
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG
KEMITRAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran 

Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pusat 
pelayanan publik, diperlukan percepatan 
pembangunan dengan meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam menggali dan 

mengelola serta memberdayakan potensi 
kekayaan daerah secara efektif, transparan, 
dan akuntabel dengan memperhatikan azas 

keadilan dan kepatutan menuju peningkatan 
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan 

publik, pemerintah daerah dapat bekerja sama
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dengan pemerintah, pemerinlah daerah 

lainnya, dan pihak ketiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagatmana dimaksud pada huarf a dan b, 
maka perlu untuk menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kemitraan 

Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2818);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor2853);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3502);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587);

6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor3611);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 
dan Bebas Dari Korupsi. Kolosi dan Nepotisme. 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3651);

8. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001, Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4132) sebagaimana diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 
Nomor 115, Tamba^lan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4430);
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9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4493);

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4438);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Inctonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609):

Dehgan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI 
dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
TENTANG KEMITRAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yangdimaksuddengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang 

selanjutnya disebul DPRD adalah Lembaga Penwakilan Rakyat
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemetinlahan daerah. 
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boyolali.
Pemerintah daerah adalah Bupati Boyolali dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Boyolali.
Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan 
baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, 
mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak- 
haklainnya.
Kemitraan daerah adalah kerjasama antara pemerintah daerah 
dengan pemerintah, pemerintah daerah lainya, dan/atau dengan 

pihak ketiga berdasarkan prinsip saling memerlukan, 
memperkuat, dan saling menguntungkan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemanfaatan. 
Pihak ketiga adalah pihak-pihak selain pemerintah, pemerintah 

daerah, dan pemerintah daerah lainnya.

BAB II 
TUJUAN 
Pasal2

Tujuan kemitraan daerah adalah terciptanya percepatan 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pemerataan pendapatan 
perkapita dalam rangka perwujudan peran strategis pemerintah 

daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat
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BAB III
BIDANG USAHA, BENTUK, DAN TATA CARA 

KEMITRAAN DAERAH 

Bagian Pertama

Bidang Usaha 

PasalS
Bidang usaha kemitraan daerah adalah seluruh bidang usaha 
meliputi barang dan jasa serta pelayanan publik baik bersifat 
komersial dan/atau non komersial yang dikelola sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Kedua 

Bentuk Kemitraan Daerah 

Pasal 4
Bentuk kemitraan daerah terdiri dari:
a. Penyertaan modal;
b. Pembelian surat berharga;
c. Pendirianperseroanterbatas; 
d Pinjaman;
e. Badan Kerjasama.

Pasal 5
(1) Kemitraan daerah dalam bentuk penyertaan modal 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan melalui; 
a Kontrakmanajemen, dengan ketentuan:

1) Pemerintah daerah menyediakan modal daerah dalam 

bentuk barang untuk usaha komersial;
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2) Pihak ketiga mengelola atas modal daerah dan menerima 

imbalan berupa uang atas jasa yang diperhitungkan dari 
basil usahanya.

b. Kontrakproduksi.denganketentuan;
1) Pemerintah daerah menyediakan moda! daerah dalam 

bentuk barang untuk usaha komersial;
2) Pihak ketiga menyedikan modal investasi dan/atau modal 

kerja, membayar royalti pada pemerintah daerah sesuai 
dengan perjanjian, dan untung/rugi serta resiko dalam 
beaisaha menjadi tanggung jawab penuh pihak ketiga.

c. Kontrak bagi hasil usaha, dengan ketentuan:
1) Pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa 

tanah dan/atau fasilitas/goodwill;
2) Pihak ketiga menyediakan modal investasi dan modal 

kerja;
3) Pengelolaan usaha dilakukan oleh pemerintah daerah 

bersama pihak ketiga;
4) Hasil usaha dibagi antara pemerintah daerah dan pihak 

ketiga sesuai kesepakatan bersama.

d. Kontrak bagi tempat usaha. dengan ketentuan;
1) Pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa 

tanah dengan hak pengelolaan;
2) Pihak ketiga membiayai, membangun, dan mengelola 

bangunan tempat usaha untuk jangka waktu selama 

masa berlakunya hak guna bangunan;
3) Pemerintah daerah memperoleh bagian tempat usaha 

yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
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dengan pihakketiga;
4) Pihak keliga diberi hak guna bangunan atas bangunan 

yang dibangun diatas tanah hak pengelolaan (HPL) 
pemerinlah daerah untuk jangka waktu maksimal 25 (dua 

puluh lima)tahun;
5) Jangka waktu berlakunya hak guna bangunan tidak dapat 

diperpanjang oleh pihak ketiga;
6) Semua bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga 

menjadi investasi daerah dan hak atas tanahnya menjadi 
milik daerah setelah berakhir masa berlakunya hak guna 

bangunan atas nama pihak ketiga.

e. Kontrak bagi keuntungan, dengan ketentuan;
1) Pemerintah daerah menyediakan modal daerah dalam 

bentuk barang dan/atau fasilitas/ goodwill untuk usaha 

komersial;
2) Pihak ketiga menyediakan modal investasi dan/atau 

modal kerja serta mengelola usaha;
3) Keuntungan setelah dipotong pajak dibagi pemerintah 

daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan prosentase 
yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

f. Kontrak BOLT (Build Operate Leasschold Transfer), dengan 

ketentuan:
1) Pemerintah daerah meriyediakan modal daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan;
2) Pihak ketiga membiayai, membangun. mengoperasikan, 

dan menyewakan bangunan;
3) Pihak ketiga selama masa kontrak membayar royalti
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yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;

4) Jangka waktu kontrak BOLT maksimum 25 (dua puiuh 

lima)tahun;
5) Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan 

fasilitasnya beralih menjadi milik penuh pemerintah 
daerah.

g. Kontrak BOT (Build Operate Transfer), dengan ketentuan:
1) Pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan;
2) Pihak ketiga membiayai, membangun, memelihara, dan 

mengoperasikan bangunan;
3) Pihak ketiga selama masa kontrak membayar royalti 

yang besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
4) Jangka waktu kontrak maksimum 25 (dua puiuh lima) 

tahun;
5) Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan 

fasilitasnya beralih menjadi milik penuh pemerintah 

daerah.

h. Kontrak bangun, dengan ketentuan;
1) Pemerintah daerah menyertakan modal daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan lama yang akan dipugar;
2) Pihak ketiga memugar, membiayai seluruh pemugaran, 

pengelola, dan berkewajiban memelihara bangunan 

dan/atau tanah beserta sarana penunjangnya selama 

masa kontrak;
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3) Pemerintah daerah memperoleh imbalan berupa uang 
tunai yang besamya ditetapkan bersama antara 
pemerintah daerah dengan pihak ketiga, atau berupa 

bangunan sesuai kebutuhan;
4) Jangka waktu kontrak maksimum 25 (dua puluh lima) 

tahun;
5) Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan 

fasilitasnya menjadi milik penuh pemerintah daerah.

i. Kontrak sewa, dengan ketentuan;
1) Pemerintah daerah menyediakan modal daerah berupa 

tanah, bangunan, mesin-mesin peralatan, atau bentuk 

yang lain;
2) Pihak ketiga menyewa dengan imbalan uang tunai yang 

besamya ditetapkan oleh pemerintah daerah serta 
disetor langsung ke kas daerah Kabu paten Boyolali;

3) Jangka waktu sewa maksimum 5 (lima) tahun;
4) Selama jangka waktu sewa, pihak ketiga tidak boleh 

mengubah bentuk atau menambah bangunan/ 
peralatan/mesin-mesin serta berkewajiban memelihara 
modal daerah yang menjadi obyek penyewaan;

6) Sete (ah jangka waktu berakhir, pihak ketiga berkewajiban 

menyerahkan modal daerah yang menjadi obyek 
penyewaan kepada pemerintah daerah dalam keadaan 

terawat dan dapat berfungsi dengan baik.

j. Kontrak operasional, dengan ketentuan:
1) Pemerintah daerah menyertakan modal daerah berupa 

tanah dan/atau fasil Has/ goodwill;
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2) Pihak ketiga menyertakan modal investasi dan/atau 

modal kerja;
3) Pengelolaan usaha dilakukan oleh pemerintah daerah 

bersama-sama pihak ketiga;
4) Hasil usaha dibagi antara pemerintah daerah dengan 

pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan bersama;
5) Pemerintah daerah menanggung resiko sebatas nitai 

modal daerah yang disertakan dafam kontrak 

operasional.

(2) Dalam hal pihak ketiga adalah usaha besar dan usaha 

menengah, pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada 
ayat (1) hams mengikutsertakan usaha kecil daerah dan/atau 

koperasi daerah.

(3) Kemitraan daerah dalam bentuk penyertaan modal 
pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

DPRD.
Pasal6

(1) Kemitraan daerah dalam bentuk pembelian surat berharga 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilaksanakan 

dengan ketentuan:
a Surat berharga dikeluarkan oleh pihak yang memiliki prospek 

usaha yang menguntungkan;
b. Anggaran pembelian surat berharga dituangkan dalam 

APBD;
c. Pelaksanaan pembelian surat berharga ditetapkan dengan 

keputusan Bupati;
d. Bupati dapat menunjuk pqabat untuk mewakiO pemerintah
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daerah dalam melaksanakan pembelian suratberharga
(2) Dalam hal surat berharga berwujud saham dari suatu badan 

usaha. bentuk badan usaha harus berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT) dan berbadan hukum serta tefah memiliki usaha 
dengan prospek usaha yang menguntungkan.

(3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, b dan c bertaku pula bagi pembelian saham 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan penjualan surat 
berharga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a.

(5) Setiap pembelian/penjualan surat berharga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hunjf a dan ayat (4) harus mendapatkan 

persetujuan DPRD.

Pasal 7
Kemrtraan daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)
sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf cdilaksanakan dengan
ketentuan:
a. Diadakan perjajian antara pemerintah. pemerintah daerah dan 

pemerintah daerah lainnya dengan pihak ketiga yang ikut dalam 

pendirian Perseroan Terbatas (PT);
b. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan peraturan 

daerah;
c. Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud 

huruf b didirikan dengan akte notaris sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku;
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d. Bupati dapat menunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk 

dan atas nama Bupati mewakili pemerintah daerah duduk dalam 

jabatan komisaris atas pertimbangan DPRD;
e. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dituangkan dalam 

APBD dan dilaksanakan dengan keputusan Bupati;
f. Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan 

dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persutujuan 

DPRD;
g. Penyertaan modal daerah yang tercantum dalam Perseroan 

Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8
Kemitraan daerah dalam bentuk pinjaman sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. Dibuat perjanjian anta-a pemerintah, pemerintah daerah, dan 

pemerintah daerah lainnya dengan pihak ketiga untuk 

keqasama usaha/jasa dan pelayanan publik;
Kerjasama dengan pihak ketiga berupa:
1. Pinjaman modal awal;
2. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kerjasama dibuat secara notarial dan pembiayaannya 

dituangkan dalam APBD;
Kemitraan daerah dalam bentuk pinjaman dengan pihak ketiga 

pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 
DPRD.

b.

c.

Pasal 9
Kemitraan daerah dalam bentuk badan kerja sama sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal4 hurufedillaksanakan dengan ketentuan:
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a. Dibuat peo'anjian antara pemerintah, pemerintah daerah 
dan/atau pemerintah daerah lainnya untuk usaha/jasa dan 
pelayanan publik, yang berupa kerja sama antar daerah.

b. Kerjasama antar daerah dibuat secara notarial dan 

pembiayaannya dituangkan dalam APBD;
c. Kemitraan daerah dalam bentuk badan kerja sama 

pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kemitraan Daerah 

Pasal 10
Tata cara kemitraan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 
selanjutnyadiaturoleh Bupati.

Pasal 11
Kemitraan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dituangkan 

dalam naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Judul;
b. Identitas para pihak;
c. Bidangusaha;
d. Tujuan;
e. Jenis dan nilai modal para pihak;
f. Hak dan kew^iban;
g. Jangka waktu kerjasama/jangka waktu pelaksanaan;
h. Gantirugi;
i. Sanksi;
j. Penyelesaian perselisihan.
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BAB IV
PENGA\AASAN MASYARAKAT 

Pasal 12
(1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok 

dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kemitraan daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan 
maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian 

informasi, saran, dan pendapat kepada Bupati, DPRD, dan 

lembaga lainnya dengan tata cara yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini 
sepanjang mengenai peiaksanaannya diatur iebih lanjutoleh Bupati.

Pasal 14
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ©rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabu paten Boyolali.
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DisahkandiBoyolali 
pada tanggal 5 Agustus 2006

BOYOLALI

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 7 Agustus 2006

SERAH KABUPATEN BOYOLALI

PAMBUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006 

NOMOR7SERI E
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 7 TAHUN 2006 

TENTANG
KEMfTRAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerinlahan Daerah memberikan wewenang pada daerah 

untuk mengatur mmah tangganya sendiri, dan oleh karenanya 

menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk 
senantiasa mampu merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan secara terus menenjs menuju perwujudan visi 
danmisi Kabupaten Boyolali.

Untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan 

secara menyeluruh, merata, dan melibatkan seluruh komponen 
masyarakat. maka diperlukan peran serta masyarakat secara 
aktif melalui pola kemitraan daerah yang kokoh antara 

pemerintah daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah 
fainnya dan/atau pihak ketiga.

Pola kemitraan daerah antara pemerintah daerah dengan 
pemerintah. pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak ketiga 
dalam peraturan daerah ini, pelaksanaannya didasarkan pada 
prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan, 
berdasarkan asas keadilan dan kepatutan serta menerapkan
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pola pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah secara tertib, 
taat, efektrf. efisien, transparan, dan akuntabe! sesuai dengan 

perafuran perundang-undangan yang beriaku.

PENJELASAN PASAL PASAL 

Pasal 1
Cukupjelas.

Pasal 2 
Cukupjelas.

Pasal 3
Cukupjelas.

Pasal 4
Cukupjelas.

Pasal 5 

Ayat (1)
Cukupjelas 

Ayat (2)
Persyaratan kehamsan menglkutsertakan usaha kecil 
daerah dan / atau koperasi daerah dinyatakan dalam 

surat pemyataan bermeterai cukup.
Ayat(3)

Kelengkapan yang dipersyaratkan dan harus dilampirkan 
pada surat Bupati untuk dapat dilakukan pembahasan 

oleh DPRD sekurang-kurangnya terdiri dari atas Nota 
Kesepakatan (MoU), drafperjanjian dalam hal Kemitraan 

Daerah.
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Pasal 6 

Ayat(1)
Termasuk dalam pengertian surat berharga antara lain 

wesel, promes, akseptasi, obligasi, saham, dan bentuk 

surat berharga lainnya.
Dalam rangka penetapan anggaran pembelian surat 
berharga, pada waktu penyampaian nota keuangan 

tentang APBD harus disertakan prospektus beserta 
penjelasan perspektif usaha yang bersangkutan.

Ayat(2)
beserta indentifikasi sebagai Perseroan Terbatas (PT) 

yang berbadan hukum dan penjelasan tentang perspektif 
usaha harus dijelaskan secara transparan dalam nota 
keuangan tentang APBD.

Ayat(3)
Cukupjelas 

Ayat (4)
Cukupjelas 

Ayat (5)
Cukupjelas

Pasal 7
Cukupjelas. 

Pasal 8
Cukupjelas. 

Pasal 9
Cukupjelas. 

Pasal 10 

Cukupjelas.
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Pasal11
Cukupjelas.

Pasal12
Cukupjelas.

Pasal13
Cukupjelas.

Pasal14
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 77.
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