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 SUB BAGIAN BINA MENTAL  

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SETDA KOTA YOGYAKARTA 

 

 

KETENTUAN UMUM 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi keagamaan di Kota Yogyakarta yang dikelola 

sebelumnya oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Tapem dan 

Kesra) kini kegiatan tersebut berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat setelah adanya 

kelembagaan baru di awal tahun. Minimnya regulasi yang secara khusus mengatur 

kegiatan fasilitasi keagamaan menjadi kendala utama Bagian Kesra untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. Sehingga masih cukup banyak persoalan yang dihadapi, khususnya 

berkaitan dengan mekanisme dan prosedur fasilitasi keagamaan. 

Meskipun baru terbatas memfasilitasi kegiatan keagamaan dalam bentuk jamuan 

(Snack dan makan), respon masyarakat di Kota Yogyakarta ternyata cukup tinggi. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya permohonan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota 

Yogyakarta melalui Bagian Kesra. Permohonan tersebut berasal dari lembaga 

kemasyarakatan, lembaga keagamaan maupun dari panitia-panitia keagamaan yang 

bersifat insidental. Beberapa persoalan yang kemudian muncul antara lain: 

1. Berapa besaran fasilitasi yang akan diberikan; 

2. Lembaga di tingkatan mana yang bisa mendapatkan fasilitasi; 

3. Kegiatan yang seperti apa yang bisa mendapatkan fasilitasi; 

4. Berapa kali dalam 1 tahun, sebuah lembaga bisa mendapatkan fasilitasi; 

5. Berapa lama fasilitasi akan diterima sejak pengajuan disampaikan kepada 

Pemerintah Kota Yogyakarta; 

 

Belum adanya acuan yang jelas membuat proses pemberian fasilitasi kepada 

masyarakat hanya didasarkan ketersediaan anggaran. Selama anggaran tersedia, maka 

lembaga yang mengajukan relatif bisa dibantu. Bahkan ada beberapa lembaga dan 

kepanitiaan yang memperoleh fasilitasi keagamaan lebih dari 3 kali dalam 1 tahun. 



Berangkat dari beberapa persoalan tersebut, maka disusun sebuah tata kelola fasilitasi 

keagamaan yang akan dijadikan pedoman bersama dalam menentukan bantuan yang akan 

diberikan.  

 

B. Kebijakan Khusus 

1. Fasilitasi Keagamaan diberikan dalam wujud jamuan (snack dan atau makan).  

2. Besaran nominal jamuan (snack dan atau makan) menyesuaikan dengan Standar 

Harga Barang dan Jasa yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta. 

3. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kepanitiaan tentatif, kegiatan minimal di 

tingkat kampung (Eks RK). 

4. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan atau keagamaan, 

minimal peserta 100 (seratus) orang dan/atau berlaku sesuai protokol kesehatan 

ditempat pelaksanaan serta konsep acara yang diakan dilaksanakan 

5. Setiap lembaga di tingkat Kota bisa mengajukan fasilitasi paling banyak 3 kali dalam 

1 tahun anggaran. 

6. Setiap lembaga di tingkat kecamatan dan di bawahnya bisa mengajukan fasilitasi 

paling banyak 2 kali dalam 1 tahun anggaran. 

7. Dalam hal anggaran masih tersedia, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Yogyakarta dimungkinkan untuk tetap memberikan fasilitasi kepada lembaga dan 

atau kepanitiaan yang sudah melebihi batas maksimal permohonan. 

8. Jamuan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan diusahakan berasal 

dari kelompok usaha masyarakat Kota Yogyakarta yang telah terdaftar dalam 

program Gandeng Gendong. 

 

C. Kegiatan yang tidak bisa difasilitasi: 

1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (rapat kerja, rapat pengurus) kecuali kegiatan 

Musyawarah Daerah. 

2. Kegiatan skala Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) yang jumlah pesertanya 

di bawah 100 (seratus) orang dan/atau berlaku sesuai protokol kesehatan ditempat 

pelaksanaan serta konsep acara yang diakan dilaksanakan 

 

 

 

 



D. Sekretariat Lembaga, Sasaran dan Lokasi Kegiatan 

1. Sekretariat Lembaga Keagamaan, Non Keagamaan dan Kepanitiaan yang 

mengajukan permohonan fasilitasi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Yogyakarta berlokasi di wilayah Kota Yogyakarta. 

2. Sasaran kegiatan fasilitasi keagamaan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Yogyakarta adalah warga masyarakat Kota Yogyakarta. 

3. Lokasi kegiatan dapat dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta maupun di luar Kota 

Yogyakarta. 

 

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN  

FASILITASI KEAGAMAAN 

 

A. Pengajuan Permohonan 

1. Lembaga yang bisa mengajukan fasilitasi  

Fasilitasi keagamaan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Yogyakarta diberikan kepada : 

a. Lembaga Keagamaan; 

b. Lembaga Non Keagamaan (RT, RW, LPMK dan sejenis); dan 

c. Kepanitiaan yang bersifat insidental. 

Lembaga keagamaan, non keagamaan dan Kepanitiaan yang bermaksud 

mendapatkan fasilitasi keagamaan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Yogyakarta, membuat proposal permohonan yang secara umum berisi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Nama kegiatan; 

b.  Jumlah peserta yang terlibat; 

c.  Waktu pelaksanaan kegiatan; 

d.  Lokasi kegiatan; dan 

e. Rencana Anggaran yang dibutuhkan. 

Proposal disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Yogyakarta pada hari dan jam kerja, senin sampai dengan jum’at pukul 07.30 WIB 

sampai dengan 15.30 WIB, dengan ditandatangani pengurus lembaga/panitia dan 

dicap basah. 

 

 



2. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan yang bisa mendapatkan fasilitasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Setda Kota Yogyakarta adalah : 

a. Kegiatan yang bersifat keagamaan; 

b. Kegiatan yang bersifat umum;  

c. Kegiatan rutin lembaga keagamaan khususnya Musyawarah Daerah. 

 

3. Ketentuan Pemohon dan Bentuk Kegiatan 

a. Lembaga Keagamaan bisa mendapatkan fasilitasi untuk kegiatan yang bersifat 

keagamaan, umum dan Musyawarah Daerah. 

b. Lembaga Non Keagamaan hanya bisa mendapatkan fasilitasi untuk kegiatan yang 

bersifat keagamaan. 

c. Kepanitiaan insidental hanya bisa mendapatkan fasilitasi untuk kegiatan yang 

bersifat keagamaan. 

 

B. Pengelolaan Keuangan . 

Fasilitasi keagamaan yang diberikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta 

merupakan Belanja Langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta. 

Sehingga pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitasi tersebut 

mengacu kepada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang berlaku di Pemerintah 

Kota Yogyakarta. 

Fasilitasi keagamaan yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak 

berwujud uang/tunai tetapi bersifat non tunai. Lembaga atau panitia kegiatan yang 

disetujui permohonannya harus menyiapkan hal-hal berikut: 

- Fotocopy Nomor Rekening penyedia jasa jamuan 

- NPWP Penyedia jasa jamuan, wajib memiliki. 

 

C. Penyampaian Laporan. 

1. Laporan Kegiatan 

Lembaga atau kepanitiaan yang mendapatkan fasilitasi dan telah selesai 

melaksanakan kegiatan harus menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Bagian 

Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta. Laporan kegiatan disusun oleh lembaga 

atau kepanitiaan yang mendapatkan fasilitasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 



Kota Yogyakarta, dengan mengacu pada prinsisp-prinsip laporan kegiatan yang berlaku 

di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kelengkapan Laporan kegiatan sebagai berikut : 

- Daftar Hadir Kegiatan (disiapkan oleh Bagian Kesra) 

- Notulen Kegiatan 

- Undangan Kegiatan  

- Nota Pembelian 

- Bukti Kas Pengeluaran (disiapkan oleh Bagian Kesra) 

- Foto Kegiatan 

- Laporan Hasil Pekerjaan (jika penyedia jasa dari usaha Catering) 

- Foto Jamuan (Snack / Makan) (jika penyedia jasa dari usaha Catering) 

 

2. Batas waktu laporan kegiatan 

Laporan kegiatan disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 

kota Yogyakarta, ditandatangani pengurus dan dicap basah. Penyampaian laporan 

kegiatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


