
BUPATI BOYOLALI 

PROVIN8I JAWA TENOAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 
NOMOR (9 TAHUN 2018

TENTANQ

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLAU,

Menimbang bahwa kemiskman adalah masalah global yang bersifat 
multi dimen si yang menyebabkan manuaia kehilangan 
hakikat kemanusiaannya, aehingga diperlukan upaya 
penanggulangan dan berbagai pihak; 
bahwa upaya penanggulangan kemiskinan 
dimaksudkan agar manuaia dapat mempertahankan 
hakikat kemanuaiaannya. yaitu dengan kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan daaamya; 
bahwa Pemerintah Daerah merupakan sal ah satu pihak 
yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk 
metakukan upaya penanggulangan terhadap peraoalan 
kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakat;
bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan 
dasar bagi fakir mi skin xnasih teraebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, aehingga 
diperlukan pengaturan penanggulangan kemiskinan 

yang terintegrasi dan terkoordinasi; 
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b. huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
PenangguIanKemiskinan^

Mengingat.
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Menglngat 1.

2.

8.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang 
Pembentukan Dacrah'Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsl Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Soslal Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456|;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Iniemational Covenant On Economic, Social 
and Cultural Rights (Kovenan Intemasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budayaj (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4557);
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejaheeraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Mi skin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimama tel ah diubah beberapa kali tcrakh ir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedue Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

9.Peraturan.
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9. Peraluran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 temang 
Penyelcn^araan Kesejahceraan Social (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
5294);

10. Peraluran Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepaian Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana 
diubah dengan Peraluran Presiden Nomor 96 Tahun
2015 leniang Perubahan Atas Peraluran Presiden No. 
15 Tahun 2010 leniang Percepaian Penanggulangan 
Kemlskinan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 199);

11. Peraluran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraluran Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 
Tahu n 2011 ten la ng Pemben t uka n Peraluran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraluran Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang 
Program Percepaian Pcnan^ulangan Kemiskinan 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 341);
13. Peraluran Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunon Perangkat
Dae rah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 183);

14. Peraluran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 22, Tambahan Lembamn Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Perse lujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN.

BAB I..........
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalazn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabu paten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unaur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang mem im pin pelakaanaan urusan 
pemehntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dan daerah kabu pa ten yang 

dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggung]'awab kepada Bupati melalui Sekretaria Daerah.
6. Desa adalah kesatuan maayarakat hukumyeng memiUki batas-bataa 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurua kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-uaul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam aistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penycienggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam aistem Pemerintahan 
N^ra Kesatuan Republik Indonesia.

d. Pemerintah E>esa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelen^ara pemerintahan desa.

9. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang, atau keluaiga, 
atau masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar 
dan akees tcrhadap sumbcr-sumber ekonomi produktif untuk 
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat 

sesuai dengan potensi di sekitamya.
10. Penduduk Mi skin adalah orang mi skin yang berdomisili di Daerah 

dan memiUki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga 
Kabu paten Boyolali.

11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau ^ 

keluarganya.
12.Penanggulangan.............
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12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program 
pemerintah dan pemerimah daerah yang dilakukan aecara 
aistematis. terencana> dan bersinergi dengan dunia uaaha dan 
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk mi skin dalam 
rangka meningkatkan deraj at kesejahteraan rakyat.

13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang 
dilakukan okh pemerintah. pemerintah daerah, dunia usaha, serta 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mi skin.

14. Rcncana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten Boyolali untuk penode 20 (dua puluh) tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. yang aelanjutnya 
disingkat RPJMO, adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten Boyolali untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Keqa Pemerintah Daerah, yang aelanjutnya diaebut RKPD, 
adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Boyolali untuk 
penode 1 (aatu) tahun.

17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang aelanjutnya 
disingkat SPKD adalah dokumen atrategi penanggulangan 
kemiskinan daerah yang digunakan aebagai salah satu pedoman 
pen^usunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang 
penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
aelanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas aektor 
dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan
kemiskinan di tingkat Kabupaten Boyolali.

19. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan. sandang, perumahan, 
kesehatan, pendidikan, peketjaan, dan/atau pelayanan sosiai.

20. Reran gkat Daerah adalah unsur pern bantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB ll
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2.
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PasaJ 2

Penanggulangan Kemistonan bertujuan untuk:
a. meningkatkan kapaaitaa dan mengembangkan kemampuan daaar aerta 

kemampuan berusaha penduduk miakin;
b. meningkatkan keberdayaan penduduk miskin daiam rangka memenuhi 

kebutuhan dan hak-hak dasar menu runkan angka kemiskinan dan 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c. memperkuat peran penduduk miskin dalam pengambilan keputusan 
kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak dasar; dan

d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, polibk dan sosial yang 
memungkinkan warga miskin dapat memperoleh keaempatan seluas- 
luasnya daJam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hid up 
secara berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran penanggulangan kemiakinan ditujukan kepada:
a. peraeorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.

BAB in
RUANO UNGKUP PENOATURAN PENANOOULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

Ruang Ungkup pengaturan Penanggulangan Kemiakinan meliputi;
a. asas-asas dalam penanggulangan kemiakinan;
b. hak dan kewajiban penduduk miskin;
c. kriteria, pendataan dan data penduduk miskin;
d. tanggungjawab pemcrintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
e. a rah, strategi dan program penanggulangan kemiakinan;
f. penanganan penduduk miskin:
g. kelembagaan;
h. pembiayaan;
}. peran serta masyarakat; dan
j. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
ASAS-ASAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Penanggulangan kemiekinan dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. kemanusiaan;
b.keadilan.
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b. keadilan soaial;
c. nondiskrimina&i;
d. kesejahteraan;
e. kesetiakawanan; dan
f. pemberdayaan.

BAB V
HAK DAN TANGGUNO JAWAB PENDUDUK MISKIN

Bag) an Keaatu 
Hak Penduduk Mi skin

Paaal 6

Setiap penduduk mi skin berhak:
a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan pcrumahan;
b. memperoleh pe lay an an kesehatan;
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan manabatnya;
d. mendapatkan perlindungan soaiaJ dalam membangun. mengembangkan, 

dan memberdayakan diii dan keluarganya sesuai dengan karakter 
budayanya;

e. mendapatkan pelayanan sosial melaJui jaminan sosial, pemberdayaan 
sosial, dan rehabilitasi sosiaJ dalam membangun, mengembangkan, aerta 
memberdayakan diri dan keluarganya;

f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h. meningkatkan kondisi keaejahteraan yang berkeainambungan; dan
i. memperoleh pekerjaan dan keaempatan berusaha.

Bagian Kedua
Tan^ung Jawab Penduduk Miskin

Pasal 7

Setiap penduduk miskin bertanggungjawab:
a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak 

kesehatan. kehidupan sosial. dan ekonominya;
meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; 
memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf 
keaejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;

d.berusaha.........

b.
c.
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d. berusaha dan bekeija aesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai 
potensi; dan

e. melaporkan aecam pribadi dan dengan keaadaran aandth kepada TKPKD 
Tingkat Deaa apabiia teijadi peningkatan status ekonomi.

BAB VI
KRJTERIA, PENOATAAN, DAN DATA 

PENDUDUK MIS KIN

Bagian Keaatu 
Kriteria

Pasai 8
(1) Penan ggulangan Ke mi skin an diawali dengan idendfikasi penduduk 

mi akin.
(2) Identifikaai penduduk miskin aebagaimana dimaksud pada ay at (1) 

meliputi:
a. penentuan kriteria;
b. mekanisme dan pemetaan data kemiskinan;
c. validasi dan pemutakhiran; dan
d. penetapan penduduk miskin.

(3) Penentuan kriteria Penduduk Miskin sebagainuuia dimaksud pada ayat 
(1} dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua 
Pendataan

Pasai 9
(1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan aecara berkala sekurang- 

kurang 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif.
(2) Pendataan penduduk miskin dilakukan secara beijenjang mulai dari 

tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
(3) Hasil pendataan aebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga 
Data

Pasai 10
(I) Data Penanggulangan Kemiskinan meliputi: 

a. data penduduk miskin;
b.data
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b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
d. data lain yang berkaitan dengan upaya penan^[ulangan kemiskinan.
Data penduduk miskin menjadi dasar 
penanggulangan kemiskinan.

penyusunan program

(3) Pengelolaan dau dt daerah ditakaanakan sec am terpadu oleh TKPKDf 
dengan berbasiskan sistem informasi.

(4| Ketentuan lebih lanjut mengenai data penanggulangan kemiskinan 
sebagaimana dimaksud ay at (1| diatur dal am Peraturan Bupati.

BAB Vll
TANGGUNO JAWAB PEMERINTAH DAERAH. MASYARARAT

DAH DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

PasaJ 11

Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
a. mengupayakan pemenuhan hak-hak penduduk miskin sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 6;
b. menyusun rencana. kebijakan, atrategi dan program penanggulangan 

kemiskinan;
c. mengupayakan integrasl program penanggulangan kemiskinan dari 

berbagai dumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan. pengawasan 
dan evaluasi, menyusun rencana, kebijakan, strategi dan program 
penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan;

d. menyediakan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam APBD, yang 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumberdaya yang dimiiiki 
Pemerintah Daerah; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan 

kemiskinan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat dan Dunia Usaha

PasaJ 12

Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Masyarakat dan Dunia Usaha
bertanggung jawab atas:
a. pemenuhan hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam 

Pa sal 6; dan
b. peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin.

BAB VIII.
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BAB VTU
ARAH, STRATEGI DAN PROGRAM PBNANGGULANOAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu 
Arab Kebijakan

Pasal 13
Arab kebijakan PenangguIangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada:

a. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional;
b. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
c. RPJPD; dan
d. RPJMD.

Bagian Kcdua
Scrategi Penanggulangan Kemiskinan

Pa sal 14

Strategj Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dertgan:
a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Mi akin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
d. menslnergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
e. menerapkan model pern ban gun an inkJusi yang membuka lapangan kerja 

produktif dan mcnguntungkan; dan
f. menyediakan jaring pen gam an sosial yang efektif dan efeaien untuk 

melindungi mereka yang tidak mampu bekeija atau yang sedikit 
mendapatkan manfaat pern ban gun an

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan 

Pasal 15
Setiap program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah 
kebijakan dan strategy Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

(1) Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
a. program bantu an sosial terpadu berbasis keluarga;
b. program berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecii;
d. program perluasan kesempaian keija, pemberdayaan tenaga keija 

dan periindungan sosial; dan
e. program.
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e. program'program lainnya yang baik aecara langeung ataupun tidak 
langsung dapat meningkaikan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat miakin.

(2) Program bantuan sosial terpadu berbaaia keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1| hur\ifa meliputi:
a. bantuan pangan;
b. bantuan keeehatan;
c. bantuan pendidikan; dan
d. bantuan perumahan.

(3) Program berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat [1] huruf b meliputi:
a. pelatihan keterampiian dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
c. fasilitasi peningkatan paitisipasi dan swadaya masyarakat:
d. fasilitasi pengorganisasian relawan / pemerhati penanggulangan 

kemiskinan;
e. fasilitasi pengelolaan usaha keiompok; dan
t fasilitasi kemitraan Pemerimah Daerah, dunia usaha dan selunih 

komponen masyarakat.
(4) Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. peningkatan permodalan bagi penduduk mi skin;
bs perluasan akses pinjaman modal mu rah oleh lembaga keuangan;
c. peningkatan pemberian pinjaman dana bei^Hr;
d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

(5) Program perluasan kesempatan keija, pemberdayaan tenaga kcija dan 
perlindungan sosiaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
meliputi:
a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha; dan
b. program padat karya.
c. program perlindungan sosial terkait kondisi tcrtentu.

(6) Program-program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

meliputi:
a. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan hid up: dan
b. program pengembangan infrastruktur penunjang ba^ 

penan^ulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup.

«•

(7)pengelola
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(7) Pengelola kelompok program Penanggulangan Ke mi akin an aebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dan;
ft. Pemerintah Dae rah; dan
b. oi^anisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga intemasional yang 

memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

(8) Rincian program Penanggulangan Kemisldnan sebagaixnana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) direncanakan dan ditetapkan dalam 
RPJMD.

BAB IX
PENANOANAN PENDUDUK MISKIN

Bagian Keaatu 
Bentuk Penanganan

Pasal 17

(1) Penanganan Penduduk Miskin dilaksanakan dalam bentuk:
a. pengembangan potensi diri;
b. bantuan pangan dan sandang;
c. penyediaan pelayanan perumahan;
d. penyediaan pelayanan kesehatan;
e. penyediaan pelayanan pendidikan;
r. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
g. bantuan hukum; dan/atau
h. pelayanan sosial.

(2) Penanganan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melaJui:
a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
b. peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mengembangkan 

kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
c. jaminan dan perlindungan sosial untuk mcmberikan rasa aman bagi 

penduduk miskin;
d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
e. koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan 

kementerian / lembaga.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Penanganan 

Paragraf 1
Pengembangan Potensi Diri

Pasal 18.
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Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan poten&i dirt bag! 

peraeorangan. keluarga, kelompok, dan/atau masyarakal.
(2) Pcngembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ay at (I) 

dUakaanakan melalui bimbmgan mental, spirituaJ» dan kelerampilan.

Paragraf 2
Bantu an Pangan dan Sandang 

Pasal 19
|1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan 

dan sandang yang layak.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyediaan Pel ay an an Perumahan 

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah bertanggung Jawab menyediakan pelayanan 

perumahan.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyediaan Pelayanan Kesehatan 

Paaal 21
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan 

pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promodf, preventif. 
kuratif, maupun rehabilitatif.

(2) Pembiayaan pcnyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial 
nasional. jaminan kesehatan provinsi dan daerah.

Paragraf 5
Penyediaan Pelayanan Pendidikan 

Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya 

pendidikan atau beasiswa.
(2) Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6............

A
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Pan^Taf 6
Penyediaan Akses Kesempatan Kexja dan Berusaha

Pasal 23
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan keija 
dan berusaha melalui upaya:
a. penyediaan informaei ^pangan keija;
b. pcmberian fasUitas pelatihan dan keterajcpilan;
c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
d. penyediaan faai litas bantu an permodalan.

Paragraf 7 
Bantuan Hukum

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah bertanggung Jawab memberi bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ay at (1) berupa:
a. konsultasi; dan
b. pendampingan hukum.

Paragraf 8 
Pelayanan SosiaJ

Pasal 25
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan

sosial.
(2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a< meningkatkan fungsi sosial» aksesibilitas terhadap pelayanan sosiaJ 
dasarf dan kualitas hidup;

b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 
pelayanan kesejahteraan sosia! secara melembaga dan berkelanjutan;

c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 

menangani masalah kemiskinan; dan
d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penanganan Penduduk Miskin

Pasal 26
(1) Penanganan Penduduk Miskin diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

secara terencana, terarah. terukur. dan teipadu.
A-

(2) Penanganan
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(2) Penan ganan Penduduk Mi skin dapat dtlakukan metalui pendekatan 
wUayah dengan mcmperhatikan keariian lokal.

(3) Pendekatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ay at (1) meUputi 
wilayah:
a. perdesaan; dan/atau
b. perkotaan;

Pasal 27
Upaya penanganan penduduk mi skin di wilay^ perdesaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ay at (3) huruf a dilakukan melalui:
a. penyediaen sumber mata pencaharian di bidang pertanian. petemakan, 

dan kerajinan;
b. bantuan permodaJan dan akses pemaaaran haail pertanian. petemakan, 

dan kerajinan;
c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber day a.

Pasal 28
Upaya penanganan penduduk mi skin di wilayah perkotaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ay at (3) huruf b dilakukan melalui:
a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
c. pengembangan Ungkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
d. peningkatan rasa am an dan tindak kekerasan dan kejahatan.

BAB X
KELEMBAGAAN 

Pasal 29
(1) Dalam rangka percepatan dan koordinasl penanggulangan kemiskinan 

dibentuk TKPKD.
(2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara beijeajang 

mulai di tingkat Kabupaten. Kecamatan. dan Desa/Kelurahan.
(3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} bertugas melakukan 

koordinasl penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan 
penanggulangan kemiskinan daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut cnengenai TKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2| diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30
(1) Dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasl penanggulangan 

kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). TKPKD 
zxienyelenggarakan fungsi:

a. pen gkoordinasian.............
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a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai daaar penyusunan 
RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;

b. pengkoordmasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah 
di bid an g penanggulangan kemiakinan dalaxn hal penyuaiman 
rencana strategis SPKD;

c. pengkoordinaaian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah 
dibidang penanggulangan kemiakinan dalam haJ penyusunan 
rancangan RKPD;

d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah 
dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana 
keija Perangkat Daerah; dan

e. pengkoordinasian evaluaai pelakaanaan perumusan dokumen rencana 
pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan
penanggulangan kemiakinan, sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 29
ay at (3|. TKPKD menyclenggarakan fungsi:
a. pengendalian pemantauan, superviai dan tindak lanjut terhadap 

pencapaian tujuan program dan kegjatan penanggulangan kemiskinan 
agar sesuai dengan kebijakan pembangunan:

b. pengendalian pemantauan pelaksanaan keiompok program
penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang melipub 
realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang 
dihadapi;

G. penyusunan haail pemantauan pelaksanaan keiompok program dan 
atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan 
penanggulangan kemiskinan;

e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan; dan

f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program 
penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPKD.

Pasal 31
(5) TKPKD di tingkat Kabupaten.

(2) Keanggotaannya TKPKD terdin dari unsur pemerintah kabupaten, 
masyarakat. pelaku dunta usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) Struktur dan keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bupati.
A

Pasal 32
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Pasal 32
(l| TKPKD di dngkat Kecamatan disebut TKPK Kecamatan.
(2) Keajiggotaannya TKPK Kecamatan terdiii daii unaur pemerintah 

kecamatan, masyaxakat. tenaga kesejahteraan aoaial, pelaku dunla 
usaha dan pemangku kepenungan lainnya.

(3) Struktur dan keanggotaan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupatl.

(4) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugaanya bertanggung jawab 
kepada Camat.

(5) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kegiatan 
kepada TKPKD melalui Camat.

Pasal 33
(1) TKPKD di tingkat Desa/ Kelu rahan d i sebu t TKPK Desa/ Kel u rahan.
(2) Keanggotaannya TKPK Desa/Kelu rahan terdiri dari unsur pemerintah 

desa/kelurahan, lembaga kemasyarakacan desa/kelu rahan, masyarakat, 
pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) Struktur dan keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan 

Keputusan Kepaia Desa/Lu rah.
(4) TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Kepaia Desa/Lu rah.
(5) TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya melaporkan 

kegiatan kepada TKPK Kecamatan melalui Kepaia Desa/Lu rah.

Pasal 34
(1) Untuk membantu kelancaran pelakaanaan tugas TKPKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 dibentuk Sekretariat TKPKD.
(2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij mempunyai 

tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan 
kebijakan kepada TKPKD.

(3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ay at (1| berkedudukan 
di kamor Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan 
pembangunan daerah.

(4) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 35
(1) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat TKPKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 dibentuk Kelompok Kerja dan Kelompok 
Program Penanggulangan Kemiskinan.

A-

(2)Kelompok
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(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kelompok Ketja Pendataan dan Sistem Informaai;
b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
c. Kelompok Kerja Pengaduan MasyaraJcat.

(3) Kelompok Program PenangguIangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud 
pada aya( (1) terdiri atas:
a. Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
b. Kelompok Program berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok Program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan 

kecil;
d. Kelompok program perluasan kesempa(an kerja . pemberdayaan 

tenaga kerja dan perlindungan social; dan
e. Kelompok program lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut ten tang tugas dan fungsi Kelompok Kerja dan 
Kelompok Program diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI 
PEMBIAYAAN

PasaJ 36

(1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dan:
a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan 

Pcmerintah Desa/Kelurahan;
b. Dunia usaha;
c. Perguruan Tinggi;
d. Masyarakat; dan
e. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat aesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Pembiayaan kegiatan TKPKD, TKPK Kecamatan, TKPK Kelurahan 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB Xll
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 37
(1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasi^ya untuk berperan aktif 

dalam peiianggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, maupun 
Masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
monitoring, dan evaluasi.

(2)Masyarakat
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(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi perseorangan, 
keluarga, kelompok, organiaaai soaial, yayaaan, lembaga swadaya 
masyarakat, oi^anisaai profesi. dan organ!saai kemaayarakatan.

(3) Unsur Dunia Usaha aebagaimana dimaksud pada ayat (L) berperan 
dal am penyediaan dan a dan/atau barang dan/atau jasa untuk 
penanggu langan kemiskinan sabagai perwujudan dari tanggung jawab 
aoaisU.

(4) Program penanggu langan kemiskinan yang dilakukan oleh Masyarakat 
dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dan ayat (3) w^ib 
diselaraskan dengan strategi dan program penan^ulan^n kemiskinan 
dan berkoordinasi dengan TKPKD.

(5) Peran serta masyarakat dalam penanggu langan kemiskinan dilakukan 
dengan semangat go tong royong dan memperhatikan keaiifan lokal.

BAB Xlll
MONITORING DAN EVALUASI

Pa sal 38
(1| Dalam rangka pelaksanaan Penanggu langan Kemiskinan, Pemerintah 

Daerah membangun siatem monitoring dan evaJuaai yang terpadu.
(2) TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan 

pelaksanaan Penanggu langan Kemiskinan secara berkala dan beijenjang 
di masing-masing tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan 
Desa / Kelu rahan.

BAB XIV 
PENYIDIKAN

Pasal 39

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat |lj adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleb 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima. mencari. mengurapulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lenfpeap dan Jelas:

b. meneliti.
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b. menelid, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
aehubungan dengan tindak pidana;

c. mem in la keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadi atau badan 
aehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pnbadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bah an bukti 
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain seita 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminte bantu an tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggaikan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e di atas;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperlksa 

sebagai saksi atau tersangka;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindak an lain yang dianggap perlu untuk melancarkan 

penyidikan tindak pidana menu rut hukum yang da pat 
dt pe rtan ggu ngj a wabkan.

(4) Penyidtk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melaJui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

PasaJ 40

Setiap orang yang memalsukan data penduduk mi skin aebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh 
juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 41

Pada saat Peraturan Dae rah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang 
mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dinyatakan masih tetap 
berlaku. sepanjang tidak bertentangan atau belum diganii dengan ketentuan 
yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII.................
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP 

Pa8al42
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini hams ditetapkan paling 
lama 1 (aatu) tahun terhituxig sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggaJ diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal a 2018

BUPATI BOYOLALI,/

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal € 2018

DKR5TARIS DAERAH 
iUPATR«BOYOLAU 
ispektur Q^rah,

iARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018

Salman sesuai dengan aslinya

null

PardI u

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLAU,

AGNES S T N NGS H
?inbma

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU PROVINSl JAWA 
TENOAH (19/2018)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl 
NOMOR .(P TAHUN

TENTANG

PENANGOULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kcmjskinan adalah masalah global yang bcraifat bahu matra (multi 
dimensi) yang menyebabkan manusia kehilangan hakikai kcmanusiaannya. 
Ketika manusia berada daiam situasi kehilangan hakikai kemanusiaannya, 
yaiiu teruiama situasi keddakmampuan daiam mengupayakan dan 
memenuhi kebutuhan dasamya seperti pangan. sandang, perumahan, akses 
kesehacan, akaes pendidikan, layanan air bersih, dan lain sebagainya, maka 
dibutuhkan sebuah upaya pcnanggulangan yang melibatkan berbagai pihak.

Pemeriniah Daerah menjpakan salah saiu pihak yang memiliki 
tanggung jawab konstioisional uniuk meiakukan upaya penanggulangan 
lerhadap persoalan kemiskinan yang didcrita oleh penduduk, demi 
mewujudkan keadilan sosial dan kesejahtcraan bagi masyarakat 
sebagaimana diamanatkan daiam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia. Keadilan sosial memiliki perspektif lebih konkrei 
sebagai upaya negara c.q. pemeriniah untuk mewujudkan "right lo a 
standard of living adequate for the health and well-being of himself and his 
famili/* bagi setiap orang, khususnya yang didera kemiskinan.

Meskipun daiam beberapa tahun terakhir lingkal atau angka 
kemiskinan di Kabupaten Boyclali terus mengalami penurunan. namun 
disadari masih terdapat warga masyarakat atau penduduk yang berada 
daiam kategori miskin. Oleh karenanya, beranjak dari kenyaiaan lerscbut, 
dengan lelah dibcrlakukannya Peraluran Presiden Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Percepatan Pcnanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Memeri 
Oalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 
Pcnanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kou, maka menjadi 
landasan bagi Pemerintah Daerah daiam menangani penanggalangsn 
kemiskinan.

Umuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat 
dan pihak lain daiam menyelen^arakan pcnanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penan^^ilangan Kemiskinan.
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n. PASAL DEMI PAvSAU

Pasal 1
Cukup jelas.

Pa sal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

PasaJ 4
Cukup jelas.

Pasal 5 
a. Yang dimaksud dengan asas •kemanusiaan* adalah dalam

penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, 
penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat 
seiiap warga negara dan pcnduduk Indonesia sccara proporaional.

b- Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam 

penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan sccara 
proper sional bagi setiap warga negara tan pa kecuali.

c. Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam 
penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan 
tanpa membedakan asal, suku, agama, rasf dan antargolongan,

d. Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan" adalah dalam 
penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan fakir miskin.
e. Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan" adalah dalam 

penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial 
untuk membaniu orang yang membutuhkan pertolongan 
dengan empati dan kasih sayang.

f. Yang dimaksud dengan asas ^ pern herd ay aan" adalah dalam 

penanganan fakir miskin harus dilakukan meiaiui pcningkaian 
kemampuan dan kapasiias sumber daya manusia untuk 
meningkatkan kemandirian.

Pasal 6
Cukup jelas,

Pasal 7
Cukup jelas. 

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

A-
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Pa sal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukupjelus.

Pasal 12
Cukupjdas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasa) 14
Cukup Jelas.

Pasa! 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayal (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas,
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cukup jelas,
Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud deogan Icondisi tertentu' adalah bencana 
alam, bencana sosial, kebakaran, kekeringan, dan wabah.

Ayat (6)
Cukup jelas 

Ayat (7)
Cukup jelas 

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jetas

Pasal 20
Cukup Jclaa.

Pasal 21
Cukup Jclas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas,

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas,

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

• 4 •

fix.
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Pasal 35
Cukup jetas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelfls.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.
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