewajiban 
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.2 

Selanjutnya dalam kamus hukum dan glosarium otonomi daerah Tugas 
Pembantuan diartikan sebagai  penugasan dari pemerintah kepada 
pemerintah daerah dan desa dan dari pemerintah daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan 
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 

                                                             
1Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono,  Memahami Asas Tugas Pembantuan, 

Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 13 
 

2 Utang Rosidin, otonomi daerah dan desentralisasi,  pustaka setia, Bandung, 2010,  hal. 
89 
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pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang 
menugaskan.3 

Dalam Pemberian tugas pembantuan pada masing-masing tingkatan 
pemberi dan penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dimaksud belum dilengkapi petunjuk pelaksanaan secara jelas dan rinci, 
sehingga dalam pelaksanaannya masih menimbulkan penafsiran yang 
berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan asas 
tugas pembantuan.4 

Dari pengertian di atas dapat dilihat ciri-ciri tugas pembantuan : (a) Tugas 
pembantuan bukan merupakan transfer kewenangan maupun delegasi 
kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang 
bersifat operasional. (b) Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi 
tugas. (c) Disediakan dana, sarana dan prasarana, serta personil yang 
diperlukan.5 

Kemudian yang menjadi ruang lingkup tugas pembantuan adalah (a) 
Aspek penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi penugasan urusan 
pemerintahan, tata cara penyelenggaraan dan penghentian tugas 
pembantuan. (b) Aspek pengelolaan dana yang meliputi pinsip 
pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan 
serta pengelolaan Barang Milik Negara hasil pelaksanaan tugas 
pembantuan. (c) Aspek pertanggungjawaban dan pelaporan meliputi 
penyelenggaraan tugas pembantuan dan pengelolaan dana tugas 
pembantuan.6 

Adapun maksud dan tujuan diberikannya tugas pembantuan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan yaitu: (a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan umum, 

                                                             
   3 Vera Jasini putri, Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah  YPBHI-NSN, Jakarta : 

2003, hal. 40 
   4 Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono,  Memahami Asas Tugas Pembantuan, 

Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm 20 
5Ibid.,  9 
6 Rocana, Kemenperindag.go.id/upload 28 Maret 2008 
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(b)Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta 

membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. 

Dalam pemberian tugas pembantuan, Pemeintah daerah atau penerima 

tugas pembantuan berhak menolak untuk melaksanakan  tugas pembantuan 

tersebut, hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2001 

Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yaitu :” (a) Daerah atau Desa 

dapat menolak pemberian Tugas Pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila 

tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumberdaya 

manusia sesuai kebutuhan, dan (b) Penolakan disampaikan secara tertulis 

kepada pemberi tugas pembantuan. 

Selanjutnya Latar belakang perlunya pemberian tugas pembantuan,  yaitu: 

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang  
dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada 
daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa, dasarnya 
adalah mulai dari pasal 18A UUD 1945 sampai pada Undang-undang 
pelaksanaanya yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; 
 

b. Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan 
prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Untuk 
kepentingan tersebut perlu dilakuakn pemberian pelayanan dengan 
mempergunakan “asas mendekati konsumen “( close the custumer )”; 

 
c. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara 
lebih ekonomis, efisien, dan lebih efektif ( value for money ) serta lebih 
transfaran dan akuntebel. Untuk itu perlu ditindaklanjuti dengan 
langkah-langkah dan tindakan yang kongkrit;  
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d. Kemajuan Negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh 
kemajuan daerah dan  desa yang ada di dalam wilayahnya. Dengan 
demikian memberdayakan daerah dan desa secara tidak langsung akan 
berarti memajukan Negara secara keseluruhan. Hal ini juga 
dimaksudkan untuk merubah paradigma lama yakni “Negara yang kuat 
akan membuat daerah dan desa menjadi maju”, diubah menjadi “ desa 
dan daerah yang maju akan menjadikan Negara kuat “,  

 
e. Citra pemerintah pusat akan dengan mudah diukur oleh masyarakat 

melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra itulah yang 
kemudian akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat 
terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.7 

 
Keinginan yang melatarbelakangi pemberian tugas pembantuan ini 

akan terwujud apabila pemerintah dan pemerintah daerah menyadari berbagai 

masalah yang sering terjadi dalam pemberian tugas pembantuan ini. 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kota Mataram yang terletak di 

Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas lebih kurang 61,30 

Km dan 56,80 perairan laut. Jumlah Penduduk Kota Mataram menurut data 

statistik tahun 2011 berjumlah 406.910 jiwa. Kota Mataram terdiri dari 6 

Kecamatan dan 31 Kelurahan. Secara administratif wilayah  Kota Mataram 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada dan 

Kecamatan Lingsar  Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. 

 

                                                             
7 Op.Cit., hlm. 3 
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Adapun Mekanisme Tugas Pembantuan yaitu : 

A. Perencanaan  

Perencanaan merupakan pembuatan rancangan terhadap program  yang 

akan dilaksanakan. Dalam hal ini perencanaan tugas pembantuan biasanya 

dilakukan oleh SKPD yang akan mengajukan usulan untuk pemberian tugas 

pembantuan. 

Secara normatif  pemberi tugas pembantuan terlebih dahulu 

memberitahukan kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya 

rencana pemberian tugas pembantuan disertai dengan rencana biaya, sarana, 

dan prasarana, serta sumber daya manusia serta kebijakannya, hal ini 

dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasannya. Namun 

yang terjadi di lapangan arah pemberian Tugas Pembantuan bersifat bottom 

up sedangkan dalam aturan bersifat top down. Hal ini dibuktikan dalam 

pemberian tugas pembantuan di Kota Mataram. Tugas pembantuan tidak akan 

diberikan   apabila tidak ada usulan rencana yang diajukan oleh pemerintah 

Kota Mataram yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Dalam hal ini SKPD 

yang ingin mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan terlebih dahulu harus 

mengajukan usulan rencana tugas pembantuan dalam bentuk proposal kepada 

Kementerian atau Lembaga Negara yang akan memberikan alokasi dana tugas 

pembantuan.  

Dalam Pemberian tugas pembantuan pada masing-masing tingkatan 
pemberi dan penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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dimaksud belum dilengkapi petunjuk pelaksanaan secara jelas dan rinci, 
sehingga dalam pelaksanaannya masih menimbulkan penafsiran yang 
berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan asas 
tugas pembantuan.8 
 
Adapun alur perencanaan dan pelaksanaan program tugas pembantuan 

di Kota Mataram berdasarkan hasil penelitian, yaitu : (1) Dinas mengajukan 

proposal/usulan sekitar bulan april-mei 1 tahun sebelum tahun anggaran 

pelaksanaan, (2) Sekitar bulan Desember sebelum Tahun anggaran kegiatan, 

Dinas / SATKER menerima DIPA program/kegiatan, (3) Jika ada kegiatan 

yang berhubungan dengan masyarakat, 1 (satu) bulan sebelum kegiatan 

tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilakuakan sosialisasi, dan (4) 

Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah masyarakat lokasi kegiatan 

mengerti dan siap untuk melaksanakan kegiatan.  

B. Realisasi Dana Tugas Pembantuan di Kota Mataram 

Menurut data dari BAPPEDA ada lima SKPD yang menerima dana Tugas 

pembantuan dari APBN yaitu Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan. Namun 

penyusun mengambil 3 SKPD untuk menjadi sampel yaitu Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Ketahanan Pangan, dan Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 

                                                             
8Rocana, Kemenperindag.go.id/upload 28 Maret 2008 



10 
 

Adapun perkembangan realisasi penyerapan dana tugas pembantuan 

sebagai bukti pelaksanaan Tugas Pembantuan, berdasarkan kegiatan tahun 

anggaran 2012 yang dilaksanakan di Kota Mataram berdasarkan data 

lapangan yang ditemukan, sebagai berikut : 

a. Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Pada tahun 2012, Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dialokasikan sebesar Rp. 800.000.000,- untuk melaksanakan 

Program Padat Karya Produktif dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. 

Tujuan dari program Padat Karya Produktif dan Penerapan Teknologi 

Tepat guna yaitu untuk mengentaskan atau mengurangi pengangguran di 

Kota Mataram. Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Satker Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 1. Realisasi dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

No Program  Kegiatan Pagu dana   Realisasi Kendala 
(1) (2) (3) (3) (4) (5) 

1 Padat 
karya 
produktif 

a. Pembuatan  kolam 
pemeliharaan ikan air 
tawar dan bantuan bibit 
ikan dan ikan konsumsi 

b. Pembuatan kandang 
ayam dan bantuan bibit 
ayam arab. 

c. Pembuatan kandang 
bebek dan bantuan bibit 
bebek. 

d. Pembuatan kandang 
kuda dan bantuan kuda 
dan cidomo. 

Rp. 800.000.000 95,21% a. Kurangnya 
kerjasama 
dengan 
pemerintah 
daerah dalam 
penyediaan 
dana 
pendamping. 

b. Kurangnya 
pemahaman 
masyarakat 
akan kegiatan 
tugas 
pembantuan 
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1 2 3 4 5 6 
2 Teknologi 

tepat guna 
(TGT) 

pemberian bimtek 
pembuatan pelet ikan air 
tawar dan memberikan 
bantuan alat-alat untuk 
prosesing pembuatan pelet 
ikan tersebut kepada 4 
(empat) kelompok usaha 
masyarakat 

  tersebut 
sehingga 
bantuan itu 
terkadang lewat 
begitu saja 

  Sumber : data primer  

b. Satuan Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

Satker Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram 

pada Tahun 2012 mendapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar 

Rp.7,5.000.000.000, untuk program revitalisasi pasar tradisional. Adapun 

tujuan dari  program revitalisasi pasar tradisional yaitu untuk meningkatkan 

daya saing dengan pasar modern yang sudah mulai berkembang di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Satker 

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. Ralisasi dana tugas pembantuan di Satker Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan 

No Program Kegiatan Realisasi (%) Kendala 
1 Revitalisasi pasar 

tradisional 
Renovasi 
pembangunan 
pasar percontohan/ 
tradisional  
Mandalika 

88,97 % Lelang yang 
dilakukan dua 
kali sehingga 
menyebabkan 
pelaksanaan 
kegiatan 
menjadi 
terlambat.  

Sumber ; data primer. 
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c. Satker Kantor Ketahanan Pangan  

Pada Tahun 2012 Satker Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram 

mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian sebesar 

Rp. 1.074.300.000,- untuk program Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP) dan Mandiri Pangan. Pelaksanaan program tugas 

pembantuan ini mempunyai tujuan, yaitu : 

Secara umum yaitu untuk memfasilitasi dan mendorong 

terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. 

Selanjutnya tujuan khususnya yaitu:  

1) Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber 

pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber 

karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. 

2) Meningkatkan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai 

sumber karbohidrat selain beras dan terigu. 

3) Meningkatkan motivasi partisipasi dan aktifitas masyarakat dan anak 

usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan. 

4) Menurunkan konsumsi beras 1,5 % pertahun.  

5)  Menciptakan desa yang mandiri pangan. 

Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Satker Kantor Ketahanan 

Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. 
Realisasi dana tugas pembantuan Satker Kantor Ketahanan Pangan 

No Program Kegiatan Pagu Dana Realisasi 
(%) 

Kendala 

1 Program 
Percepatan 
Penganeka-
ragaman 
Konsumsi 
Pangan 
(P2KP) 

a. Pemberdayaan 
kelompok wanita 
melalui 
optimalisasi 
pemanfaatan 
pekarangan dan 
pengembangan 
usaha rumah 
tangga pengolahan 
pangan lokal 
berbasis tepung-
tepungan. 

b. Sosialisasi dan 
Promosi 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

Rp. 1.074.300.000 95,31% a. DIPA keluar 
tidak tepat 
waktu. 

b. Kurangnya 
pemahaman 
masyarakat 
terhadap 
program tugas 
pembantuan 
yang akan 
dilaksanakan. 

2 Mandiri 
Pangan 

a. Pengembangan 
Ketersediaan dan 
Penanganan  
Rawan Pangan. 

b. Bantuan Sosial 
untuk masyarakat 
rawan pangan 
transient atau 
bencana 

Sumber ; Data primer 

C. Pertanggungjawaban Tugas Pembantuan 

Untuk pertanggungjawaban tugas pembantuan dilakukan oleh SKPD 

selaku penerima dana tugas pembantuan. Pertanggungjawaban terhadap tugas 

pembantuan dilakukan selama pelaksanaan hingga selesainya pelaksanaan 

tugas pembantuan tersebut. Dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan tugas 

pembantuan dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kabupaten / kota, 

provinsi hingga pusat secara berkala, dan berkelanjutan dan tepat waktu. 
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Laporan pertanggungjawaban ini dilakukan setiap bulan,  triwulan, semester, 

dan akhir tahun kepada Menteri/LPND yang menugaskan. Laporan 

pertanggungjawabam yang dibuat harus menggambarkan kemajuan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan indikator yang ditetapkan 

serta permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut. SKPD sebagai 

penerima  anggaran dana tugas pembantuan mempertanggungjawabkan 

kepada pemberi anggaran dana tugas pembantuan.  

Laporan pertanggungjawaban tugas pembantuan mencakup aspek 
manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial meliputi perkembangan 
realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, 
dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi. 
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang 
perkembangan.9 

 

3. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan : 

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Mataram yang dilaksanakan 

oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penerima 

alokasi dana tugas pembantuan masih belum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Dalam artian usulan perencanaan tugas 

pembantuan yang seharusnya diberikan langsung oleh pemerintah tingkat 

atasannya dengan melihat karakteristik daerah tersebut, namun dalam 

pelaksanaan di lapangan tugas pembantuan tidak akan diberikan apabila 
                                                             

9 Ibid. 
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tidak ada usulan/ proposal perencanaan dari SKPD yang bersangkutan. 

Seharusnya alur tugas pembantuan bersifat top down namun lebih sering 

terjadi alur tugas pembantuan yang bersifat bottom up. 

Dalam pertanggungjawaban Tugas Pembantuan di Kota Mataram 

sudah terlaksana sesuai dengan aturan, namun tidak jarang juga terjadi dalam 

keterlambatan penyampaian laporan, hal ini disebabkan karena DIPA yang 

kadang di keluarkan tidak tepat waktu, sehingga terhambatnya dalam 

memulai pelaksanaan Tugas pembantuan, hal ini pula yang menyebabkan 

pelaporan tugas pembantuan menjadi terlambat, selain itu keterlambatan 

juga kadang terjadi dalam penyampaian laporan ke BAPPEDA, hal ini 

disebabkan karena penyampaian laporan secara manual tidak online seperti 

ke Kementerian / Pemerintah Pusat. 

B. Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka 

dapat direkomendasikan: 

1) SKPD harus melakukan monitoring secara terus menerus kepada 

masyarakat yang melaksanakan tugas pembantuan. 

2) Pencairan dana tugas pembantuan harus tepat waktu. 

3) Kerjasama SKPD dengan pemerintah daerah ditingkatkan. 
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