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LEMBARA

KABUPATEIhAH
'

til(Af

Tahun:

SERI:

NO:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2013,NOMOR
" .T

Z

TENTANG
KABUPATEN
KESEHATAN
DAERAH
SISTEM

L

\
DENGAN RAHMAT ?UHAN YANG MAHA ES.

BUPATI LANGKAT

lenimbang

:

a. bahwa desentralisasi kesehatan adalah meru\

satu strategi untuk mencapai Indonesia \rf,
meningkatkan daya saing daiann bidang \a
kesehatan secara nasional rnaupun secara interl
untuk rncnghadapi berbagai tattar:'gan dan pcrmasa
kesehatan;

agar desentralisasi kesehatan dapat berhasil
Kabupaten Langkat, maka dipandang perlu menJrusu\
Sistem Kesehatan Daerah sehagai metode dan arah

b. batrwa

penysl"rrggaraari serta kebijakan kesehatan di Kabupaten
Langkat;
c. ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud
pada hurrf a dan hunrf b perlu membentrrk Peraturran
Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten
Langkat;
lengingat

:

1.

o

U

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembenttrkan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Linghrngan Propinsi Sumatera Utara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahtrn 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Loe2l;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 bntang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 12.5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UnciangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nonror 59, Tambahan

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);
4.
Undang-Undang Nomor 29 'lahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431) ;
5.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa56l ;
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tatrun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2AO9 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
7.
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratrrran Penrndang-undangan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 53,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a389);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibu kota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah
Kabupaten Dati II Langkat (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 1982 Nomor O9);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Penrbahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjaj, Kabupaten
Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3323 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
49, Tambatran Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraftrran Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Ir{egara Republik Ind.onesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

12.
13.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
OO4/Menkes/SK/I /2OOg tentang Kebdakan dan Strategi
Desentralisasi;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1457/Menkes/SKlxl2OO3 tentang Standar Pelayanan

14.

Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

131/Menkes/SK/IIl2OO4 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

15. Peraturan Daeratr Nomor 29 Tahun 2AOT tentang

.
76.

Pembenhrkan Organisasi Perangkat Daeratr Kabupaten
Langkat (l.embaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2OO7 Nomor 24, Tambatran kmbaran Daeratr Kabupaten
Langkat Nomor 2l;
Peraturan Daerah Nomor O4 Tahun 2AO9 &ntang Umsan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat

(Lembaran Daeratr Kabupaten Langkat Nomor

O1,

Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Langkat Nomor

ofl;
Dengan Persetrrjuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAICTAT DAEPS.H KABUP}$EN I,ANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN I,ANGKAT
BAE} I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintatran daerah.

3.

4.
5.
6,

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selar{utnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
Bupati adalah Bupati Langkat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalatr
Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
Kesehatan adalah keadaan schat, baik seca-ra fisik dan mental, spirifi.rel
mauPun sosial yang memunBkinkan setiap orang untuk hidup produktif

7.
8.
9.

Swasta adalah setiap komponen penyelenggara uPaya kesehatan nonpemerintah di Daerah.
Penduduk adalatr setiap orang yfftg berdomisili di Daerah.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan unhrk

menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Daerah.
10.

Sarana layanan umum adalah tempat pelayanan bagi masyarakat
seperti penginapan/hotel, restoran/rumatr makan, kolam renang,

terminal, bioskop, tempat ibadah, pusat

11.

perbelanjaan
tradisional/modern, tempat rekreasi, jasa boga dan usaha lainnya yang
dapat digunakan oleh umum.
Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi

tenaga kesehatan yang mempunyai stnrkhrr organisasi cabang di
Daerah.

t2.

13.

Organisasi/asosiasi sarana kesehatan adalah organisasi/asosiasi yang
bergerak di bidang pelayanan kesehatan dasar, nrjukan yang
mempunyai strukhrr organisasi/asosiasi cabang di Daerah.
Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat LSM adalatr
lembaga independen yang dibentuk masyarakat/non pemerintah yar:lg
ikut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di
Daerah.

L4,

Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah
tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintatr dan masyarakat
di Daerah secara terpadu dan saling mendulrung guna mencapai dera-iat
kesehatan yang setinggi-tingglnya.

15.

16.
t7.

18.

19.

20.

2L,

Badan Usaha adalah usatra yang dimiliki negara atau daerah, swasta,
koperasi sebagai pengumpul dan sekaligus pengelola dana yang
bertanggungiawab atas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat.
Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem unhrk memberikan
perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagr masyarakat dengan
prinsip kendali muhr dan biaya.
Jaminan Kesehatan Daeratr yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah
suatu tata cara penyelenggaraan program Jaminan Xesehatan Daerah
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daeratr di Daerah.
Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah
fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar
sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat
(R:skesmas) dan jaringannya. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah,
serta Rumah Saldt Swasta.
Puskesmas adalatr sahran organisasi fungsional yang menyelenggarakan
upaya kesehatan dasar yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata,
dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif
masyarakat.
Rumah sakit adalatr instihrsi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat h"p, rawat jalan dan gawat darurat.
Upaya Kesehatart Masyarakat yang selanjutnya disingfuat UKM adalah
setiap kegiatan yau;tg dilakukan oleh pemerintah danlatau masvarakat

mencegah

dan

menanggulangr timbulnya masalatr kesehatan di

masyarakat.
22.

23.

Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKBM adalah pembangunan kesehatan berbasis pada tata nilai
perorangtux, keluarga dan masyarakat sesuai dengan keragaman sosial
budaya serta potensi yang dimiliki masyarakat.
Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalatt
setiap kegiatan yarlg dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah,

masyarat dan/atau swasta untrrk mernelihara, meningkatkan

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

kesehatan, mencegatr dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan
kesehatan perorangan.
Tenaga Kesehatan adalah setiap 'orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahua-n dan /atau keterarnpilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Tenaga Pengobat Tradisional adalah orang yang mela}:ukan pengobatan
dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang
mengacu kepada pengalaman dan keterampilan tunrn temunrn, dan
diterapkan sesuai dengan norrna yang berlaku dalarn masyarakat.

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan
keterampilan tunrn temurtrn secara empiris yang dapat
dipertanggungiawabkan dan diterapkan sesuai dengan norrna yang
berlaku di masyarakat.
Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan secara rnenyelumh, meliputi kegiatan pencegahan
Qreuentifl, peningkatan kesehatan $tromotifl, penyembuhan (kr,rratil), dan
pemuliha n (retwbilitatifi kepada pasien.
Upaya Promotif adalah kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan
peningkatan kesehatan.
Upaya Preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan
penyakit.
Upaya Kuratif adalah setiap kegiatan dalarn rangka penyembuhan
penyakit.
Upaya Rehabilitatif adalah setiap kegiatan dalam rangka pemulihan
kesehatan.
Kegiatan surueilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara
sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah
kesehatan dan kondisi yang mernpengaruhi terjadinya peningkatan dan
penularan penyakit atau masalatr-masalatr kesehatan tersebut.
Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya
atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang
bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu
tertentu.
Sumber Daya Kesehatan adalatr semua perangkat keras dan perangkat
lunak yang diperlukan sebagai pendulorng penyelenggaraan upaya
kesehatan.
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisione.l dan

36.
37.
38.

39.

Perbekalan kesehatan adalatr semua bahan dan peralatan yang
diperlukan untuk meyelenggarakan upaya ke sehatan.
Spesimen adalah bahan pemeriksaan berupa darah, urine (air kemih)
faeces (tinja), cairan tubuh, dahak, dan jaringan tubuh.
Badan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapel
Jaminan Kesehatan Daerah adalah badan hulmrn yang dibentuk untuk
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
/asuransi.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaran pemeliharaan
kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usatra bersama darr
kekeluargaan yang berkesinambungan dan bermuhr yang terjamin serta
pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya.
BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN , DAN PRINSIP
SISTEM KESEHATAN DAERAH
Pasa] 2

SKD diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas
keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Daerah.
Pasal 3

(1) SKD dimaksudkan sebagai dasar kebijakan untuk melaksanakan program
dan aktivitas penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
(21 T\rjuan dilaksanakannya SKD adalah unhrk mewujudkan terselenggaranya
pembangunan kesehatan oleh semua potensi yang ada di Daerah, baik
masyarakat, swasta maupun pemerintah daeraLr secara sinergis, berhasil
guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya.
Pasal 4

Sistem Kesehatan Daerah diselenggarakan dengan prinsip-prinsip
a.
b.
c.
d.
e.

f.

:

Perikemanusiaan.
Hak asasi manusia.
Adil dan merata.
Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Kemitraan dan jejaring; dan
Pengutamaan dan manfaat.
Pasal 5

(1) Sistern Kesehatan Daerah terdiri atas sub sistem yang dilaksanakan secara

terpadu dan saling menduktrng guna menjamin tercapainya derqiat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Sub sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Upaya kesehatan

:

c.
d.
e.

f.

Sumber daya manusia kesehatan.
Obat dan perbekalan kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat; dan
Manajemen kesehatan.
BAB III
MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN DAI"AIVI RANGKA
PEI\TYELENGGARAAN SKD
Pasal 6

Misi

penyelenggaraan SKD addah rneningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(21 Untuk mewujudkan misi penyelenggara€rn SKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai antara lain:
a. Meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana kesehatan secara
merata.
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani tenaga kesehatan dan
lembaga pelayanan kesehatan.
c. Meningkatnya pelayanan j aminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) .
d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan Keluarga

(1)

Berencarta (KB).

(3)

Untuk mengefektifkan perwujudan misi da-n pencapaian sasaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka ditetapkan arah
keb[iakan pembangunan kesehatan sebagai berikut:
e. Peningkatan Kesehatan ibu, bayi, balita, dan KB.
b. Perbaikan status gizi masyarakat.
c. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan
penyehatan linglcungan.
d. Pemenuhan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
e. Peningkatan ketersediaan, ketedangkauan, pemerataan, keamanan,
mutu, penggunaan obat dan pengawasan obat dan makanan.
f. Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal.
g. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan lrrisis
kesehatan.
h. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan dan
i. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

(4) Program kerja pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan antara
lain :

a.
b.

c.

Program obat dan perbekalan kesehatan.
Program upaya kesehatan masyarakat dengan prioritas :
1. Pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin di puskesmas dan
2. Pembangunan sarana/prasarana nrjukan dengan kegiatan
pembangunan rumah sakit.
Program per:,gawasan obat dan makanan da^n mj,numart.

e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

dengan

prioritas :
l. Peningkatan peran UKBM dalam rangka rnengurangi penyebaran
penyakit menular, dan

f.

2. Peningkatan KIE dalam penanggulangan penyakit.

Program perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas peningkatan peran
posyandu dalam pemantauan gizl. pada balita.
g. Program pengembangan linglnrngan sehat dengan prioritas peningkatan
kesehatan linglimngan, penyediaan air bersih, dan jamban keluarga.
h. Program pencegatran dan pemberantasan penyakit dengan prioritas
penanggulangan kejadian endemis dan pasca bencana alarn.
i. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
j. Frogram pelatihan peningkatan pelayanan kesehatan anak bdita.
k. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat lanjut usia.
l. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan
minuman.
m. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantrr dan jaringannya dengan prioritas :
1. Penambahan jumlah puskesmas rawat inap dan
2. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan
n. program peningkatan keselarnatan ibu melahirkan dan anak dengan

prioritas :
1. Peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan.
2, Peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan dan
3. Peningkatan pemberian imunisasi dasar.

(5) Misi, sasaran, arah kebijakan, dan program kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat {21, ayat (3), dan ayat (a) wqiib dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, pelaku usahar/swasta, dan penyelenggara pelayanan
kesehatan di Daerah dalam menyusun perencanaan/program kerja,
pelaksanaan pengendalian/evaluasi kegiatan pembangunan kesehatan,
dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
BAB IV
FUNGSI SKD
Pasal 7

SKD berfungsi sebagai metode dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan kesehatan di Daerah.
BAB V
SUB SISTEM UPAYA KESEHATAN
Bagian Kesatu
UKM dan UKP
Pasal 8
(1) Sub sistem upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)

hurr,.f a terdiri atas Upaya

(UIff) dan Upaya
yang saling secara terpadu dan saling

Kesehatan Masyarakat

Kcsehatan Perorangan (UKP)
mendukung guna menjamin tercapainya denrja.t kesehatan masyarakat

(2)

Tujuan utama UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

memelihara dan meningkatkan kesehatant, mencegah timbutrya penyakit
dan masalah kesehatan di masyarakat.
(3) Bentuk UKM yang wajib diselenggarakan dan dikembanglmn antara lain :
a. Promosi kesehatan masyarakat.
b. Pemeliharaan kesehatan masyarakat.
c. Pemberantasan penyakit menular.
d. Pengendalian penyakit tidak menular.
e. Penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar.
f. Perbaikan gizi masyarakat.
g. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan,
h. Pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman.
i. Penytrluhan dan pengamanan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya.
j. Penanggulangan bencana dan banhran kemanusiaan dan
k. Usatra kesehatan sekolatr yang dilaksanakan di sekolah dasar, sekolah
menengah, dan sekolah lanjutan.
Pasal 9

Tujuan utama UKP sebagaimana d.maksud d.alam Pasal 8 ayat (1) adalatr
menyembuhkan dan/atau memulihkan kesehatan perorangan terhadap
kesehatan fisik dan/atau mental.
(2) Bentuk UKP yang wajib diselenggarakan dan dikembangkan antara lain :
a. Pengobatan rawat jalan.

(1)

b.

c.

Pengobatan rawat inap.
Pencegahan dan pemulihan kecacatan.

Bagian Kedua
Sarana Penunjang UKM dan UKP
Pasal 10
Sarana penunjang penyelenggaraan UKM dan UKP ya:ag wajib diselenggarakan
dan dikembangkan antara lain :
a. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
b. Pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan
lainnya.
c. Pelayanan apotek.
d. Pelayanan laboratorium klinik serta laboratorium makanan dan minuman.
e. Pelayanan optik dan
f. Pelayanan toko obat.
Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Sub Sistem Upaya Kesehatan
Pasal L1

Penyelenggaraan sub sistem upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip:
a. UKM diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintatr Daeratr

b. UKP diselenggarakan oleh masyarakat, swasta, pemerintatr dan/atau
Pemerintah Daerah.
c. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harrs memperhatikan
fungsi sosial.
d. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu,
berkelanjutan, terj angkau, berj enj ang, profesional, dan bermutrr.
e. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan
alternatif hartrs tidak bertentangan dengan kaidah ilmiatr, dan
f. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma
sosial budaya, moral, dan etika profesi.
Bagran Keempat
Pelayanan dan Sarana UKM dan UKP

Pasal 12
(L) Penyelenggara pelayanan dan sarana UKM terdiri dari :
a. h.rskesmas, puskemas pembantu dan Pos I(esehatan Desa (Poskesdes).

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesehatan yang
didalamnya terdapat tugas dan fungsi :
1. Pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit.
2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan nnasyarakat.
3. Penyehatan lingkungan, dan
4. Obat, makanan dan minuman
c. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan.
(2) Puskesmas Pembantu/Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a berfungsi sebagai :

a. Penyelenggaraan media edukasi dan informasi kesehatan di
desa/kelurahan.

b. PenyelenggaraErn media pemberdayaan dan penggerakan masyarakat
dalam pembangunan kesehatan di pedesaan, dan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.

(3)

c.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
Rrskesmas Pembantu/ Poskesdes mempunyai tugas

(1),

:

a. Memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang
b.

c.

masalah kesehatan di wilayah kerjanya.
Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu
dan anak, KB, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan
penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, dan
Melaksanakan kegiatan penemuan penderita/penyebar penyakit
menular dan deteksi dini penyakit tidak menular.

(a) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berfungsi sebagai

a. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pertama dari Rrskesmas
Pembantu/Poskesdes di wilayah kedanya; dan

b. Penyelenggaraan hrsat Kesehatan di tingkat kecamatan/di wilayah
kerjanya.
(5)

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
puskesmas mempunyai tugas

:

b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, anak, lanjut usia,dan KB;
c. Menyelenggarakan pelayanan perbaikan gizi;
d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan;

Menyelenggarakan pelayanan pemberantasan penyakit menular dan
pengendalian penyakit tidak menular; dan
f. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan lanjutan (ntjukan) dari

e.

Poskesdes.

BAB

VT

SUB SISTEM PEMBI.AYAAN KESEHATAN
Pasal 13
(1)

Sub sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b terdiri atas penggalian dana, alokasi dana, pembelanjaan,

(2)

Tujuan sub sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

dan pengawasan/ evaluasi penggunaan dana.

ayat (1) adalah :
a. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi.
b. Teralokasinya pembiayaan secara adil dan dimanfaatkan secara berdaya
guna dan berhasil guna, dan

c. Menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan

Euna

meningkatlan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(3) Penyelenggaraan sub sistem pembiayaan kesehatan dilaksanakart
berdasarkan prinsip-prinsip :
a. Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara
berdaya guna, berhasil guna, adil dan berkelanjrrtan yang didulnrng oleh
transparansi dan akuntabilitas.
b. Dana pemerintah diarahkan unhrk pernbiayaan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan
dan keluarga miskin.
c. Dana masyarakat diarahkan untrrk pembiayaan upaya kesehatan
perorangan yang terorganisir, adil, berhasil guna dan berdaya guna
melalui jaminan pemeliharaan kesehatan berdasarkan prinsip
solidaritas social.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan
melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untrrk kesehatan atau

memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun untuk
kepentingan masyaralcat.

e. Penggunaan pembiayaan kesehatan harrs dilalarkan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi sesuai ketentuan peratrrran perr.rndangundangan dan

f. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penggalian,
pengalokasian, pembelanjaan, dan pengawasan/evaluasi penggunaan
pembiayaan kesehatan.
(a) Sumber dana untuk UKM berasal dari pemerintah dan/atau Pemerintatr
Daerah dan sumber dari masyarakat/swasta.
(5) Sumber dana untuk UKP berasal dari masing-masing individu dalam sahr
kesatuan keluarga.
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Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatart
Daerah (Jamkesda).
BAB VII
SUB SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN
Pasal 14

Sub sistem SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf c terdiri atas perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan
pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendulnrng
guna menjamin tercapairrya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
2) Tujuan sub sistem SDM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan mencukupi.
b. Terdistribusikannya tenaga kesehatan $ecara adil dan merata dan
c. Termanfaatkannya tenaga kesehatan secara berdaya guna untuk
menjamin tercapainya derqiat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
3) Penyelenggaraan sub sistem SDM kesehatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsrp I
a. Pengadaan tenaga kesehatan mencakup jumlah, jenis, dan kualifikasi
tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan

1)

kesehatan.

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan ha:rrs memperhatikan

asas
pemerataan pelayanan kesehatan qerta kesejahteraarl dan keadilan bagi
tenaga kesehatan.

c.

Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan ilmu dan
teknologi serta pembenhrkan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran
agarna dan etika profesi yang diselenggarakan secara berkelanjutan dan
d. Pengembangan karir tenaga kesehatsn dilaksanakan secara objektif dan
transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan kebuftrhan
pernbangunan kesehatan secara nasional.
4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dilakukan oleh
lembaga pendidikan kesehatan yang mendapat akreditasi atau asosiasi
institusi pendidikan.
5) Penyelenggaraan pengembangan profesi SDM kesehatan dilakukan oleh
pendidikan kesehatan, institusi pelayanan keseha.tan, organisasi profesi,
dan pihak-pihak lain yang mendapat akreditasi dan lernboga/pejabat yang
berwenang.
6)

Kebijakan pendayagunaan SDM kesehatan dilaksanakan secara terpadu
dengan penetapan kebijakan dan perencanaan SDM kesehatan yang

diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.
7) Pendayagunaan SDM kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta termasuk
praktek perorangan dibina dan dilal.mkan pengawasan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daeratr di bidang kesehatan.
0) Fembinaan dan pergawasan praktek profesi dilai(ss.nal<an melalui sistem
registrasi, uji profesi (kompetensi), dan pemberian lisensi.

(9) Pembinaan

praktek profesi dilaksanakan oleh masing-masing organisasi

profesi kesehatan.
BAB VIII
SUB SISTEM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pasal 15

dan perbekalan kesehatan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas upaya-upaya yang menjamin
ketersediaan pemerataan, dan mutrr obat, makanan dan perbekalan
kesehatan secara terpadu dan saling mendulnrng guna menjamin
tercapainya derqiat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
(2) Tujuan sub sistem obat dan perbeiralan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi.
b. Terdistribusikarrnya obat secara adil dan merata dan perbekalan

(1) Sub sistem obat

kesehatan dan

c. Termanfaatkannya secara berdaya guna dan berhasil gu.na, arnan,
bermutu,

dan

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
(3) Penyelenggaraan sub sistem obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan
berdsarkan prinsip-prinsip:
a. Obat dan perbekalan kesehatan han s diberlalmkan sebagai komoditas
ekonomi.
b. Obat dan perbekalan kesehatan sebagai barang publik hams dijamin
ketersediaan dan keterjangkauannya sehingga harga obat dikendalikan
oleh Pemerintah dan/atau Peinerintah Daerah.
c. Obat dan perbekalan kesehatan tidak dipromosikan secara berlebihan.
d. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan mengutamakan obat esensial
dan obat generik berlogo yang bermutrr dan diseienggarakan secara adil,
merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
e. Pengadaan dan pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan di rumah
sakit, di sesuaikan dengan formularium obat rumah sakit dan yang
disarana kesehatan mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional
(DoEN).

f.

Pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan yang digunakan secara
nasional dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga,
kemudahan akses, dan keamanan bagi masyarahat dan lingfuungarurya.
g. Pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan khuhusnya obat asli
Indonesia dari bahan baku alam yang ada di Daerah unhrk pelayanan
kesehatan formal agar temji secara ilmiah untuk dapat d.imanfaatkan
secara luas oleh masyarakat dan
h. Pengawasan muhr, keselamatan, keamanan, manf,aat, dan
keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan diselenggarakan mulai
dari tahap produksi, distribusi, dan pemanfaatan.
(4) Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan.

Pasal 16
:)

Pengadaan obat

dan perbekalan kesehatan yffLg dibutuhkan untuk

pelaksanaan pembangunan kesehatan dan secara ekonomis belum diminati
swasta, menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
Pemerintah / Pemerintah Daerah.
)) Distribusi obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagang
Besar Farmasi atau distributor tertentu.
)) Distribusi obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat
dilaksanakan melalui apotek dan toko obat dengan tetap memperhatikan
fungsi sosial masyarakat.
1) Untuk desa yang terpencil/sulit dijangkau, pemberi pelayanan kesehatan
dapat memberikan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan secara
langsung kepada masyarakat.
Pasal 17

l) Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan
melalui kajian dan penetapan harga secara berkala oleh Pemerintah Daeratr
bersama pengusaha dengan menggunakan obat produksi industri farmasi
milik pemerintah sebagai harga acuan.
2) Pemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan dalam pelayanan kesehatan
harus diikuti dengan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat.
3) Dalam pengunaan obat han.s memperhatikan pedornan pengguna obat
yang rasional.
*) Makanan dan minuman yang tidak. memenuhi ketenhran standar dan
I atau persyaratan kesehatan dan/atau persyaraLan kesehatan dan/atau
rnembahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan dan wajib ditarik dari
peredaran, disita/dirampas dan dimusnahkan ses'uai ketentuan perattrran
perundang-undangan.

Pasal 18
1) Pengawasan

mutu produksi obat dan perbekalan kesehatan tahap pertama

dilaksanakan oleh industri yang bersang}n:tan sesuai ketentrran

perundang-undangan.
2) Pemerintah Daerah turtrt bertanggung jawab melaksanakan pengawasan
terhadap:
a. Obat tradisional asli Indonesia.
b. Obat tradisional yang impor.
c. Harga obat.
d. Distribusi, promosi, pemanfa.atan obat dan perbekalan kesehatan.
e. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan
f. Pengawasan dan pengamanan produk makanan dan minuman.
3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat el,
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi profesi dan
masyarakat.

BAB IX
SUB SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 19
(1) Subsistem pemberdayaan masyarakat sebagaimana
5 ayat (2) huruf e terdiri atas:

dimaksud dalam Pasal

a. Pemberdayaan perorangan.
b. Pemberdayaan kelompok dan

c. Pemberdayaan

masyarakat umum.
perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara meningkatJran peran, fungsi, dan kemampuan
perorangan dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan dan
mempraktekkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
(3) Pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b
dilak:ukan dengan cara meningkatkan peran, ftrngsi, dan kemampuan
kelompok masyarakat dan swasta dalam rnengatasi masalatr kesehatan
yang dihadapi kelompok masyarakat dan pihak lain.
(4) Pemberdayaan masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dialukan dengan cara meningkatkan peran, fungsi, dan
kemampuan kelompok masyarakat swasta dalam mengatasi masalah
kesehatan yang dihadapi kelompok masyarakat dan pihak lain dapat
berperan aktif, sehingga masyarakat secara umum dapat raeningkatkan
derajat kesehatannya.

(2) Pemberdayaan

Pasal 20
(1)

Tujuan pemberdayaan masyarakat sebagaimana. dineaksud dalam Pasal t9
ayat (1) adalah terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan, advokasi, dan
pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat di bidang
kesehatan guna menjamin tercapainya der4jat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

(2) Penyelenggaraan

sub sistem pemberdayaan rnasyarakat dilaksanakan

berdasarkan prinsip-prinsip :
a. Pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga
dan masyarakat sesuai dengan sosial budaya, kebunrhan dan potensi
setempat.
b. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses
untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan
pendapat dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan.
c. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan edukatif
untuk meningkatkan kesadararl, kemauan, kemampuErn dan kepedulian
serta pera.n aktif dalam berbagai upaya kesehatan dan
d. Pemerintah Daerah harus terbuka, bertanggungiawab, dan tanggap
terhadap aspirasi masyarakat, dan berperan sebqgai pendorong,
pendamping, fasilitator, dan pemberian banhran dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan yang berbasis masyarakat.

Pasal2l
(1) Pemberdayaan perorangan dilalrukan atas prakarsa perorangan yang ada

masyarakat termasuk swasta.

di

(2) Pemberdayaan

perorangan ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam

suatu wilayah.
(3) Pemberdayaan perorangan dilakukan melalui pembentukan wadah
keterwakilan masyarakat yang peduli kesehatan yang bertindak sebagai
wakil masyarakat.

Pasal22
(I) Pemberdayaan kelompok dilakukan atas prakarsa perorangan dan/atau
kelompok yang ada di masyarakat termasuk swasta.
(2) Pemberdayaan kelompok ditujukan kepada kelompok atau kelembagaan
yang ada di masyarakat.
(3) Pemberdayaan kelompok dilalmkan melalui pembentukan kelompok peduli
kesehatan dan/atau peningkatan kepedulian kelompok/lembaga
masyarakat terhadap kesehatan.
Pasal 23

masyarakat umum dilakukan atas prakarsa perorarlgan
dan/atau kelompok yang ada di masyarakat termasuk swasta.
(2) Pemberdayaan masyarakat umum ditujukan kepada selunrh masyarakat
(1) Pemberdayaan

dalam suatu wilayah.

umum dilalnrkan melalui pembentukan wadah
keterwakilan masyarakat yang peduli kesehatan yang bertindak sebagai
wakil masyarakat.

(3) Pemberdayaan masyarakat

BAB X
SUB SISTEM MANA"}EMEN KESEHATAN
Pasal 24
(1)

Sub sistem manajemen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf f terdiri dari atas:

a. Perencanaan.
b. Pelaksanaan dan pengendalian.

c. Pengawasan dan pertanggungiawaban.
(2)

Tujuan sub sistem mana,jemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terbentuknya tatanan, meningkatkan fungsi dan interaksi
unsur-unsur manajemen kesehatan yang mendukung terselenggaranya
upaya kesehatan dalam rangka menjamin terpenuhin5ra hak asasi
kesehatan.

(3)

Penyelenggaraan sub sistem manajernen kesehatan dilaksanalan
berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan semua komponen
masyarakat, baik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, lintas
sektor, maupun masyarakat dan dunia usaha dalam rangka rnemenuhi
kebuttrhan dan tuntrrtan pembangunan kesehatan.
b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan upaya kesehatan dengan

memegang asas akuntabilitas, efektivitas

dan efisiensi,

dengan

berpedoman pada Standar Pelayanan Minirnal (SPM)

di

bidang

kesehatan.

Memperhatikan peran aktif masl'arakat sebagai subjek pembangunan
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan
pertanggunglawaban penyelenggaraan pembanguna:r kesehatan.
d. Mengutamakan peman.faatan sumber daya yang dimiliki secara optimal
dalam rangka kemandirian pembangunan kesehatan di daerah.
e. Sistem informasi kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan bukti yang
dijalankan melalui survei, pengumpulan data, pengolatran, analisa dan
pengemasan informasi dilaksanakan dengan cara multidisipliner,
terintegrasi, dan komprehensif serta disajikan meialui multimedia.
Pasal 25
(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan bertanggungiawab
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan

kesehatan di daerah.
(2) Hubungan fungsional perencanaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah harus terus ditingkatkan dan
dikembangkan di bidang kesehatan.
(3) Perenctlnaan pembangunan kesehatan di Daerah dilaksanakan dengan
melibatkan secara aktif unsur masyarakat, kelompok, swasta, dan dunia
usa-La.

Pasal'26

Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan di daerah y{ry
bersifat strategis dan lintas daerah dikoordinasikan dengan daerah yang
bersanglmtan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2) Pelaksa.naan dan pengendalian pembangunan kesehatan di daerah
dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif unsur masyarakat dan dunia
usaha.

(1)

Pasal 27
(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan bertanggungiawab
dalam pelaksanaan administrasi dan teknis pembangunan kesehatan di

daerah.
(2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan di Daerah
dilaksanan oleh Satuan Keda Perangkat Daerah yang noembidangi
kesehatan dan instansi / aparat pengawas fungsional.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PEI.AKSANAAN
Bagqan Kesatu

Hak
Pasal 28
Setiap orang berhak atas kesehatan.
Pasal 29
(1) Setiap orang mempunyai

hak yartg sama dalam rnemperoleh atas sumber

daya di bidang kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang airnan, berrnutu dan terjangkau.
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungiawab menenhrkan
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

(2)

Pasd

3O

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yaDg sehat bagi pencapaian
derajat kesehatan.
Pasal 31

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggungiawab.
Pasal 32

Setiap orung berhak memperoleh informasi tentan g data kesehatan dirinya
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan
diterimanya dari tenaga kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 33
(1) Setiap

orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan

meningkatkan deraj at kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Kewqiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelahsanaannya meliputi
upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, darr
pembangunan berwawasan kesehatan.
Pasal 34

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang
hasha$Al-L

ll-^lar6a^6

ir^6a

aolr^,f

L^:l-

G^:t-

lain dalam
'

i

upaya

Pasal 35

Setiap orang berkewqiiban Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk
mewujudkan dan mempertahankan kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 36

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi
orang lain yang menjadi tanggungiawabnya.
Pasal 37
(1) Setiap orang berkewajiban

turut serta dalam

prograxn jaminan kesehatan

sosial.
(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimahsud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 38
(1)

Pemerintah daerah, swasta dan . masyarakat bertanggungiawab dalam
penyelenggaraan SKD.

(2)

Datam penyelenggaraan SKD sebagaimana dimalcsud pada ayat (1),
pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi koordinasi teknis dan
operasional secara lintas prograrm dan lintas sektoral.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Bidang Kesehatan
Pasal 39

Pihak swasta dan/atau pelal<u usatra dapat melaksanakan sebagian ttrgas
pemerintah daerah di bidang kesehatan sesuai peratrrran penrndangundangan.
Pasal 40

Masyarakat dapat berperan sera dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan di daerah.
(2) Peran serta masyarakat sebagairnana dirnakstrd pada ayat (1) meliputi ;
(1)

a.

Penvediaan srrmber dava kesehatan-

c.

Pengawasan atas mutu pelayanan kesehatan
BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasal 41

dasar mempakan tanggungiawab pemerintah daeratr
secara operasional dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya.
(2) Pemerintah Daerah, dan Puskesmas dalam melaksanakxr tugasnya, dapat
bekedasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang(1) Pelayanan kesehatan

und,angan.
(3)

Pemerintah Daerah berkewqiiban menyediakan paling sedikit
puskesmas dalam I (sattr) kecamatan.

I

(satu)

Pasal 42
(1)

Setiap penyelenggaraErn pelayanan kesehatan dasar dan rrjukan,
berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.

(2)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

ditetapkan oleh Satuan Keda Perangkat Daerah di bidang kesehatan sesuai
ketentuan peraturan pemndang-undangan.
Pasal 43

Pada wilayah keda puskesmas, IJKP dan/atau LIKM dapat diserahkan
kepada pelayanan kesehatan swasta berdasarkan pertimbangan efisiensi
dan kemitraan.
(2) Pelayanan kesehatan swasta dalam melaksanakan UKP dan/atau UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrs berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah melalui puskesmas setempat.
(3) Pemerintah Daerah melalui puskesmas setempat melakukan pembinaan
terhadap pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2l..

Pasal 44
(1)

Rrskesmas dapat melaksanakan pelayanan spesialistik tertentu

berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengutamakan fungsi
utamanya.
{2) Jenis oelavanan spesialistik tertentu sebasaimana dimsksrrd nadq ar.rat Ill

(3)

Puskesmas tlengan pelayanan spesialistik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang
kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Bagian Ked,ua
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasal 45

rujukan dilaksanakan oleh puskesmas, rumah sakit,
praktek dokter spesialis, klinik spesialis, batai pengobatan spesialis, rtrmah
sakit mata, balai/rumah sakit paru dan llmah sakit jiwa.
(2) Penyelenggara rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) Pelayanan kesehatan

berkewajiban

:

a. Melaksanakan UKP, menerima dan menangani rujukan dari sarana
pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
b. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan rehabilitatif yang
didukung pelayanan promosi dan pencegahan, pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan teknologi kesehatan daiam upaya peningkatan
pelayanan kesehatan.
c. Melaksanakan program pemerintah.
d. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, arnan dan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
e. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripr.rrna dengan tetap
mempertimbangkan aspek kernanusiaan.
f. Menerima dan melayani pasien dalam kondisi damrat dan dilarang
menolak dengan alasan pembiayaan dan alasan non medis lainnya.
g. Merujuk pasien ke rumah sakit lain yang mampu men€mgani kondisi
pasien dimaksud dengan memastikan terlebih dahulu ketersediaan
pelayanan pada rumah sakit rujukan yang bersanglin:tan.
h. Memberikan jawaban dan mengembatikan rujukan kasus yang telah
ditangani kepada puskemas dan sarana pelayanan kesehatan swasta
yang merujuk sesuai etika kedokteran.
i. Melaksanakan UKM dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bertugas di bidang kesehatan, dan
j. Memberika perlindungan hukum kepada semua sunnber daya manusia
rumah sakit berkaitan dengan masalah yang berhubung dengan
pekerjaannya.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersediarrya pelayanan
transportasi rujukan medis.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Darah
Pasal 46
l7l Perner.intah Daerah berkerxraiiben rnenptsr>avakan kefersediaan Aarah

:'trtrr<'

Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pengelola mmah sakit unhrk
membentuk Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC).
(3) Setiap nrmah sakit berkewajiban memiliki ketersediaan darah.
(4) Biaya pengganti proses pengolahan darah ditetapkan dengan Peraflrran
Bupati.
(5) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, UTDC
berkewajiban melakukan penapisan darah terhadap penyakit berbatraya
tertentu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Satrran Kerja
Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesehatan.
(6) Sarana pelayanan kesehatan dan UTDC dilarang melaktrkan pelayanan
darah dan donor darah untuk tujuan komersial.

(2)

Bag1an Keempat

Pemantauan dan Pengamatan Penyakit
Pasal 47
(1)

Pemerintah Daerah berkewqiiban menyelenggarakan pemantauan dan

pengamatan penyakit.
(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengamatan penyakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) semua pihak terkait berkewajiban bekerjasama
dengan Pemerintah Daerah.
(3) Masyarakat/institusi yurg menemukan kasus penyakit berpotensi wabah
penyakit berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan
pelaksanaan pemantauan dan pengamatan penyalcit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratrrran Bupati.
Bagian Kelima
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalcit
Pasal 48
(1)

Dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak

menular tertentu, Pemerintah Daerah berkewqjiban :
a. Menyediakan biaya/alokasi anggaran yang memadai untuk pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular.
b. Sosialisasi kepada masyarakat, dan
c. Fasilitas sarana untuk penjaringan kasus.
(2) Dafam melakukan upaya pencegatran dan penanggulangan penyakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
bekerjasama dat/atau melibatkan swasta, pelaku usaha dan masyarakat
secara aktif.

Bagian Keenam
Lingkungan Sehat
Pasal 49

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan dan menerapkan
kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
(2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan
pemukiman, tempat keda, tempat rekreasi, dan ternpat-tempat umum
lainnya.
(3) Setiap usaha yang menghasilkan limbah berupa limbah cair, gas dan/atau
padat berkewajiban menatalaksanakan limbah yang dihasilkannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan rlibawaJ: pengawasam Pemerintah

(1) Setiap kegiatan pembangunan yang

Daerah.
(a) Setiap orang berkewajiban mewujudkan dan memelihara lingkungan yang
bersih dan sehat serta bebas dari ancaman penyakit, termasuk asap rokok

pada institusi pendidikan, tempat-tempat umurn dan perkantoran
pemerintah.
Bagran Ketujuh
Kesehatan Pekerjaan
Pasal 50

melindungi pekerja dari lingkungan kerja
yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja sesuai peraturarr

(1) Setiap pengusaha berkewqjiban

perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah berwenang memeriksa lingkungan keda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya peningkatan kesehatan dan
keselamatan pekerja.
Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesehatan Keluarga
Pasal 51

Pemerintah Daerah bertanggungiawab dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, bayi, anak balita, anak
sekolah, remaja, pasangan usia subur, dan usia lanjut.
(2) Pemerintah Daerah dalam melal,mkan upaya pelayanan kesehatan keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak
swasta/pelaku usaha, dan masyarakat secara aktif.
(1)

Bagian Kesembilan
Kesehatan Jiwa
Pasal 52
(1)

dan masyarakat
Pemerintah Daerah, swasta/pela}$ usaha,
jiwa yang optimal'
bertanggungiawab menciptakan t<onaisi kesehatan

aksesibilitas'
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan'
lapisan
mutu, dan pemerataan ,rp"y" kesehatan jiwa bagl seluruh
masYarakat.

Bagian KesePuluh
Penanggulangan Masalah Gizi
Pasal 53

(t) pemerintah Daerah bertanggungiawab dalam menyelenggaralGn
penanggulangan masaiah gizi terutama pada ibu hamil, bayi da11 alak
bawah lima tahun Fafita).
gizi keluarga
(2) Pemerintah Daerah bertanggungiawab atas perbaikan statrrs
dan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat dan swasta'
(3) Pemerintah Daeratr menyelenggarakan penanggulangan glzi br:ruk
terutama untuk keluarga miskin.
(4) pemerintah Daerah bertanggungiawab meningkatkan promosi program gizi
masyarakat.
(S)

Setiap orang berkewajiban secara aktif berperan serta dalam upaya
penanggulangan gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik
secara sendiri-sendiri maupun dengan bekerjasama dengan Pemerintatr
Daerah.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Kesehatan Haji
Pasal 54

(l)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan haji dalam bentuk pembinaan, pemantauan, dan pemeriksaan
kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan dan saat kepulangan dari
ibadah haji.
(2)

Pemerintah Daerah menetapkan hrskesmas dan Rumah Sakit Umum
Daerah sebagai pelaksana upaya kesehatan haji sesuai tingkatan /tahaparr
pemeriksaan.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pasal 55

Pemerintah Daerah berkewqjiban melalnrkan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelayanan kesehatan tradisional.
Bagian Ketiga belas
Pelayanan Kesehatan Lintas Batas dan Daerah Kumuh
Pasal 56

upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan daerah
kumuh perkotaan mempakan tanggungjawab Pemerintah Daerah
bekerjasama dengan pemerintatr daerah perbatasan dan pemerintatr

(1) Penyelenggaraart

provinsi.
(2) Setiap penyelenggara sarana kesehatan di daerah yang berbatasan dengan
daerah lain wajib menerima pasien lintas batas dan melaporkan hasil
kegiatannya ke Pemerintah Daerah.
BAB XIII
TENAGA KESEHATAN
Pasal 57

Pemerintah Daerah berrrrenang melaksanakm perrgaturan, pembinoarrr
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tenaga kesehatan
di daerah.
Pasal 58
(1) Tenaga kesehatan

yang melaksanan<an pelayanan kesehatan berkewajibal
memiliki surat izin praktek dan/atau izin kerja dan Surat Tanda Registrasi
(srR).

(2)

Bupati berwenang menerbitkan/mencabut surat izin tenaga kesehatan

dengan mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi dan/atau
asosiasi.

(3)

Dalam menerbitkan/mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Bupati mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
lxang
berttrgas di bidang kesehatan.
Pasal 59

(1)

?enaga kesehatan sebagairnana dirnaksud dalarn pasal sg aya.t
(1)
berkewajiban mengirimkan laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan

yang berhrgas di
kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daeratr
bidang kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.
pelaporan hasil kegiatan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara'
dengart
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur
Peraturan BuPatiPasal 6O

dilarang
Tenaga kesehatan dalam memberikal pelayalan kepada masyarakat
merugikan masYarakat.
Pasal 61

kesehatan asing yang bekerja pada sararna kesehatan di daerah
berkewajiban :
a. Memiliki surat inn dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Tenaga Kerja sesuai ketentuan peratrrran penrndang-undangan.
b. Mampu berbatrasa Indonesia, dan
c. Melakukan proses adaptasi kompetensi melalui organisasi profesi dan
hrsat Pendidikan sesuai ketenttran peratrrran perundang-undangan.

(1) Tenaga

(2)

Setiap tenaga kesehatan asing setelah melalui proses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memiliki izrnyang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang.
Pasal 62

(1)

Setiap tenaga pengobat tradisional asing berkewajiban mengqiukan

permohonan izin dan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
(2) Pengobat tradisional asing dan domestik yang bekerja secara perorangan
pada sarana kesehatan dan sarana pengobatan tradisional berkewajiban
memiliki sertifikat kompetensi.
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarhan
oleh organisasi/asosiasi pengobatan tradisional yang terdaftar pada Satual
Kerja Perangkat Daerah yang berhrgas di bidang kesehatan.
Pasal 63

Tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan program pemerintah berhak
mendapat perlindungan hulnrm dalam bentuk advokasi dari pemerintah
Daerah.

Pasal 64

Penyed'ia pelayanan kesehatan wqjib melaporkan
kesehatan kepada Pemerintatr Daerah.

jumlatr dag jenis tenaga

BAB XIV
SARANA KESEHATAN
Pasal 65

pengahran' pembinaam'
(l)Pemerintah Daeratr berwenalg melaksalakan
sarana

penyelenggaraan
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap
pelayanan kesehatan di daerah'
terhadap sarana pelayanan
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
Daeratt
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
bekerj asama dengan organisasi profesi/ asosiasi.
Pasal 66

(l) pemerintah Daerah berkewajiban menetapkart kebiiakan penyelenggaraan
sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagai sarana kesehatan yang
tidak berorientasi profit.
(2) Pemerintah Daerah mengupayakan sarana kesehatan milik Pemerintah
Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 67

Setiap penyelenggara sarana kesehatan swasta berkewajiban mengajukan
permohonan izin dan memperoleh izin dari Bupati.
(2) Bupati berwenemg menerbitlan/membekukan/mencabut surat izin/surat
keterangan terdaftar sarana kesehatan dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari organisasi profesi dan/atau asosiasi.
(3) Dafam menerbitkan/membelnrkan/mencabut surat izin/surat keterangan
terdaftar sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berftrgas di
bidang kesehatan.
(4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai tata
cara
penerbitan/pembelnran/pencabutan surat izin/surat keterangan terdaftar
sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diahrr dengan
Peraturan Bupati.
(1)

Pasal 68
(1) Penyelenggara sararla kesehatan berkewajiban

:

a. Memberi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur medis dan

peraturan pertrndang-undangan.
b. Bersedia menerima dan melayani pasien dalarn kondisi dartrrat dal
tidak menolak dengan alasan pembiayaan dan alasan non medis
lainnya.
c. Merujuk pasiennya ke sarana kesehatan lain yang mampu menalgani
kondisi pasien dimaksud dengan mema.stikan terlebih dahulu
ketersediaan pelayanan pada rumah sakit rujukan tersebut.
d- Mematuhi Standar pelayanan Minimal sesuai dengen Deratur,rn

e. Meningkatkan kemampuan keatrlian tenaga kesehatan dan fasilitas
pendulmng sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan.
f. Memberikan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya kepada sumber
daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan
g. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan secara

berkala kepada Bupati dart Satuan Keqa Perangkat Daerah

yeurry

bertugas di bidang kesehatan.
2) Bupati berwenang melalnrkan alceditasi terhadap sarana kesehatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangarl.
3)

Bupati dapat menunjuk badan independen yang diakui unhrk
melaksanakan sebagian alrtivitas akreditasi sarana kesehatan
sebagamaimana dimaksud pada ayat (2).

4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
diatur dengan Perahrran Bupati.

cara

akredi.tasi sarana kesehatan

Pasal 69
1)

Sarana kesehatan terdiri atas sarana kesehatan penunjang, sarana
kesehatan rehabilitasi penyalahgunan dan ketergantungan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), dan sarana kesehatan lainnya
(sarana kesehatan mobilitas).

2) Sarana kesehatan penunjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas laboratorium klinik, dan sarana lainnl'a yang mendukung penegakan
diagnosa

3)

Sarana kesehatan rehabilitasi penyalahguna€Ln dan ketergantungan

narkotika, psikotropika dan zat adikttf lainnya.
4) Sarana kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
optik, panti puat/ me,ssage, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, sauna
dan sarana kesehatan lainnya yang sejenis.
5) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengaturan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan penyebaran
penunjang, sarana kesehatan rehabilitasi
sara.na kesehatan
penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya (Napza), dan sarana kesehatan lainnya.
6) Setiap penyelenggaraan sarana penunjang kesehatan berkewajiban
mengajuT<an pennohonan iztn dan m.emproleh izrn dari Bupati.
7) Bupati berwenang menerbitkan/membelmkan/mencabut surat izin/surat
keterangan sarana penunjang kesehatan dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari organisasi profesi dan/atau asosiasi.
8) Dalam menerbitkan/membekukan/mencabut surat izin/surat keterangan
terdaftar sarana penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Bupati mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertugas di bidang kesehatan.
9)

Ketenhran

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

penerbitan/pembekuan/pencabuten surat izin/surat keterangan terdaftar
saran2a penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (?l diatur

Pasal 70
(1)

pelayanan lJpaya Kesehatan Perorangan (UKP) dapat diselenggarakan

melalui sarana kesehatan mobilitas.
(2) Penyelenggaraaan sarana kesehatan mobilitas / transportasi dapat
a. Dilaksanakal oleh Pemerintah Daeratr dan/atau swasta.

:

b. Memberikan pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang tidak
menggarggu ketertiban umum, datt

c. Memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan,
pengangkutan jenazah, dan transportasi rujukan pasien ke fasilitas yang
lebih lengkap.
(3) Pemerintah Daerah berwenang mengatur, mengawasi, dan menetapkan
standar teknis penyelen ggaraarn sarana kesehatan mobilitas / transportasi.

Setiap penyelenggara sarana kesehatan

mobilitas/transportasi
berkewajiban mengajukan permohonan dan memperoleh izin dari Bupati.
(5) Bupati berwenang menerbitkan/membekukan/mencabut surat izin/surat
keterangan penyelenggaraan sarana kesehatan mobilitas/transportasi
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari orga-nisasi profesi dan/ atau

(4)

asosiasi.
(6)

Dalam menerbitkan/membelinrkan/mencabut surat izin/surat keterangan
terdaftar sarana kesehatan sebagaimana dimaksi.ld pada ayat (5), Bupati
mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhrgas di
bidang kesehatan

(7)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara
penerbitan/ pembekuan/ pencabutar surat izin/ surat keterangan terdaftar
sarana kesehatan sebagaimana dinrAksud pada a3'at (5) diahrr lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
BAB )il/
SARANA LAYANAN I.IMUM
FARMASI, MAKANAN, MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pasal

7l

Bupati benvenang mengawasi dan mengeluarkan sertifikasi kondisi laik
higienis dan laik sehat untuk sarana layanan umum di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifrkasi kondisi laik higienis
dan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan

(1)

Peraturan Bupati.

Pasal72
(1)

Bupati berwenang melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi terhadap :
a. Penjrralan oediaan farma.si di toko obat/peda6an6 eceran obat, apotek,
dan restoran, serta tempat penjualan lainnya.

b. Produksi dan penjualan makanan, minuman, dan industri rumatt

c.

tangga.
Produksi dan penjualan kosmetika industri rumah

tanga.

d. Makanan, minuman olahan dan jajanan atas kandungan zat-zat yang
dapat berdampak buruk terhadap kesehatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
e. Kelayakan air kolam renang, obat, kosmetik dan minuman isi ulang.
(2) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daeratr yang
bertugas di bidang kesehatan dan dapat bekerja.sarna dengan Batai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan.
BAB XVI
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 73

Besaran tanf kelas III (tiga) Rumah Sakit yilrg dikelola Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Besaran tarif kelas III (tiga) Rumah Sakit selain Rumah Sakit Daerah
ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)

BAB XWI
IDENTITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 74

Setiap penyelenggaraanlpemberi pelayanan kesehatan baik perorangan
maupun badan hukum berkewajiban memasang papan identitas yang berisi
nama, nomor registrasi terdaftar atau izin dan status akreditasi.
BAB )fi/III
PELAYANAN GAWAT DARURAT BENCANA,
DAN KF^IADIAN LUAR BIASA (KtB)

Bagian Kesatu
Kegawatdanrratan Bencana
Pasal 75
(1) Penanganan

kegawatdaruratan bencana meliputi penyediaan sumber daya
manusia, pelayanan kesehatan, sistem informasi dan transportasi.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam
penanggulangan kegawatdamratan bencana.
(3) Penanganan kegawatdaruratan dan bencana pada skala daerah
dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis dikoordinasikan oleh
Pemerintah f)aerah

Sarana pelayanan kesehatan Pemerintatr di daerah, Pemerintah Daeratr,
dan swasta berkewajiban menyediakan akses pelayanan untuk kondisi
kegawatdaruratan dan siaga bencana sesuai dengan kondisi skala bencana.
(5) Dalam hal terjadi keadaan kegawatdaruratan bencana, setiap tenaga

(4)

kesehatan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengart
kemampuan dan kompetensinya.

Pasd 76

Penyelenggara pelayanan rumah sakit berkewajiban menerima korban
bencana, kecelakaan dan/atau gawat darurat tanpa melihat status dart
latar belakang
(2) Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat bencana, Pemerintah Daerah
melalui unit/institusi yang ditunjuk melal,mkan pemindahan korban dari
tempat kejadian ke unit pelayanan kesehatan/rumah sakit terdekat.

(1)

Bagian Kedua
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pasal 77

(t) Pemerintah Daerah berurenang menetapkan statrrs KLB dalam skala
daerah.
(2) Setiap penyelenggara sarana kesehatan berkewajiban melaporkan penyakit
yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah kepada Pemerintah Daerah
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesehatan
dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penyakit
tersebut terdiagnosa.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penanganan dan
penyelidikan KLB.
Bagian Ketiga
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagr Tenaga Kerja
Pasal 78
(1)

Setiap perusahaan berkew4jiban memberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan kepada tenaga kerja dan keluarganya melalui pembiayaan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 1O (sepuluh) orang
atau lebih, atau membayar upah pating sedikit Rp. 1.000.000,- (saflr juta
rupiah) per bulan per orang berkewajiban rrrengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
BAB XIX
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Pasal 79
(1) Pemerintah Daerah

menyelen

sistem informasi kesehatan terpadu.

(2)

Sumber data sistem informasi kesehatan berasal dari sektor kesehatart
ataupun dari berbagai sektor lainnya.

(3)

Sistem informasi kesehatan mencalnrp derajat kesehatan, upaya

kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya rnarrusia kesehatan, obat
dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
serta manajemen kesehatan.
{4) Masyaru)<at dan/ atau pihak lainnya berhak mendapat akses informasi
tentang upaya kesehatan yang dilaksanakan sesuai clengan ketentrran yang
berlaku.
Pasal 80

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instasi dan/atau institusi terkait
dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), termasuk SIK lintas
batas dan kedaruratan.
BAB x)(
SEDIAAN FARMASI, AI.AT KESEHATAN,
MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 81

Pemeintah Daerah menjamin ketersedian dan keterjangkauan obat dalam
jenis dan jumlah yang culmp di Ptrskesmas dan Rumah Sakit Pemerintatr
Daerah.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban melalmkan pengawasan terhadap
penggunaan obat di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daereh.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola htffer stoclc obat pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan, dat kesehatan, regensia dan valcsin.

(1)

Pasal 82
l

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian atas hasil
pemeriksaan kesehatan dengan obat yang diberikan kepada pasien yang
bersangkutan.
Pasal 83

Pemerintah D aerah berkewenangan melalnrkan pengawasan terhadap sediaan
farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman melalui :
a. Pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi dan nnakanan minumarr
di lapangan.
b. Pemcriksaan di lokasi sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan
makanan minuman isi ulang.

c. Pembinaan, pengawasan dan sertifikasi makanan minuman produksi
rumah tangga, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), serta perbekalan
kesehatetn nrmah tangga.

Pasal 84
(1)

Pemerintah Daerah menetapkan standar dan mengawasi obat-obat yang
hanrs tersedia pada sarana kesehatan dasar dan r.ugulcan milik Pemerintatt
Daerah.

(2)

Tata cara pengawasan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat
diatur lebih lanjut dengan Peratrrran Bupati.

(1)

Pasal 85
(1)

Alat kesehatan modern, tradisional, dan hasii inovasi perorangan wajib

mendapatkan rekomendasi izin procluksi, izirt edar', dan izin distribusi dari
lembaga yang benrenang.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas alat
kesehatan modern, tradisional dan hasil inovasi peror€rngan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) unhrk keamanan dan perlindungan kepada
masyarakat.
(3) Penyelenggara sarana kesehatan berkewajiban melakukan kalibrasi seluruh
peralatan yang berhubungan dengan pendukung diagnosa.

BAB XXI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pasal 86
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. Merencanakan, mendayagunakan dan melakukan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia kesehatan.
b. Menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan
pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daera-h.
(2) Penyediaan sumber daya manusia kesehatan dapat dilakukan oleh
pemerintah dan swasta.
BAB rcilI
PEMB ERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 87
(1)

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan

dan

peningkatan

kesehatan serta meqi^ga linglnrngan yang bersih dan sehat.
(21Pemenntah Daerah menjalin kemitraan dengan kelompok masyarakat,
swasta, dan pelalim usaha dalam memberdayakan kesehatan masyarakat"

BAB rcilI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 88
(1) Pemerintatr Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam
bidang kesehatan.
(2) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat
bekerjasama dengan institusi pendidikan.
(3) Lembagan dan/atau individu yang melakukan penelitian dalam bidang
kesehatan di daerah wajib memiliki rekomendasi dari Sahran Kerja
(a)

Perangkat Daerah di bidang kesehatan.
Hasil penelitian kesehatan yang dilalrukan oleh lembaga dan/atau individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan ke Bupati melalui
Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan.
BAB rc(IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 89
(1)

Pemerintah Daerah bertanggungiawab

atas

pembinaan terhadap

penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
(2)

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap

penyelenggaraan

pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah berkoordinasi dengan pemerihtatr lebih tinggr secara berjenjang.
Bagran Kedua
Pengawasarr
Pasal 90
(1)

Pemerintah Daerah mela.lmkan pengawasan terhadap seluruh kegiatart
yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukart
oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap
tenaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang meld<ukan pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Peratrrran Daeratr ini.
pembangunan
(3)
. Pengaturan pengawasen terhadap penyelengaraan
kesChatan dan mutu pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peratrrran
Bupati.

Pasal 9 1
(1)

pemerintah Daerah membentrrk Unit Layanan Pcngaduan Masyarakat
sehasai serana untuk menampung keluhan, klaim individu/kelompok atas

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengaduan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perahrran
Bupati.
BAB )O(V
PEI{YIDIKAN

Paal92
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingktrngan Pernerintatr Daerah berwenang
untuk mela}iukan penyidikan tindak pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaitnarla dimaksud pada ayat {1.1, adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dan atau tindakan
pelanggaran administrasi di bidang kesehatan.
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran administrasi di bidang
kesehatan.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran
administrasi di bidang kesehatan.
d. Memeriksa buku-bul,nr, catatan-catatan dan dolmmen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dan/atau tindakan pelanggaran
administrasi di bidang kesehatan.

(1)

e. Melakukan penggeledahan unhrk menclapatkan bahan bukti
pembulman, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ru€rngan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa
identitas or€urg dan/atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana
dimaksud pada hurrf e.
g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelahsanaan tugas
penyidikan di bidang kesehatan.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau
tindakan pelanggaran administrasi di bidang kesehatan.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan, dan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dan/atau tindakan administrasi di bidang kesehatan
menumt hulmm yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB )O$/I
SANKSI ADMINISTRASI

Pasd 93
atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuart
Pasal 67' Pasal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62'
69 ayat(6), Pasal 70, ayat(4) Pasal 74 dan/atau Pasal 89 dikenakan sanksi
administrasi.
dimaksud
(2) Bupati ber.wenang menetapkan sanksi administrasi sebagaimana
pada ayat (1).
(1) dart
(3) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Setiap orang

ayat (21beruPa :
a. Peringatan terlulis
b. pembatalan atau pembelmanizin dari sarana kesehatan maupun tenaga

c.
d.

kesehatan.
Pencabutan izin pendirian sarana kesehatan dan
Penutupan sarana kesehatan.
BAB )O(VII
KETENTUAN PIDANA
Pasd 94

atau badan yang melaictrkan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 42, Pasal 46 ayat (3) dan ayat (6), pasal 50 ayat (1), Pasal 53, Pasal
56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 67,
Pasal 68, Pasal 69 ayat (6), Pasal 70 ayat (4), Pasal 74, Pasal 75 ayat (5),
Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (2), Pasal 82, Pasal 89 ayat (1), dan / atau
Pasal 92 ayat (3) diancam pidana kumngan paling lama 3 (tiga) bulan deur, /
atau denda palig banyak Rp. 5o.ooo.ooo,oo (Lima Pr.rluh Juta Rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(1) Setiap orang

BAB )o(VIU
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

(l) Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini, sepasjalg
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perahrrag
Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejat< berlalnrnya peraturan Daeratr ini.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeratr
Kabupaten Langkat.
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T,EMBARAN DAERATI

KABUPATEN LANGI(AT
Tahun:

SERI:

NO:

PERATURAIT DAERAH KABUPATETT LITITGI(AT

ITOMOR 3 TAIIUN 2O1B
:

TENTAITG
PEIITY'ELENGGARAAI{ PERLINDUITGAN AI{AK

DENGAN RAIIMAT TUIIAT{ YANG MAIIA, ESA

BUPATI LN{GI{AT,
Menimbang

bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabaf kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan

-d-

pelanggaran ha[< anah lainnya, perlu dilakukan
upaya-upaya penlindungan terhadap anak;

bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap
anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu
adarrya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan

b.

perlu meningkatkan peran serta orang tua, keluarga
dan masyarakat secara luas;

c.

batrwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2OO7 tentang Pembagian Unrsan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintatran
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota, perlindungan anak merupakan
urusan pemerintahan yang wajib dilalcsanakan oleh
Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, hunrf b dan hunrf c, perlu
membentuk Perahrran Daeratr tentang
Penyelenggaraarr Perlindungan Anak.

Mengingat

:

7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

1. Undang-Undang Nomor

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 tentang
Kesejahteraan Anak (I"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 31a3);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan.Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nornor 9, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 367O);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Mir:irnum
untuk Diperbolehkan Bekerja (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OOO tentang
Pengesahan Kbnvensi ILO Mengenai Pelarangan dan

Tindakan Segera Fenghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk An.rk (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nornor

Tambahan
Lembaran
Indonesia Nomor 39a1);

Negara

gO,

Republik

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 1O9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a23S);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OOS tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor 39, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor a279l;

10.

2A Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran tlegara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor Tg,
Tambahan Lembara:r Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor

Nomor a301);

1

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaDl;

12.

Undang-Undang Nomor 32 ltahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L25, Tambahan

Lembaran Negara Nornor 4437J sebagaimana telah
beberapa kati diubah terakhir dengart UndangUndang Nomor L2 Tatrun 2OO8 {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor

59,

Tambahan Lembaran Negara Nornor aSaal;
13.

Undang-Undang Nomor i3 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor +635);

14.

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Repubtrik
Indonesia Nomor a72Ol;

15.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan [rmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a928\;

i6. Undang-Undang Nomor lt Tahun 2OOg tentang
Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 4967J;
17.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OAg tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor L44 Tambahan krnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O63);

18.

L2 Tahun zALl tentang
Pernbentukan Peratrrran Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor

(L,embaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor a2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

19.

Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2Ol2 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (I"embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol,2 Nomor l5g
Tambahan Lembaran lVegara Republik Indonesia
Nomor 5332);

20. Perattrran Pemerintah Nornor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam
Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai,
Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli
Serdang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3322).;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagr Yang Mempunyai
Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20,
Tambahan l.embaran Negara Nomor 3367);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1980 tentang Pengesahan Convection On the
Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
Tahun l99O tentang Pengesahan Convection On tJre
Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2OO2 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor

Rencana

87 Tahun 2AO2 tentang

Aksi Nasional Penghapusan

Eksploitasi

Seksual Komersial Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO2 Tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Tralicking) Perempuan dan Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 77 tah:un 2OO4 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Anak;
3O.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 2 Tahun 2OOg tentang Kebijakan Kabupaten/
Kota l,ayak Anak;

31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2Ol1 tentang
Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan

Orang;

,

Perempuan
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

dan Perlindungan err't Nomor 1 1 Tahun

20

1

I

tentang Kebijafan Pengembangan Kabupaten/ Kota
Layak Anak;

23 Tahun 2AO7 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daeratr
Kabupaten Langkat (kmbaran Daerah Kabupaten
L,angkat Tatruri 2OOT Nomor 2OA4, Tambahart

33. Peraturan Daerah Nomor

lemlaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 2);

4

Tahun 2oo9 tentang
urLsan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Langkat (Irmbaran Daerah l(abupaten

34. Peratrrran Daerah Nomor

l,angkat Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

35. Peraturan Daerah

Nomor

I

Tahun 2Ot2 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2Ol2 Nomor 1);

Dengan Persehrjuan Bersama
DEtrIAIV PERWAI{II"AN RAITYAT DAERAII KABUPATEI{ LIUTGKAT

dan
BTIPATI I.AIYGKAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATIIRAII DAERAII TEIITANG PEIYYELENGGARAAIY
PERLINDI'ITGAII AITAIL
BAB I
KETENTUAI{ I'MUM

Pasat I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1-

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2.

Pemerintah Daeratr adalah Bupati dan Peramgkat Daerah Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Langkat.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah DPRD Kabupaten L,angkat.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dinas yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai trrgas mengelola
anggaran dan barang daerah.

6.

Masyarakat adalah perseorangan, kelua-r:ga., kelompok dan organisasi
sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

7.

Lembaga Non Pemerintatr adalah organisasi/ lembaga yang dibenhrk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara
sukarela atas kehendak sendiri, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum dan berminat serta bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai
wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mening[atkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada
pengabdian secara swadaya.

8.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9.

Anak Balita adalah anak yang berusia O sampai dengan
berada dalam tahap awal perkembangarr manusia.

10.

Anak Usia Sekolah adalah anak yang bemsia
tahun.

11.

5 tatrun,

6 sampai dengan

18

Perlindungan anak adalatr segala kegiatan untr.rk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, 'serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

t2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi mamusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.

10
IJ.

Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang han-rs dilaksanakan oleh
anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atam ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.
15.

orang trra adalah ayah drn/ atam ibu kandung, atam ayah
ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

16.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

L7. Anak

daurr/ atau

terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutr:han bimbingan

mental dan agarna serta pelayanan sandang, pangan,
kesehatan, pendidikan, Iisik, maupun sosial secara wajar.

pap€rn,

18. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratrrr dengan
mengha.biskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari
naIkah di jalanan atau di tempat umum.

19. Anak yang menyand€rng cacat adalah anak yang mengalami hambatan
fisik dan/atau mental sehingga mengganggu perEumbuhan dan
perkembangannya secara waj ar.

20. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak
yang menjadi saksi tindak pidana.

21. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang
menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan
terampasnya kemerdekaan seseorang.

22. Situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak
berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan
terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

23. Perdagangan anak adalah tindakan perekmtan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak
dengan ancama-n kekerasan, penggunaan kekerasanr p€rrCUlikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan uta.ng atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara mampun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak
tereksploitasi.

24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
{P2TP2A! adalah lembaga penyedia layanan terhadap perempuan dan
anak korban kekerasan di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara
bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan
pelayanan hukum.

26. Rumah aman adalah tempat tinggal

sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar
operasional yang ditentukan.

27. Fon:m partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak
dan/ atam kelompok anak yang ada di Kabupaten Langkat.

28. Hak Sipil adalah hak identitas dan hak perlindungan identitas,

memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan noemiliki kutipan akta
kelahiran untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak
seperti perdagangan anak, adopsi ilegal dan lain-lain.

29

-

Perlindungan khusus adalah perlindungan anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan hr-r.kum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonorni d"n/ atatr
seksrral

anak

wgng rlinerrlagangkan

atl.alz r/4tnd ma-io'li

I-^-L^-

penyalahgunaall narkotika, alkohol, psikotropika, dan z,at adiktif
lainnya. (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.

BAB II
ASAS DAI{ TU.'IIAIT
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak Anak.
Pasel 3

Perlindungan anak bertqiuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi
terwujudnya anak Kabupaten Langkat yang beriman dan bertaqwa, cerdas,
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

IIAI(

BAB III
DAIT KEWA.JIBAT{ AI{AK

Pemerintah Daerah menjamin t.rp**;a
hak-hak anak yang meliputi
a. Hak sipil dan kebebasan
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya
e. Penyelenggaraan perlindungan khusus

Pasal 5
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

:

B1B IV
KEUIA"'IBN{ DAT{ TAT{GGI'NG JAqIAB PEIIERIHTAH DAERAH'
MASYARAKAT, I{TLI'ARGA DAIV ORAI{G TUA
Pasel 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung j awab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 7
Pemerintah Daerah berkewqjiban dan bertanggung jawab :
a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi frsik dan/ atau
mental;
b. memberikan dukungan sarana dalam penyelenggaraan perlindungan
anak;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban ora.ng tua, wali, atau orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam berpartisipasi
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan
anak;
f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta
dalam menyelenggaraan perlindungan anak.
Pagal 8

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan

anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam

penyelenggaraan

perlindungan anak.

Pasal 9

dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
anak dalam bentuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan,
bakat dan minat anak;
d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berurenang
dan melakukan pencatatan kelahiran; dan
e- mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis dan religius.

(1) Keluarga

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau

karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaln:.

BAB V
PEI{YELENGGARAAN PTRLINDUIIGAI{ AITAK

Pasel 1()
Pemerintah, masyarakat dan keluarga
Non
Lembaga
(1) Pemerintah Daerah,
berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Hak stpil rlnn kebebesatr
Pasat 11

Yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan dalam peraturan ini
meliputi:
1. Pencatatan kelahiran

a. Setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa
b.
c.

harus

memandang status hukum perkawinan orangtuanya
Pelayanan akta kelahiran merupakan bagran dari pelayanan yang
wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah yang pelayanannya dapat
dilakukan di Dinas Catatan Sipil;
Biaya kutipan akte kelahiran dan kutipan kedua akta kelahiran
gratis.

2. Penghargaan terhadap pendapat anak:
a. Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat dalam
penyelenggaraan perlinduirgan anak menjamin hak anak untuk
didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakarr

b.
c.
d.
e.

yang terkait dengan penyelenggaraan periindungan anak;
Pandangan/ pendapat anak sebagaimana dimaksud pada huruf a
disampaikan melalui musrenbang, kongres anak atau bentukbentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan,
kecerdasan, dan kemampuan anak;
Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi-organisasi anak
sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat;
Pemerintah Daerah menjamin informasi yang dapat diakses anakanak harrs sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan,
dan kemarnpuan anak; dan
Standar informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Lingkungan Keluarga Dan Peugasuhan Alterratlf
Pasal 12
(1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang
sampai dewasa.
(2) Dalam situasi apapun hak orang hra dalam pengasuhan anak tidak
boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan

nrampu
(3) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak
,ri"*"rrrhi hak asuh anak atau. orang tua mengancam kelangsungart
hidup anak maka pemerintah harrrs memfasittasi bentuk pengasuhan
alternatif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak'
(4) Penetaparl atas hak pengasuhan alternatif dilatnrkan oleh pengadilart
yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah'
(5) pengawasan penyelenggaraan pengasuhan alternatif dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Baglaa Ketiga
Kesehataa dasar dan keseJahteraan
Pasat 13
(1) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara
optimal.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang
berkebutuhan khusus.
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {21 mencakup pelayanan
khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain dan tempat
tinggal.
Pasal 14
wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
upaya kesehatan yang komprehensif bag, amak, agar setiap anak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didulmng oleh peran
serta masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik
untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan secara optimal bagi a1*k penyandang cacat, anak
jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan,
penelantaran, penularan HIV/ AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan
seksual, traffi cking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan
zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga yang tidak mampu.
(5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana d.imaksud. pada ayat
(l) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keualgan
daerah.
(6) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya layanan kesehatan yang
ramah anak.

(1) Pemerintah Daerah

Paset 15
Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatal dan merawat
anak sejak dalam kandungan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib
mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang
mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menirnbulkan kecacatan.
Pasel 17
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wqjib menyelenggarakan
perlindungan kesejahteraan sosial bagi :
a. anak korban penularan HIV/AIDS;
b. anak dari tindakan penangkapan sewenang-wenang;
c. anak yang tidak mempunyai orang tua;
d. anak jalanan; dan
e. anak korban bencana alam atau bencana sosial.
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.
(3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penyediaan layanan :
a. kesehatan.

b. pendidikan;

c. bimbingan sosial, mental

d. rehabilitasi sosial;
e. pendampingan;

dan spiritual;

f.

pemberdayaan;

i.

reintegrasi anak dalam keluarga.

g. bantuan sosial;
h. banfuan hukum; danl atau

Pasat 18

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rrmah arrrErn sebagai tempat
tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal durl
atau terancam jiwanya.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi:
a. anak yang berhadapan dengan hukum;
b. anak dalam situasi eksploitasi;
c. anak korban trafficking;
d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat
adikti f lainnya (rrapz,al ;
e. anak korban penularan HIV/AIDS;
f. anak korban penculikan;
g- anak dari tindakan penangkapan sewenall.g_wenang;
h. anak dalam situasi darurat;
yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
"rr+ yang tidak mempunyai
j.i. *"k
orang tua;
k. anak terlantar;
l. anak jalanan;
m. anak korban kekerasan;
n. anak korban bencana alam ata.u bencana sosial;
o. anak penyandang cacat; dan
p. anak korban perlakuan salah lainnya.
(1)

ffi.,

tr
$

F
E
$'.

Bagian KsemPat
Pendidikan, Pemanfaatan trIalrtu Luang, Daa Kegiatan Senl Buda5ra

t,

i

t'

I,

!
at;

(1)

(21

(3)

(4)

Pasd 19
pemerintah Daerah secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan
daerah menjamin terselenggaranya program wqiib belajar 12 (dua belas)
tahun untuk semua anak tanpa ada diskriminasi.
Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa kepada siswa-siswi
berprestasi dan memberikan Bantrrari Siswa Miskin (BSM).
Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana
pembangunan yarlg ramah anak agar anak dapat bermain dan berkreasi
serta didulmng oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tekhnis penyelerrggaraarl progranr wajib
belajar 12 (dua belas) tahun akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 2()

(1) Pemerintah Daerah memperluas pendidikan kejuruan, non formal dan
informal.
(2) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya Sekolah Ramah Anak dengan
mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan memberikan
layanan pendidikan yang ramah anak.
(3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada anal< untuk memperoleh pendidikan.
(4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari
lembaga pendidikan tanpa adanya jarninan terhadap keberlangsungan
pendidikan anak.
Pasat 21
yang
Anak
menyandang cacat fisik datrt/ atau mental diberikan kesempatan
yang sarna dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa atau
pendidikan luar biasa.
Pasel 22
yang
Anak
berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di
luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hakhaknya guna memperoleh pendidikan.
Pasel 23
Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta dapat menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Desa/ Kelurahan.

Bagi anak usia 7 (tujuh)
*r"r,g dari t8 (clelapan belas)
""*ofl11*?1
tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan formalnya, dapat menempuh
pendidikan melalui sahran pendidikan non formal antara lain :
a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah
Ibtidaivah (MI):

Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Ivlenengah Pertama (sMP)/
Madrasah Tsanawiyah (MTs);
c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolatr Menengah Atas (sMA)/
Madrasah Aliyah (MA);
d. Kelompok Belajar Paket C Kejuman setara Sekolah Menengah I(ejuruan
(SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuman (MAK).

b.

Pasat 25
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pendidikan keagamaan
informal melalui program maghrib mengaji.
(2) Pemerintah Daerah menggalakkan Gerakan Jam Wajib Belajar dan Wqiib
mati televisi pada pukul 19.00 sld 21.O0 WIB.

Bagiaa Kelima
Penyelenggaraan Perlindungan Khusus
Pasal 26

Pemerintah Daerah, Penegak Hulrum, Lembaga Non Pemerintah Daeratr
memberi
perlindungan bagr anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada anak dalam situasi damrat, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dar:.l atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAIIZA), anak korban
penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.
(3) Setiap anak dalam situasi perlindungan khusus yang memerlukan
pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi
ditanggung oleh Pemerintah Daerah

(1)

dan masyarakat berkewa,iiban dan bertanggungiawab

Pasal 27
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan
penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat l2l
dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan
perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non
(21

Pemerintah Daerah dan masyarakat
Untuk melaksanakan upaya petrgawasarr dan pencegahan terjadinya
perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
Daerah perlu membentuk Gugus T\rgas Daerah RAN-P3A yang terdiri
dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, Kepolisian, Kejaksaan,
Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat, mengambil langkatrlangkah berupa:
a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif
dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan
perdagangan anak;

b. melaksanakan sosialisasi dan/ atau kampanye tentang pencegahan,

penan.ggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan
anak;
c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain
yang bersifat regional maupun internasional melalui fonrm bilateral
maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi,
kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
{3) Setiap orang dan/ atau pihak manapun dilarang melalmkan kegiatan
perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 28

(1)

i
.
i
i
I
,
i
i
i
'

Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 avat (2) berhak memperoleh

perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
{21 Perlindungan bagi anak korban perdagangern, penculikan dan penjualan
sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 dilaksanakan
melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) daurr/ atau lembaga
perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah
maupun masyarakat.
(3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan
mbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen
kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum,
kegiatan rekreatif edukatif, rrjukan kepada layanan lainnya sesuai
kebutuhan.

:lesal 29

(1) Pemerintah Daerah, rnasyarakat, keluarga dan orang tua wajib
melindungi anak korban tindak kekerasan.
Perlindungan
bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara
l2l
terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, Lembaga Non
Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalarn suatu wadah yang
ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 3O

(1) Setiap anak korban tindak kekerasa:: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis

maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2).
(21 Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu
pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan ag€una, pelayanan
kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif
edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
(3) Setiap orang dan/ atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan
kekerasan terhadap anak .
Pasat 31

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga
melindungi anak dalam situasi darurat.

dan orang trra

wajib

\21 Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaihr bempa
pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar,
pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling
psikologis, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.
Pasal 32

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat l2l meliputi anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab Pernerintah Daerah, Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.

l2l Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi

anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan
anak yang berhadapan dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang
tua atau keluarga; darr
g" perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjacti korban tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. upaya rehabilitasi baik dalam lcmbaga rnaupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui
media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,
baik fisik, mental, maupun sosial; dan
pemberian
d.
aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.
Pasal 33
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang
tua, keluarga dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagr anak yang dieksploitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilalnrkan rnelalui :
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi perattrran perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak;

(1)

b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,
LSM dan masyarakat dalam penghapusan ekploitasi terhadap anak.
(3)

Setiap orang durl atau pihak manapun dilarang melakukan
eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

f,
fl

Pasal 34
Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok rninoritas dan terisolasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditalrukan melalui
penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati
kebudayaannya, mengalnri dan melaksanakan ajaran agamanya dan
men ggunakan bahasanya.
(2) Setiap orang dan/ atau pihak manapun dila-rang menghalang-halangi
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati
kebudayaannya, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan
menggunakan bahasanya tanpa mengabaikan akses pembangunan
masyarakat dan budaya.

(1)

Pasal 35
(1)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika, dan z,at adiktif lainnya (NAIIZA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 121, dan terlibat dalam
pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya

pengawasall, pencegahan, perawatan, dan reha.bilitasi oleh Pemerintatr
Daerah dan masyarakat.
(2) Setiap or€mg dxr/ atau pihak marlapun dilarang dengan sengaja
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menlruruh melibatkan anak
dalam penyalahgunaErn, produksi dan distribusi NAIZA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 36
khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak

(1) Perlindungan

anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

perlakuan yang sarna dengan anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungki.n dan pengembangan

c. memperoleh

individu.

dan/atau pihak manapun dilarang rnemperlakukan anak
dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk
labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagr anak-anak yang

(2) Setiap orang

menyandang cacat.
Pasal 3?
Perlindungan khusus bagi anak korban per!.akuan salatr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 dilakukan melalui pengawasan,
pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintatr Daeratr dan
masyarakat.
(2) Setiap orang durl atau piLak manapun dilarang menempatkan,
membiarkan, melibatkan, men5runrh melibatkan anak dalam sihrasi
perlalo-ran salah sebagaimana dimaksud pada avat (1).

(1)

f,
Bagian Keenaua
Saraaa dan Prasarana
Pasat 38
dan sektor srvasta menyediakan sarana
masyarakat
(1) Pemerintah Daerah,
dan prasarana anak, antara lain t:mpat men5rusui anak, tempat bermain,
tempat berekreasi dan berkreasi, tamart bacaan, pojok informasi dan
internet gratis, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan d.an
Anak (P2TP2A).
(21 Sarana dan prasar€rna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanrs
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
b. memotivasi kreatifitas anak; dan
c. mengandung unsur pendidikan.
(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Perrerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh
Pekerja Anak Pada Pekerjaan Slektor trnformal
Pasal 39

Pemerintah Daerah dan masyarakat wqjib memberikan perlindungan
kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) meliputi :

(1)

a. Penyemir Sepatu Anak;
b. Pedagang Asongan Anak;

c.

Pengamen Anak;

d. Pemulung Anak;
e. T\rkang Parkir Anak;

. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Selctor Informal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan

f

(3)

kekerasan terhadap anak;

b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses
tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelekttral
maupun kesehatan anak.
(a) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal
sebagaimana pada ayat (1) antara lain berrpa :
a. memberikan pen5ruluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
b. memberikan bantuan berupa layanan psikologis, medis dan hukum
terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang
mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan
dan pengura.ngan pengeluaran;
d. memberikan beasiswa kepada Pekeda Anak pada Pekerjaan Sektor
Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke
jenjang yang lebih tinggi;

e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan

bagi

Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh
pendidikan formal.
(5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal
wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
. a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima
belas) tahun;
b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wa1i Pekerja Anak pada
Pekerj aan Sektor Informal;
c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis
antara majikan dengan orang tua/ wali Pekerja Anak pada Pekerjaan
Sektor Informal;
d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
e. waktu kerja paling lama 3 (tiga)jam dalam sehari;
f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat
mengganggu proses ttrmbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral
dan intelektual maupun kesehatan anak;
g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan
lingkungan sekitarnya;
h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai denga.r:
bakat dan minatnya;
i. dipeke{akan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAI{AT DAI{ SEKTOR SWASTA
Pasal 40
Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang
sarna dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan
terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan
kelembagaan.

Bentuk peran serta masyarakat,

Pasal 41

I*nbaga tilon Pemettnto.h Dqerah

dan
sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat
berupa :
a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2AI;
c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
d- pendirian ternpat rehabilita.si anak korban penyalahgunaarr narkotika,
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadaparr dengan
hukum;
f. pemberian beasiswa pendidikan;
g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
h. penyediaan taman bermain anak;
i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai
dengan norrna-norrna yang berlaktr di ma.syarakat;
j. bentuk-benhrk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang
berkaita n densa n nenvelen g.garaqrl nerlindr rn san an aL

BAB VII
x.ORIIM PARTISIPASI AT{AI(
Pasal 42
(1) Pemerintah Daerah wqiib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi
anak.
(21 Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
representasi anak di wilayah Kabupaten langkat, baik representasi
domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan
latar belakang pendidikan anak.
(3) Dalam setiap pen5rusunan kebijakan yang terkait dengan anak,
Pemerintah Daerah hams memperhatikan dan mengakomodasi
pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
(4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiata.n fonrm partisipasi anak
dapat berasal dari:
a. iuran dari anggota forrm partisipasi anak;
b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak
mengikat;
c. bantuan dari Pemerintah Daerah; danf atau
d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VIItr
LARAT{GAN

ksd 43
(1) Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet) dilarang membuat
sekat pembatas ruangan lebih dari 1 meter.
(2) Setiap penyelenggara usaha warung internet (warnet) dilarang menerima
anak-anak bermain di tempat usahanya pada jam wajib belajar sekolah,
jam maghrib mengaji serta pada jam wajib belajar pukul 19.00 s/d 21.OO
WIB tanpa pendampingan.
Pasal 44
(1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar,
usaha karaoke dewasa, usaha pub/nrmah musik, usaha panti pUat/
massage dan usaha panti mandi :uap / sauna dilarang menerima
pengunjung anak.
(2) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar,
usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usal..a panti pqjat/
massage dan usaha panti mandi :uap I sauna wqiib menanyakan kartu
identitas pengunjung.

Pasal 45

(u Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha
wisrna iariwisati"aan kegiatan usatra yang sejenis dilarang menyewakan
kamar kepada anak [arrp" didampingi oleh orang tuanya
keluarganya yang telah dewasa atau gury pendamping/
p.rr".rffiga*aU ialam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau
(2t

kegiatan lainnya.
S#ap penyelinggara usaha hotel, usaha motel, usatra losmen, usaha
wisml pari*isat"i dan kegiatan usaha yang sejenis wajib menarryakan
kartu identitas pengunjung.
Pasal 45

(1)

Setiap penyelenggara hiburan keyboard dilarang mempertontonkan

hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak.
{2t Setiap penyelenggara hiburan keyboard dilarang menyelenggarakan
hiburan keyboard melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang
berwenang.

BAB f,'(
PIIUBINAAN DAI{ PENGAIPASAN
Pasal 47

(1)

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan

atas
penyelenggaraan perlindungan anak.
(2t Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a.

memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelornpok anak
mengenai konsep Kabupaten Layak Ana.k dan hak anak;

b.

menyediakan bulm, leallet, brosur rnengenai perlindungan anak,

kesehatan reproduksi, bahaya penyakit Menular selisual dan
Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke

masyarakat;

c. memberikan

pelatihan

yang

berkaitan

dengarr

pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar

terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan rayanan
terpadu perlindungan anak dan kegiatan -lain yang sejenis yang
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
d. memfasilitasi terselenggdrarlya forum partisipasi anak dan kornlronen
kelompok sosial budaya anak;
e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atam wad.ah layanan
keseh atan reproduksi remqia;
f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun
kelompok atau organisasi masyarakat i"ng dianggap telah melalnrkan
upaya perlindungan anak dengan baik.

i

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daplt berupa kegiatan
yang
moritoring dan eialuasi atas penyelenggaraan perlindungan anak
dilaksanafan oleh penyelenggara perlindungan anak'

(3)

I(
(1)

(2)

(3)

BAB X
TENTUAT{ SANKSI

Pasal 48
yang melanggar ketgntuan Pasal 43
usaha
Setiap ortl.ng atau badan
dikenakar, *"nk*i administratif bempa denda minimal Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dan/ atau pencabutan izin usaha'
betiai orarg atau badan usatta yang melanggar ketenttran Pasal 44, 45
dan pasal +6 ditcenakan sanksi administratif berupa denda minimal Rp.
juta rupiah) dan/ atau pencabutan izin usatra.
SO.OOO.OOO,- (lima puluh
Ketentuan lebih lanjui mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Al
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

K

BAB XI
TENTUAN PEIIUTUP

Pasd 49
Peraturan Daerah ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada

tanggal lt
duu art3

SITTPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal tt

JuLl

rat3
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PENJELI\SAI{
ATAS
PERATT'RAN DAERAII XABIIPATEN LANGKAT
IIOMOR: i TAIIUN 2(}13
TEI{TAITG
PEITTELEIT(X}ARAAN PERLII{DIINGAIT AI5AI(

I. [,MUM
Anak adalah amanah sekaligus karunia'luhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya rnelekat harkat, martabat
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa glxra
menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan
upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan
tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta orang tua, keluarga
dan masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap
anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2OOT

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlindungan
anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan
pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk mernberikan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten langkat,
maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan
Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal

1

Butir

1

Cukup jelas

Butir 2

Cukup jelas

Butir 3
Cukup jelas

Butir 4
Cukup jelas
Butir 5
Cukup jelas
Butir 6
Cukup jelas

Butir

7

Btrtir

1O

Cukup jelas
Butir 8
Cukup jelas
Butir 9
Cukup jelas

Cukup Jelas

Butir

1L

Cukup Jelas

Butir

12

Cukup Jelas

Butir

13

Cukup Jelas

Butir

14

Cukup Jelas

Butir

15

Butir

16

Culmp jelas
Cukup jelas

Butir 17
Anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan yang menggunakan
sebagian besar waktr:nya di jalanan

Butir

18

Butir

19

Cukup jelas
Cukup jelas

Butir

2O

Cukup jelas

Butir 21
Cukup jelas
Bwttr 22
Cukup jelas
Butir 23
Cukup jelas
Butir 24
Cukup jelas
Butir 25
Cukup jelas
Butir 26
Cukup jelas
Blutrr 27
Culmp jelas
Butir 28
Cukup jelas
Butir 29
Cukup jelas
Pasal 2
Konvensi Hak Anak meliputi :
a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap hak anak.

Fasal 3
Perlindungan anak diselaraskan dengan misi Kabupaten Langkat no. 6 yaitu
memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik,
kesejahta"raan sosial dan perlindungan terha.dap anak.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasat 5
Cukup jelas.

'P.""f
O

Cukup jelas.
Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolatr, lapangan bermain,
lapangan olahraga, rrmah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian,
tempat rekreasi, ruang men5rusui dan tempat penitipan anak.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf

e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.
Paset 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup je1as.

Pesal 1()
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Butir b
Pemerintah Daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas
Kesehatan bekerja sama dalam pelayanan pencatatan akte kelahiran melalui
pengisian blanko al$e kelahiran bagi bayi baru lahir oleh bidan desa atau
dokter swasta
Ayat (2)
Penghargaan terhadap pendapat anak adalah keterlibatan anak dalam
proses pengambilan keputusan tentang segda sesuatu yang berhubungan
dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta
kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mend^apatkan
manfaat dari keputusan tersebut
Pasel 12

Butir 2
Pemerintah (SKPD yang berwenang) merumuskan apa yang dimaksud
dengan kepentingan terbaik bagi anak, memfasilitasi dan melakukan

Butir 3
Bentuk pengasuhan alternatif yang dimaksud adalah: orang tua pengganti
(keluarga sampai derajat ketiga, keluarga lain yang seagama dengan anak
tersebut), lembaga pengasuhan anak (seperti panti asuhan, rumah
perlindungan sosial anak)
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeias.
Ayat (3)
Promotif = bersifat memajukan atau meningkatkan
Preventif : bersifat mencegah (supaya jangan tedadi apa-apa)
Kuratif : (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dsb); mempunyai
daya untuk mengobati
Rehabilitatif : berkenaan dengan rehabilitasi
Rehabilitasi = (1) pemulihan kpd kedudukan (keadaan, narna baik) yang
dahulu (semula); (2) perbaikan anggota tubuh yarlg cacat dan sebagainya

atas supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di

masyarakat
Ayat (a)

Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah keluarga miskin
penduduk Kabupaten Langkat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Fasal 15
Tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesehatan dan merawat anak,

antara lain :
a. memeriksakan kehamilan secara rutin;
b. melakukan inisiasi men5rusu dini;
c. memberikan ASI eksklusif dan makanan bergizi;
d. memberikan imunisasi;
e. melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak;
f. membawa anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan.
Pasal 16

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan

kecacatan, antara lain HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengusahakan agar arrak
terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dxrl atau
menimbulkan kecacatan antara lain dengan adanya program imunisasi.
Pasal 17
Cukup jelas.

18
(1)

rumah arnan arltara lain shelter, rumah rehabilitasi dan panti.
yat

(2)
p jelas

,PaEal 19

Cukup jelas.
.:

.hsal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

f}asal22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

ksal 25
Cukup jelas.
Pasat 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (s)
Cukup jela.s
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {21

Yang dimaksud dengan Lembega pemerintah dalam

penanganan
oerdagangan qnak meliputi Pernerintale dan Pernerintah Daera.tr, anterra lain
Departemen Sosial, Departemen Hulmm dan HAM, Departemen Luar Negeri,

Departemen Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan,
dan instansi terkait lainnya.
Ayat (3)
p

jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Pasaf 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasaf 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Culmp jelas
Pasat 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kelompok minoritas dan terisolasi adalah kelompok
sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau be[um
terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun potitik.

Ayat (2)
Cukup

35
yat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
,Fasal 36

Ayat (1)
iCukup jelas
,

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
rAyat (1)
Cukup jelas

,

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis
pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat
pekerjaan yang tidak terdapat kearnanan kerja (job seanritg), tempat bekerja
yang tidak ada status perrnanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha
atau lembaga yang tidak berbadan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
,Cukup jelas.
Ayat (a)
Hurrf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurrf c
Pemberian pelatihan dimaksud diharapkan mzlmpu meninglratkan
pendapatan keluarga. Upaya Pemerintah Daerah dalam peugurangan
pengeluaran antara lain dengan pemberian hibah Biaya Operasional
Pendidikan Daerah (BOPDA), program urban farming, sehingga anak tidak
han:s

rnern bantrr rn enea.ri tarnba.Lran pendapatan keluarga.

Hurrf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pesal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berupa capacity building,
kelompok belajar dan pelatihan daur u1ang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasat 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya antara lain kegiatan dalam rangka
mengikuti perjalanan wisata/ tour.

Ayat {2)
Cukup jelas.
Pasal 46
(

Yang dimaksud dengan hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak
mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO8 tentang Pornografi
dan Penjelasannya.
Ayat {21
Qukup jelas.
Pasat 47
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf

e

Yat g dimaksud dengan pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi
remaja antara lain Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
Remaja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan.

Huruf f
Yang dapat diberikan penghargaan antara lain masyarakat yang wil,ayatrnya
mempunyai sarana yang responsif terhadap pertumbuhan fisik dan
perkembangan psikis anak.
ir

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I-ANGKAT TAHUN 2OI3
NOMOR II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGI(AT
NOMOR 4 TAITUN 2013
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan IJndang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, Bupati mengajukan Rancangan Perafiran Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enaru) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

Menimbang

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertrnggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Langkat Tahun tuiggaran 2012.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Surnatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 096);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomot 4'7, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

I

s

Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
442t);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatran Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telatr
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484\;

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintatr Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a438);

10. Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negbra Republik Indonesia Nomor 147)

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan
Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota

il

Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati
Binjai ke Kota
Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pemindatran Ibukota
Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

ll,

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telatr
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2005 tentang

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457$;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2005 tentang Dana

Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

19'

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran
2dG Nomor 139, Tambahan
llegara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia
N"*"i +JiZj;

Tril

20'

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
1"a"r.r*1.rrun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
maonesia

Noro,

2l'

a57s);

Peraturan pemerintalr Nomor
65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan
dan penerapan standar pelayanan
Negara Repubrik
lrinimar

ils:ff:i:

$**

?!l?,I":oi

i

d;;**

so, rambJun

L;;-b;'iA;;

ii,iio,,u

22' Peraturan pemerintah

-Nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan
Pengawasan,ut*
ftygrrnlg-*u,,rr*rriot rr*
-iriu"r,*
#.uo (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia
rrr,*"iicoJ Norno, i-if
Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nornoi

iigil,

23'

Peraturan pemerintah
Nomor g Talun 2006 te,tang
dan Kinerja -lnstansi p.*.rintur,

$*l.
24.

peraturan

pengeffiMe

fff"
25'

???i,)"*o'

d#;;.il'Jil.
25,- i;;;;;;ffi;,l"*fi"

ffil?*i[:ff

dengan denlan

Peraturan

Dyuh

ilil;

Kabupaten

i:Ilf;ii-Hll;tgllni"f

p_eraporan

Keuangan

Republik Indonesia
Repubrik rndonesia

,JL:H;*Ji:i[,33,ffi
rra."ntor

L*gg,

riur#iv.g.ri

l"T,iT[Tfr
Nomor 2r tahun

Nomor 2g Tahun 2007
tentang

#;*nu,,ur,ri,*-i**Daerahrabupaten

26' Peraturan Daerah Kabupaten
LangJcat Nlomor 5
Anggaran pendapatan-;;"riilg;_n""rrr,'
Tahq 2or2 tentang
(Lembaran Daerah
iurr*
Anggaran zorz
r"uupl[" #!,.; rrr,rrio,z
ffJ*o" r1;

27. Peraturan Daeratr Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belaqja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daeratr Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII I(ABUPATEN LANGI(AT
dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGLINGJAWABA}.I

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DA}I BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal

1

(1)

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas;
d. Catatan atas laporan keuangan;

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

laporan kinerja dan ikhtisar raporan
daerah/perusahaan daerah.

[ru*g*

(l) dilampiri dengan
badan usaha milik

Pasal2
Laporan realisasi anggTq sebagaimana climaksud
dalam pasal
anggaran 2012 sebagai berikut :

Pendapatan
?, Belanja
b.
c.

I huruf a tahun

Rp 1.37g.5 67,032.459,0g
Rp 1.329.229.102.792:.52

Pembiayaan . i. ......

Rp

4g.337.g2g.666,s6

Rp

43.776.228.220,64

-

Pasal3

y#'tr

laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud daram pasal 2 sebagai

(1) pwuD,r
Selisih auggaxan
anggaran dengan
dengan
realisasi- pendapatan
.
Rp'11

sejumlah
'458.673.738,92 dengan-rincian sebagai
rluunui berikut:
berikrrt .
pendapatan seielah pe-urr,",,np r.ieo.O 2s.7o6.tsg,o0
fl.
$3"r_"If
b. Realisasi
Selisih lebih/(kuran

(2) Selisih anggilan dengan realisasi belanja

sejumlah Rp 65.422,063,85 1,48

dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasi
S eli sih lebih/(kurang)

Rp 1.394.65 1. I 66.644,00
Rp 1 .329 .229 .l 02.7 92.52

(Rp 65.422.063.851,48)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.53.963.390.112,56 dengan rincian sebagai berikut :
4.625.460.446,00)
a. Surplus/defisist setelah perubahan
49.337.929.666.56
b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
53.963.390.11?,,56

(Rp
Rp
Rp

(4) Selisih anggaran

dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp.271.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut
a, Anggaran penerimaan pembiayaan
setelatr perubatran
b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)

:

Rp 51.752.173.193,64
Rp 51.480.223.193.64
(Rp 271.950.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran pengeltnran pembiayaan
setelah perubahan
b. Realisasi
Selisih

:

Rp
Rp

lebih/(kurang) Rp

(6) Selisih anggaran dengan realisasi

7.703.994.973,00
7.703.994.973.00
0,00

pembiayaan

Rp 271.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran pembiayaan neto

neto sejumlah

:

R9 44.048.178.220,64
Rp 43.776.228.220.64

setelah perubahan

b. Realisasi
S

sejumlah

(Rp

elisih lebit/(kurang)

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2012 sebagai berikut :
Jumlah aset
Jumlah kewajiban
Jumlah ekuitas dana

a.
b.
c.

I

271.950.000,00)

huruf b per 31 Desember tahun
Rp

2. 5 60. 8 52.328.07 3,7 9

Rp

5.885.704.033,05
Rp 2.554.9 66.624.040,7 4

Pasal5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tatrun yang
berakhir sampai dengan 3l Desember tahun 2012 sebagai berikut :
a.
Saldo kas awal di BUD per
l Januari tahun 2012
Rp
49.098.770.863,95
Arus kas dari aktivitas operasi
b.
Rp 304.378.020.tr7,44
c.
Arus kas dari aktivitas investasi aset
non keuangan
(Rp 255.040.090.450,88)
d.
Arus kas dari aktivitas pembiayaan
(Rp
7.496.994.973,00)
e.
Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp
t.029.096.280,69
f.
Saldo akhir kas di BUD
Rp
91,968.801.838,20
o
Kas di Bendahara Penerimaan
Rp
271.962.100,00
b.
40) ?rl nn
h.
1.79)
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rn

Pasal6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d
tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

I

Pasal T
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

Lampiran I
Lampiran I.1

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5
Lampiran I.5
Lampiran I.7

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintatran daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daeratr;

Lampiran I.8

b.

aset

Lampiran I.l0
Lampiran I.1l

lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Lamipran II
Lampiran III
Lampiran IV

Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan

Lampiran I.9

c.
d.

Daftar iealisasi penambahan dan pengurangan

Pasal S
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dinraksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri
dari :
Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peratrran Daerah ini.
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeratr/perusatraan daeratr
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daeratr ini.

a.
b.

Pasal9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penj abaran pertanggungl awaban
pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal l0
Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan

Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetaokan di Stabat
pada tanggal .19. . seftemlaerr 2olg

BUPATI LANGKAT,

di Stabat
tan[gal ...1.q. , €e#zm.t@r :2ots
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGK.A.T,

/ /17t-A,*J
H.INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHI.IN 2013 NOMOR

..I..

PERATURAIT DAERAII KABUPATEI{ T,ANGKAT
rYoMoR..{.. ?afruil zo r
TEITTANG
PEMBENTUKAI'I PT LI\ITGI(AT SEffiA NE'GERI.

I

DENGAIT RATIMAT

flIHAil

YAITG MAIIA ESA

BUPATI LIINGI{.AT

bang

: a. bahwa dalam rangka penggalian potensi daeratr sesuai dengan

pembagian urusan yang menjadi kewenangan kabupaten,
unhrk lebih mengoptimalkan pengelolaannya perlu dibentuk
badan usaha milik daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal t77 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah,
pembentukan Badan Usaha Milik Daeratr ditetapkan dengan
peraturan daerah;
c. bahwa Kabupaten Langkat memiliki sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang potensial unhrk dikembangkan

secara profesional berbasis etika bisnis yang dapat
menylrmbangkan pendapatan asli daeratr yang digunakan

untuk meningkat kesbjahteraan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
eraturan Daerah tentang PT LANGKAT SETIA NEGERI.

gingat :1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt. Tatrun 1956

tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Linglmngan
Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58) ;
2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO3
Nomor 47, Tartbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang- Undang Nornor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemertntehan Daerah (I*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik In.donesia Nomor

5.

Y*Te:u,}laF _I:T::_-1?

a}aa\

Nomor 106, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7561;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2O11 Nomor 82, Tambahan fumbaran Negara
Republik lndonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor

7.

523a)

;

12 Tahun 1998 tentang

Pemsahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentartg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
9. Perahrran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintatran Daerah
Kabupaten/Kota (L,embaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OOT Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;
11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2OOo

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan }vtenteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2OOT tentang Pembahan atas Peratrran Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tatrun 2OOs
tentang Pembentukan Badaan Usaha Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OO5 Nomor 2) i
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2OO7 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2OO9
tentang Unrsan Pemerintahan Kabupaten l.angkat (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PTRWAKILAIY RAI{Y'AT DAERAH I(ABUPATEN L/II{GKAT

dan
BUPATI LANGITAT

MEMUTUSKAIY:
pkaa

:

PERATURAI{ DAERAH TTNTAI{G PEMBENTUHAI{ PT
LANGI{AT SEIIA NEGERI

Pasal

1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Langkat.
Bupati adalah Bupati Langkat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan
usaha milik Pemerintah Kabupaten Langkat.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha rlenga modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan rnernenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2AO7 tentang
Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT I"ANGKAT SETIA
NEGERI.adalah BUMD yang didirikan dengan bad.an hukum perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah
organ perseroan yang mempunyai wewenang yarrg tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Konnisaris dalam batas yang ditentukan dalam
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas
dan/ atau anggaran dasar.
,0. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungiawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Ferseroan serta mewakili perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.
Dewan Komisaris adalah org€ur perseroan yang berttrgas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan €mggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain
yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasivA dari perseroan
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang
menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum badan hukum
perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukurn.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan
atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan
baru yang karena hukum memperoleh aktrva dan pasiva dari perseroan
yang meleburkan diri dan status hukum yang meleburkan diri berakhir
karena. hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oieh perseroan
untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh alctiva dan pasiva
dari perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih
atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada
I (satu) perserotrn atau lebih.
16. Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang sebagai
ln

daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkart
dan diperhitungkan sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
Akta Pendirian adalah akta pendirian PT LANGKAT SETLA NEGERI.
Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT LANGKAT SEf,IA NEGERI.
BAB TI
PEMBENTTII{AT{
Pasal 2
(1)

Dengan Peraturan Daeratr ini, dibentuk BUMD yang diberi nama PT
LANGKAT SETIA NEGERI,dengan status badan hukum Perseroan
Terbatas didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan
Notaris.

Starus badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperoleh pada tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
(3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat anggaran
dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.
(a) Dalam pembuatan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati dapat mewakilkan kepada pejabat ytrtg ditunjuk dengan surat
kuasa Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

(2)

BAB UI
MATTST'D DAN TUWAI{
Bagian Pertama
Maksud

Pasd 3

irian PT LANGKAT SETIA NEGERI. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(1) dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan
sahaan daerah yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsipp usaha bisnis dengan berpedoman kepada ketentuan perundangBagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

ndirian PT LANGKAT SETIA NEGERI. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(1), bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang mampu
perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada
dan rnenggali surnber pendapatan daerah.

',

BAB w
?2
TE}IPAT
KEDUDUKATI
^ErrrDr,.

DA"TT

IPGO

Pasal 5
Tvn t itr/1l1 A'T aEaTIA \IEat1IilpI harrL:arhrdrrlran rlan herlzantnr

r{i l{ohlrnafpre

lain dalam Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri yang
pkan dalam RUPS.
Bagian Kedua
Iogo
Pasal 6

Untuk penegas€rn identitas PT

LANGKAT SETIA NEGERI., ditetapkan

suatu logo.
Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Anggaran
Dasar Perseroan.
BAB V
KBGIATAIY USIAIIA
Pasal 7

Kegiatan usaha PT L,ANGKAT SETIA NEGERI. meliputi usaha dan tidak
terbatas pada bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan
kelautan, energi dan sumber daya mineral, kepariwasataan dan jasa
lingkungan, jasa angkutan darat, laut dan udara, telekomunikasi,
kepelabuhanan, kebandanrdaraan, kawasan industry, properti dan
perhotelan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.
Rincian kegiatan usaha PT LANGKAT SETIA NEGERI. diatur dalam Akta
Pendirian.
BAB VI

I(TRJASAMA
Pasal 8

PT. LANGKAT SETIA NEGERI dalam melaksanakan kegiatannya dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) dilaksanakan dengan
prinsip saling menguntungkan, transparansi, adil dan al,nrntabel.
Objek kerjasama adalah lingkup kegiatan usaha sebagaimana dirnaksud
pada Pasal 7.
Nitai kerjasama tidak dapat dikonversi dalam bentuk yang bisa
mempengaruhi besaran saham milik Pemerintah Daeratr.
Mekanisme, bentuk dan tata cara kedasama dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr iebih lanjut dalam Feratrrras
Bupati.
BAB VII
MODAL D.C,SAR DAN SAIIAI}I
Bagtan Pertama
Modal Dasar
Pasal 9

Modal dasar PT LANGKAT SETIA NEGERI. pertama kali, diteta.pkan
sebesar Rp.
It/lnr{al

r{aoar

1O.OOO.OOO.OOO,sahoaaimona

(sepuluh miliar rupiah).

r{imaLsrrrl

Bagian Kedua
Satram
Pasal 10

Kepemilikan saham PT LANGKAT SETIA NEGERI. terdiri dari saham
pemerintah Daerah yang tercatat atas nama Kepala Daeratr tidak kurang
dari 51 o/o daijumlah keselumhan satram.
Saham-sabam dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum
yang
didirikan berdasarkan hulqrm Indonesia.
-S"*r."
saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas
adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintatr Daerah, Warga
Negara Indonesia, badan hukum Indonesia.
Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara satr dalam RUPS
serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlalru.
Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang salram, pemindah
tangan saham dan duplikat saham diattrr dalam peraturan tersendiri oleh
RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
I(TPEIYGI'RUSAIT

Bagian Pertama
Pengurus
Pasal 11
PT LANGI(AT SETIA NEGERI.

terdiri dari

:

Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Direksi
Pasal 12

PT LANGKAT SETIA NEGERI. dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari
seorang Direktur utama dan Direlrtur lainnya, ."uarryJ_-uanyaknya
e
(tiga) orang Direktur.
P)
jabatan seram a 4 (empatl
lgnsan.masa
3,i:5':3:Tgf: -f^.11,T.Tyfs,
"k
kembali
r:itur
ti *"o jabatan.
:3,ly.da11q:lgi."gkat
(1)

""tu

dengan maksud dan tujuan perseroan.
3"T:5i3.:flr^ry:4o"", Laik di dalam maupun di luar pengaditan.

Iil
(t)L::,::3:::R::"ITilTr-qTs*qF,ri:i-#;;;i;;#;'T;;'"*i""
wewenang Direksi diahrr dalam ekta pendiria'n.
(6) Besaran hak dan penghasilan lainnya
oir"ili ditetapkan melalui RUPS
berpedoman pada Anggaran Dasar plrusahaan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris
Pasal 13
r, -,_:---:-

L^-.,^t-__-^

L^--t._

r

Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun
usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilalnrkan untuk
kepenting€Ln perseroan sesuai dengan maksud dan tqiuan perseroan.
{ s) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan
wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.
Besaran hak dan penghasilan lainnya Dewan Komisari.s ditetapkan
melalui RUPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan.
(2) Dewan

Bagran Keempat
Pejabat Direksi

Pasal 14

(u Untuk pertama kalinya Pejabat Direksi PT LANGKAT SETIA NEGERI
ditunjuk oleh Kepala Daerah yang berasal dari kalangan profesional.
(21 Penunjukkan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diterapkan dengan Keputusan
Bupati, yang mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor tC tahun
1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
BAB IX
I(EPEGAWAIAIT
i']asal 15
(1) Pegawai PT LANGKAT SETIA NEGERI..

diangkat dan diberhentikan oleh
Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak dan kewajiban pegawai PT L,ANGKAT SETIA NEGEru. Aiatur oleh
Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB :(
RENCATIA I(ER.,A, LltpcrRAil TAIIITIIAII
DAIY PENGGUNAAN I,ABA

Bagian Pertama
Rencana Kerja
Pasal 16

Direksi men5rusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun
buku yafrg akan datang.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan
kepada Dewan Komisaris untuk memperoreh persetujuan.
(3) Persetujuan rencana kerja sebagaimana aimat<sua pada ayat (zl,
dilaksanakan paling lambat I (satu) bulan sebelum tahun bu'lnr
(1)

berakhir.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

?.-

h

{

I
I

tasal

$

17

ditelaah oleh Dewan
oir.t"i menyampaikan laporan tahunan setelah
*'.'il;i.;ri"-;L;jangka *utt-, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
I t hrrn buku berakhir.
pada ayat (1),- ditandatangani
$rzr t"ir"r-.*tr*nan sebagaimana dimaksud
Dewan Komisaris'
anggota.
lf'-' ;i.ir- =**" anggota Diieksi dan semua
tidak
il terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris
liitgf D.i;
fl'-' ;;;a"tttg"ni tipot* 6hrrt * sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
secara tertulis, atau
I y.rrg bersanlkutan hanrs menyebutkan alasan surat
tersendiri yang
* "t""-"" terseoiut dinyatakan oleh Direksi dalam
[l dilekatkan dalam laporan tahunan.
Komisaris tidak
[it)

O"t"* hal terdapat

anggota Direksi atau anggota Dewan
menandatangani laporan tatrunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersanglnrtan
dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
(5) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilalmkan oleh RUPS.
(6) Keputusan atas pengesahaa laporan keuangan dan persetujuan laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. (71 Pada
setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan yang terdiri dari
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

,i 1+1

Ba,gran Ketiga
Penggunaan Laba

PaEal 18

wajib menyisihkan jtmlah tertentu dari laba bersih setiap
tahun buku untuk cadangan.
(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada
(1) Perseroan

ayat (1), berlaku apabila perseroErn mempunyai saldo laba yang positif.
laba bersih sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilal<r.kan
sampai cadangan mencapai paling sedikit 2A o/o (dua puluh persen) dari
jumlah modal yangditempatkan dan disetor.
(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harrya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidaf< dapat dipenuhi
cadangan lain.
(5) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan unhrk
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan oleh RUPS.
(6) seluruh laba bersih setelatr dikurangi penyisihan untuk cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada pemegang
satram sebagai deviden kecuali ditenhrkan lain dalam RUPS.
(7) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya boleh dibagikart
apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
(3) Penyisihan

Pasal 19

bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya
sebagai berilnrt :
a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
r I ^-^ ^oAanor.rt sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

Laba

BAB

XI

RUPS
Pasal 20
PS merupakan kekuasaan tertinggi.
PS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
PS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

PS Tahu nan diad.akan daLam waktu paJing lambat 6 (enarrr) bulan
lah tahun buku berakhir.
PS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
PS dipimpin oleh Komisaris Utama.
Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyarvaratr dan mufakat
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
rlakr-r.

iap pemegang saham tunduk pada hasil keputusan RUPS.
tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama,
rn berpedoman pada Anggaran Dasar PT LANGKAT SETIA NEGERI.

BAB XII
, PENGGABUNGAII, PELEBURAN, PENGAMBII"ALIIIAI{
PEMISATTA!{, PEMBITBARAI{, LIKTTIDASI DAI{ BERAKITIRTIYA
STATUS HUKTIM PERSER,OAII

Pasal 21
Pengembangan PT LANGI(AT SETIA NEGERI. d.apat dilakukan dengan
mempertimbangkan business plan atau potensi yang ada dengan pihak
lain dan diatur dalam Akta Pendirian
Penggabungan, peleburan, pengafitbilalihan dan pemisahan PT
LANGKAT SETIA NEGERI. ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan DPRD.
) Pembubaran, lilnridasi dan beraldrirnya stahrs hukum PT LANGKAT
SETIA NEGERI. ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
4)Tata cara penggabungan, peleburan, pengambildihan, pemisahan,
pembubaran, likuidasi dan berakhirnya sta.tus hulnrm perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dituang[an dalan Akta
Pendirian.

I(

BAB XIII
TENTUAT{ PENUTUP

Pasal22

-hal yang belum culnrp diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam
nai ketenhran
.
r.

-- l__ rlanrrtrrean RIIpS.

Pasal 23
i mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkal pengundangan
Daerah ini iengan- penempatannya dalam lembaran Daeratr
n Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2s- 9- 2OL3

fl

L/u{GKAT,

SITEPU

di Stabat
tanggal Zs Sqtortlacn 2Ol3
SEKRETARIS DAERAII KABT'PATIIV L/\IUCKAT,

,,^/

't''
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PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan
yang bernama PT. LANGKAT SETIA NEGERI adalah BUMD yang
didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebagai upaya
untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Langkat melalui
peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah unttrk menambah
pemasukan keuangan daerah melalui kegiatan usaha bisnis yang
berbasis Good Corporate Gouemance. Guna mewujudkan karakter usaha
bisnis sedemikian, pilihan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas
adalah sangat tepat, karena mekanisme kerja Perseroan Terbatas
tunduk pada ketentuan hularm sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2OOT tentang Perseroan Terbatas. Dalam
Perseroan Terbatas, maka pengambil keputusan tertinggi adalah Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian maka segala relasiralasi yang kurang sehat dalam pembinaan dan pengembangan BUMD
di Daerah seperti yang selama ini banyak terjadi diharapkan tidak akart
tedadi dalam tubuh dan kinerja PT. I"ANGKAT SETIA NEGERI.
Guna menjaga dominasi dan kepemilikan atas saham mayoritas
maka, Peraturan Daerah ini menetapakan kepemilikan saham
Pemerintah Daerah tidak boleh Frrang dari 51 (lima puluh satu) persen.
Selebihnya saham-saham atas nama dapat dimiliki oleh semua warga
negara Inddonesia, badan- badan hukum yang dibenhrk berdasarkart
hulmm Indonesia, Pemerintah Provinsi dan semua Pemerintah
Kabupate n/Kota juga dapat memiliki saham atas nalna dari
pT.LANGKAT Spfin NEGERI. Sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 4O Tahun 2oo7 tentang Perseroan Terbatas, kelengkapan
kedua
org**I"asi terdiri dari Direksi dan Konnisaris' Pengarrg!<atan
Rapat Umum
orf"r, lembaga ini sepenuhnya menjadi kewela.ga' darimenggerakkart
pemegang Saham BUpS). Untut pirtama .sefali datam
Pejabat Direksi oleh Kepala Daerah'
rod.a Lorpora.i, ait r"3it
-Direksi
kewenangannya berada pada Rapat
Selanjutnya p"Lilin"r,
Umum Pemegang Saham (RUPS)'
Sejalandengarrdengarr-maksuddanturjuandaridibentuknya
tidak dapa! {irisahkan dengan
B,MD pr. LANGfet snda nBcpRr, Langkat.
oleh karena ihr semua
bumi
potensi sumber ;;t;lrqt ada di
ol*tS-"abang u3akra' Setiap
dapat
iti
yanB
oleh
potensi
"d"
oieh satu pimpiian yang ditunjuk
dapat
ini'
cabang usalra akan dipimpin "1+'-T
caba'g-cabang bisnis
Direksi. Dengan darrya yr..J"r, iellcxat -Jerra NEGERI seperti
dikatakan batrwa keberadaanln
melaksanakan roda bisnisnya'
b"r.r"compang.
ketiga dapat
sebuah Holding
u"ltltr, pihak NEGEzu
fi"p"*iiif.*
yang
m"il,ani"mi
disamping
sBrn
r,nNGKA+
a"rrgJrr'^-pi.
Saham
melalnrkan kerjasamaoleh Rapat Umum Pemegang
ditentutcan
,rri,if.

keputusan

ii,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal

1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Logo PT. LANGKAT SE1'IA NEGERI rnenggambarkan kinerja bisinis

yang profesional dengan karakter khas daerah Langkat, setiap
satuan bentuk dan warna dapat difelaskan memilki makna.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan kata

" meliputi usaha dan tidak terbatas"
pada bidang, adalah disamping bidang-bidang yang disebutkan
pada Pasal 7 ayat (1), masih dimungkinkan dibukanya cabangcabang usaha sesuai dengan perkembangan keadaan dan

kebutuhan.
Pasal 8

Yang dimaksud dengan " pihak lain" adalatr meliputi kerjasama
dengan Kelompok Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.

Pasal 9

Dengan posisi saham Pemerintah Daeratr maka keberadaan
saham mayoritas tetap berada pada Pemerintah Daerah, sehingga
dengan demikian setiap RUPS yang diselenggarakan akan tetap
dapat menjaga kebijakan Pernerintah Daeratr dalam menjalankan
roda dan kegiatan usaha.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal I 1
Cukup jelas
Pasal 12

Jumlah Direktur beserta dengan Direkhrr Utama adalah tidak
lebih dari 4 (empat) orang.

Pasal 13
Culmp jelas
Pasal 14

7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2CIA9 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);
8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lemba.ran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523aJ ;
o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2A72 tentang Ferkoperasian
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A72 Nornor 212
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabrrpaten
Daerah Tingkat II Langkat datr Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 7986
Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3323 );
L2. Peraturan Permerintah Nomor 45 Tahun 2OOB tentarg Pedoman
Pemberian Insentif dan Pernberian Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a861 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OI2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pernberian lnsentf dan Pemberian
Kemudahan Penanarnan Modal di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nornor 930);
14. Per-aturan Daerah Nomor 23 Tahun 2OOT tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OO7 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nornor L );
15. Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang mer{adi Kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat 'Iahun 2AO9 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWKILAN RAI(YAT DAERA}IKABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAII:

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KSIENTUAIT UMUM
Pasal

I

dari Pejabat Direksi dimaksud adalah menyiapkan
trrgas pokok
-sesuatu
yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
""f*1" sebelum ditaktrtannya Rapat Umum Pemegang saham
usaha
(RUPS).

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukr:p jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Passl 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 2O

Cukup jelas
Pasal

2

1

Persetqjaun DPRD diperlukan sebab penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan dapat memberi penganrh
terhadap status badan hulinrm BUMD.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013
NOMOR.05

1. Daeratr adalatr I(abupaten Langkat.

2. Pemerintah Daeratr adalah Bupati

da.n Peranglat daerah sebagai
penyelenggaraan
unsur
Pemerintahan f)aerah.
3. Bupati adalatr Bupati Langkat.
4. Dewan Perurakilan Rakyat Daeralr yang selanjutnya disingkat
dengan DPRD adalah Dewan Per.'erakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Langkat.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi., UKM dan Fenanaman Modal Daerah
tr(abupaten Langkat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat rlilingkungan Pemerintahan
daeratr yang berrnzenang dalam bidang Penanaman Modal Daeratr.
7. Penanaman Modal addah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing unhrk melakukan usaha di l(abupaten Langkat
sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN
adalatr kegiatan menana$x modal unhrk srelalnrkan usaha di
Daerah yang dilalrukan oleh penanam modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalatr
kegiatan menanam modal unhrk melalnrkan usatra di Daeratr yang
dilak*an oleh penanam modal asing baik yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang berpahrngan dengan
penanam modal dalam negeri.
10. Penanam modal adalah perseorarlgan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pemberian Insentif adalatr dulnrngan dari Pemerintatr Daerah
kepada Penanam Mod4 dalam rangka mendorong peningkatan
Penanaman Modal di Daeratr.
12. Pemberian Kemudatran adalah Penyedian fasilitas dari Pemerintah
Daerah kepada Penanam Modd untuk mempermudah setiap
kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan
Penanaman Modal di Daeratr.
13. Industri Pioner adalatr Industri yang rnerniliki keterkaitan yang
luas, member nilai tarnbah dan eksternalitas yang tinggi"
memperkenalkan teknologi ban:u, serta memiliki nilai strategs basr
perekonomian nasional.
14. Koperasi adalatr Badan Hukram yang didirikaxr oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untut< minjalankan
usaha,yang memenuhi aspirasi dan kebuhrhan dibidang ikonomi,
social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
15. Dana stimulan adalah dukungan dana yang aiuerit<an kepada
penanafir modal yang proses pemanfaatannya dibatasi
berdasarkan kegunaan, walchl dan pola penggunaan tertentu.
16. sumber Daya Lokal adalatr setiap bentuk-faktor produksi yang
terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknJtog;
dan keatrlian atau kewirausahaan- yang berada di Kabupaten
Lang[<at.

17. Te_naga Kerja Lokal,adalah penduduk yang benrsia 1g tahun yang

18.

dibulctikan dengan Karhr Tanda penduduk Kabupaten Langkai.

usaha Mikro addatr usaha. produktjf milik orang perrorangan
dan/atau badan usatra perorangan yang memeiurhi t<ritJria

sebagaimana diahrr dalam undang-undang Nomor 2o tatrun 2oog

1"9.

Usaha Kecil adatatr usatra milsro produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak pemsahaan atau bukan

cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau mer{adi bagian baik
langsung mauprrn tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yarrg memenrrhi kriteria sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 2O tatrun 2OO8 tentang Usatra Milrro Kecil
dan Menengah.
2O. Usaha menengatr adalatr usatra ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilaktrkan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bUkas menrpakal anak penrsatraal atau cabapg
penrsatraan yang dimiliki, dilmasai, atau menjadi bagian baik
langsr:ng maupun tidak langSung dengan usaha kecil atau usaha
besar yang memenuhi kriteria sebagainnana diattrr dalam Undangundang Nomor 20 tatn:n 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
21. Usaha Besar adalatr usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumtah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tatrunan lebih besar dari usatra menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau s\rasta, usaha pattrngan, dan usaha
asing yang melaklrkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Lang!<at.
22.Dvroria Usatra adalah Usatra Mikro, Usatra Kecil, Usatra Menengah,
dan Usatra Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
dan berdomisili Indonesia.
23. Pemberdayaan adalah upaya yal;;g dilakukan Pemerintah Daerah,

Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha
mikro, kecil, dan menengatr sehingga mampu turnbuh dan

berkembang rnenjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
24.Iklim Usaha adalah kondi5i yang diupayakan Pemerintatr Daerah
melalui penetarran berbagai perahrran perundang-undangan dan
kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam
modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan,
perlindungan, dan dukungan usaha sesuai dengan Perattrran yang
berlaktr.
25. L,aporan Pengendalian adalah Laporan berkala yang disampaikan
oleh Pemsatraan, UKM dan Penanaman Modal mengenai
perkembangan pelaksanaan kegiatan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemr.rdahan dalam bentuk tata cara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
BAB IT
MAI$IIJD DAN TUJI'AIT
Pasal 2

(1)

Maksud Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan adalah

unttrk menarik dan merangsang penanam Modal untuk
melakukan Penanaman Modal di Daerah.
(21 I\rjuan Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan
Penanaman Modal adalatr :
a. Meningkatlcan Perhrmbuhan ekonomi Daerah.
b. Menciptakan tapangan Kerja.
c. Meningkatkan Kesejahter€uLn masyarakat.
d. Menarik penanam modal untrrk melakurkan penanaman

f. Membanhr penanam modal yang sudah ada agar tetap
merealisasikan penanaman modal.
BAB III
ASAS DAN SASARAI{

Baglar Kesetu
Asas
Pasal 3
Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan asas
sebagai berilrut:
a. Kepastian hukum;
b. Keterbukaan;
c. Akutanbilitas;
d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
e. Kebersamaan;
f. Efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. benrrawasan lingkungan;

- asas

i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatr.lan ekonomi nasional.
Pasal 4

(1) Pemerintah Daeratr memberikan insentif darrt/ atau kemudahan

penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan
kemampuan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai
ketentuan peratrrran 6,erundang - undamgan.
(21 Pemerinta"tr Daerah menjamin kepastian hulmm dan kepastian
bemsaha bagi penanam modal di daerah.
Bagiaa Kodua
Sasata,n
Pasal 5
Sasaran yang akan di capaiyaihr

:

a. Meningkatrrya produktifitas perusahaan penanaman modal dan
perekonomian masyarakat. -b. meningkatnya
Merangsang minat calon penanam Modat baru unttrk dapat
berperan serta menanamkan modalnya
-

c.

di

Kabupaten r,"r,gk"t

94.q upaya penyerapan tenaga kerja.
Mernbangun kemitraan antara Pemerintatr dan penanam Modal
dalam upaya peningkata, pendapatan Asri Daerah (pAD).
BENTTII(

PERcEPAiffi

*n*,*^*o,*

MoDAL

Pasal 6

(1) Penanaman

Modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam
penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 da' Pasal s, diberika, prioritao untuk menerima berbagai
bentuk pelayaaan percepatan ple:rra:narzrar, modal.

(21 Pelayanan Percepatan Penanaman Modal juga diberikan kepada

(3)

calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun
kemitraan dengan usalra miko, kecrl, menengatr dan Koperasi.
Pelayanan Percepatan pada penanaman modal diberikan dalam
benhrk dulmngan informasi yang diperlukan dalam
pengembangan penanaman modal, aks,es informasi yang
memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat
realisasi penan€unan modal.
Pasal 7

Bentuk Pelayanan Percepatan penanarnan modal atau
penanarn modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
berlaku unhrk PMDN daur, I atau PMA.

calon

6 ayat (1)

BAB V
JTI|IS USAHA ATAU KEGIATAIT YAITG MEMPEROLTH INSENTIF
DAN KTMUDAIIAIT
Pasal 8

(1) Jenis usatra atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh

(2)

(3)

Insentif dan Kemudahan adalatr Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Koperasi.
Jenis Usatra atau kegiatan yang cliprioritaskan memperoleh
Kemudatran adalah :
a. Perrrsahaan Penanaman Modal baik PMA ataupun PMDN
yang dipersyaratkan dengan kemitra.an.
b. Penrsatraan Penanaman il,Iodal baik PMA ataupun PMDN
yang dipersyaratkan' permodalannl,a.
Perusahaan Penanaman Modal baik PMA ataupun PMDN
dengan lokasi tertentu; dan
d. Perusahaan Penanaman Modal baik PMA ataupun PMDN
dengan Perizinan Khusus.
Rincian jenis usatra atau kegiatan ss[agaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih larrjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI
BEIUTI'K IIYSEIYTII. DATY KEMT'DAIIAIV
Pasal 9

(1) Unhrk meningkatlan dan mempercepat
(2)

(1)

pengembangan
penanarn€rn modal, Bupati dapat memberikan insentif dan
kemudatran kepada calon penanam modal.
Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan
berdasarkan prinsip:
a. Kepastian hukum;
b. Kesetaraan;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Efektif dan efisien.
Pasal 1O
Pernberian insentif dapat berbentuk:
a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

h

Pertcnrrat.tcrarr

lrerinclanatt

afarr

na+rrlralraoo-

*-.l-.il^"-i

c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
d. Pemberial bantrran modal d.an dulnrngal insentif lainnya'

(2) Pemberian kemudahan dapat berbenttrk:
a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor
potensial dan Peluang kemitraan;

b. Perryediaan sara$a dan prasarana;
c. Pemberian banttran teknis;
d. Percepatan pemberian perizinan
(31 Jenis pemberian Insentif dan Pemberian

Kemudahan
(2)
diatur lebih
(1)
ayat
dan
pada
ayat
sebagaimana dimalsud
lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 11

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan bagt Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) dan ayat (2)
diselenggarakan melalui Dinas.
BAB

VII

KRITERIA
Pasal 12

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada
penanam modal yang selnrrang-kurarrgnya memenuhi salah satrr
kriteria sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap banyak tenaga keda lokal;
c" menggunakan sebagian besar sumberd-aya lokal;
d. memberikan kontribusi'bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalarn peningkatan Froduk Domestik
Regional Bnrto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggr;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;

di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah
perbatasan;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. bermitra dengan usatra mikr,o, kecil, rnenengah, kotrrerasi; atau
n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan
yang diproduksi di dalam negeri.
k.berada

BAB VIII
TATA CARA PTMBTRIAN INSTNTItr'DAIII FEMBTRIAN

rEmrDlrrAil
Pasal 13

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur
sebagai berikut:

Penanam modal yang ingrn mendapatkan Kemudahan ha.rrrs
mcngqiukan rrsrrlan kepada Pemerintatr D aeratr.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :

(1)

T

:--1^.*

r

T^^L^.

c.
(3)

Perkembangan

Us$a;

Ktrusus Usatra Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi usrelan
dengan menyampaikan kebuhrhan insentif dan KemudahanPasal 14

Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian

Kegiatan
Modal.
Penanam
Pemberian Insentif dan Pemberian Kernudahan
(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
a. melakukan verilikasi usulan dan pengecekan kelengkapan
persyaratan yang harus dipenuhi;

b. melalnrkan penilaian terhadap masing- masing kriteria

secara

terukur;

c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dart
besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan
penanaman modal;

d. menetapkan urutan penanarn modal yang akan menerima
pemberian insentif dan pe.mberian kesrudahan pena$arnan modal;

e. menetapkan benttrk dan besaran insentif yang akan diberikan;
f. menyampaikan rekornendasi kepada Bupati untuk ditetapkan

menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman
modal; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan penanamarr modal yang memperoleh insentif dan/atau
kemudahan penanaman' modal.
Pasal 16

Ketenttran lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara dan prosedur
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diatur dengan
Peratrrran Bupati.
BAB X
PERAIT PEMERIIYTAII DAERATI

Pasal 17

Pemerintalr Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk
berperan atftif dalam penanaman modal, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 18

Pemerintah Daeratr menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam
mendukung percepatan penanaman modal.

BAB XI
DAN PENGENDALIANPTRCEPAf,AI{ PEIYANAIIAIII MODAL

Bagtan Kosafir
Koordlaasl
Pasal 19

Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi pengembangarl dan
percepatan penanaman modal meliprrti penyusunan kebiiakan dan
program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian
percepatan penanarlan modal.
Bagian Kedua
Ruang Ltogkup Pergendalflaa,
Pasal 2O
(1)

Pengendalian penanelman modal
modal dilaktrkan dengan cara :

dan percepatan penanam€rn

a. Pemantauan;
b. Pembinaan; dan
c. Pengawasan dan Penindakan;

Pemarrtauan sebagaimana dimaksud pada ayat (U hunrf a
dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan
evaluasi data Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudatran
serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan cara :
a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan
dan UMKM yang telatr memperoleh Insentif dan Kemudahan.
b. Memberikan bantuan pemecatran masalatr dan hambatan yang
dihadapi oleh perusatraan dan UMKM.
(4) Pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunrf c dilalmkan dengan cara :
Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan inforrnasi
tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan Pemberian
Insentif dan Kemudahan oleh perusahaan dan UMKM;
b. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi Pemsahaan dan
UMKM ; dan
c. Menindak lanjuti atas penyimpangan/pelaaggaran yang
dilakukan oleh perusatraan dan UMKM berdasarkan ketentuan
perattrran pemndang-undangan.

(2)

Bagtan Ketlga
Laporan Pengendaliao
Pasal 21

insentif dan/atau kemudahan penanarnan modal
wqiib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis kepada
Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) L,aporan sebagaimana dimaksr.ed pada ayat (1) paling sedikit
rnernrrat la,poran p€ra66una,an irrsontif dan/atar,r kcrrrtrdatran,

(1) Penerima

pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
rncnsFnai lan.rran

selraoairnana

Baglaa KeemPat
Evaluasl

Pasal22
(1)

Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap kegiatan

(2)

yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(satu) tahun sekali.

dilakukan

1

BAB XII
PEIIIBINAAII I'AIT PTITGAWASAIE
Pasal 23

Pemerintatr Daeratr melalrukan pernbinaan dan pengawasan
atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian
kemudahan penanaman modal.
(2) Pembinaan dan penga\rasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) , dikoordinasikan oleh aparat penga\rasan intern di
Iingkungan Pemerintah Daerah.

(1)

BAB XIII
SAI5I{S[ AI}UUUSTRASI
Pasal 24

(1) Setiap Penrsahaan dan UMKM yang melanggar ketentuan

Pasal 2t ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi
benrpa :
a. Peringatan terhrlis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal; atau
d. Pencabutan izrla usaha dan/atarr fasilitas penanaman
modal.
(2l.. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat

ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi Tim
verifikasi dan Penilaian tidak lagr memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 12 atau bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan.
BAB :[TII
ITETTIUTTIAIYPTITUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diahrr dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diahrr lebih lanjut -dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetalruinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam l-embaran
Daerah I(abupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

padqtanggal 30 -9- 2OLg
UPATI I.ANGKAT,

! NGOGESA SITEPU

di Stabat

tanggal Zo-9

- 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

,ul/ -"1
/L"J tt
INDRA SAI,AHUDIN
DAERAH KABUPATEN I.ANGKAT TAHUN 201.3 NOMOR...O..{

PEIVJEI"ASAIT ATAS

PERATI'RAIT DATRAH KABI'PATEil LI\NGI(AT
TENTANG
INSEIYTIT
PE}IBERIAIT
DAN PEMBERI.AIT ITEMIIDAIIAIT
PEITAITAMAIT IIIODAL DATRAII I{ABIIPATET{ I,ANGKAT
PEIYJTI"ASTAII TIMTIU

Penanaman Modal merupakan bagian pernbangunan ekonorni yang
di tempatkan sebagai upaya unttrk meningkatkan perhrmbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja banr, meningkatkan pembangun€tn yang
berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi,
mendukung pembangunan ekonomi keralqyatan serta dalam rangka
mewujudkan masyarakat di Kabupaten Langkat yang semakin sejahtJra,
y{tg pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiaa Nasional. Tujuan penyelenggaraan penanama modal dapat tercapai apabila
fgktor^ penunjang yang menghambat ikrim penanaman modal dapat
diatasi antara lain melalui kordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien,
kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan - pemerintah
dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang ko-ndusif.'
Fakjo.r yang menghambat iklim perr"r..*rr, -modal dapat diatasi,
antara lain melalui kebdakan regulasi dibidang p"n*rri* modal,
mendorong birot<rasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum
dibidang
penanaman mo{al *.e13 biaya ekonomi yang berdaya
saing.
perbaikan diberbagai faktor penunjang i"r"iu,rr dihdtk; Dengai
tingkat
realisasi wnan9lman modal acrlcrn semakin membaik d.art
menggiatJran
nilai investasi didaerah.
Pen5rusunan peraturan Daerah tentang
Insentif dan
Kemudatran penanaman Modar antarJ Pemberian
terkait dengan
penyelenggaraan urusarr. pen4naman Modal hinpaerrrr,pemberian
di
Insentif dan Kemud.ahan penanaman u.a* serta
kemitraan dan
partisipasi dalam^ pembangunan masyarakat.
Agar pemanfaatan suhber d"y."3t**
investor unhrk menanamkan m'iarnya dapat optimar di perrukan para
ai ft"Lupat9n Langkat dengan
memberikan rangsangan melarui p"riru"ri.o
rrsentif dan Kemud.ahan
Penanaman Modal yang diatui dengan p;;t""n
Daerah yang dibuat
dengnn berpedoma* p*d, unda*g unqang
rvo"
zs
zooz, tentang
Penanaman Modal. serta peraturan penierintatr
-T"h*
No.
+s
rr.i" 2oog,
tenta'g Pedoman pemberian Insentif aa'
r"*rraarran penanEunan Modar
unttrk rnenanamkan rnodalnya di daeratr.
Peraturran paeratr J.ad akan
dibuat memuat tentang perayanan
Penanaman Modal, x.itl"i"-untukn"i..*;-p"rr"rr"*an
modar, Tata
cara pemberan Insentif dan pemu-erian-iH.ia"rr"rr,
-p";
dasar
penilaian
Insentif da' K-emudahan,
pemeritah Daerah Kordinasi
Pengembalian, percepatan' penanam"r,
dan
Modal serta pembinaan
dan
vang tiaar< rertentangan
peraturan --e.r..rra"rg

t

d"G;

ilftruH:

PETYJELASAIT PASAL

Pasal 1
Culmp Jelas
Pasal 2

Ayat I
Cukup Jelas
Ayat 2

DTIII

PASAL

Pasal 3

Ayat (1)
Hurrf a
Yang dimaksud dengan oasas kepastian hukum" adalah asas dalam
negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentrran peraturan
penrndang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan
tindakan dalam bidang penanaman modal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan" adalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat unhrk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak dislrriminatif tentang kegiatan penanaman
modal.
Hunrf c
Yang dimaksud dengan "asas almntabilitas" adalah asas yang
menenhrkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungiawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perattrran perundangundangan.
Hunrf d
Yang dimaksud dengan oasas perlalruan yang sama dan tidak
membedakan asal negara" adalatr asas perlakuan pelayanan
nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraErran perundangundangan , baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing
dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Hurlf

e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaar' adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama
dalam kegiatan usatrarrya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hururf f
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang
mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan

efisiensi berkeadilan dalam usatra untuk mewujudkan
yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Hunrf g

iklim usaha

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang
secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan
melalui penanaman modal un.tuk menjamin kesejahter€ran dan
kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini
maupun yang akan datang.
Hunrf h

Yang dimaksud "asas berwawasan lingkungan" adalah asas

penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan linglnrngan hidup.

Hurrf i

Yang dimaksud degan oasas kemandirian" adalah asas penanaman
modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa
dan negara dengan tidak meutrrp diri pada masuknya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Hurufj

Yang dimaksud dengan oasas keseimbarr.gan kemajuan dan kesatrran
ekonorni daerah" adalah asas yaurtg benrpaya menjaga keseimbangan
kernajrran ekonomi wilayah dalam kesatrran ekonomi daerah.

Pasal 4

Ayat

1

Cukup Jelas

Ayat2
Cukup Jelas
Pasal 5

Hurlf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Hurrf

c

Cukup Jelas
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Culmp
Pasal 7
Cukup

Jelas
Jelas
Jelas
Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Hunrf a
Culflrp Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Hurrf

c

Cukup Jelas
Humf d
Cukup Jelas
Ayat (3)
Culnrp Jelas
Pasal 9

Ayat

L

Culnrp Jelas
Ayat 2

Cukup Jelas
Pasal

1O

Ayat

1

Cukup Jelas
Ayat 2

Cukup
Ayat (3)
Cukup
Pasal 11
Culnrp
Pasal 12
Cukup
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup
Avat(21

Jelas
Jelas

Jelas
Jelas
Jelas

(3)
AYat
- CukuP
Jelas
Pasal 14
AYat (1)
CukuP Jelas
AYat (2)
CulnrP Jelas
Pasal 15
CukuP Jelas

'Pasal 16

CukuP Jelas

Pasal 17
AYat (1)
CukuP Jelas
AYat (2)
,
CukuP Jelas
Pasal 18
CulnrP Jelas
19
Pasal
CukuP Jelas
Pasal 2O

Ayat (1)
CutsrP Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (a)
Cukup Jelas
Pasal 21

Ayat (1)
Cuktrp Jelas
Ayat (2)
Crrlnrp Jelas
Ayat (3)
Cukup Jela.s
Pasal 22
Ayat (1)
Cularp Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat l2l
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

IT/[PAIJAN I.RMEIAPAN NAE,PALI

,TtALTTTI\T oTTI a

2.

3.

1960 tentang Peratrrran
Tahrrn
5
Nomor
Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik
Dasar porcr.-potoit-egpt'i" LO+, Tarnbahan Lembarart
Indonesia Tah.;-ib6o-N.*oi
Negara Nomor 2O13);
1981 tentang Hukum
Undang-Undang Nomor ! Tahun
Reoublik Indonesia Tahun
Acara Pidana 1*mUaran Negara
r.roroo, is8 i, ;*uu'Z',

Gti

*f"gS"m ffif:=:;

Nomor 76, Tambatran Lembaran
Nomor 3209);

4.

2.

tentang Ratifikasi
Undang-Undang Nomor t7 Tahun 1985
HyJum
Konvensi persJrlt<ata' Ba'gsa-Bangasa -tentang Tahurt
Laut tg82 (I.embaran Negarl nepuUtik -Indonesia
Republik
1985 Nomor ZO, f"*Uafrln rcmbaran Negara
Indonesia Nomor 3319) ;

Undarrg-UndarrgNomor5TahunlggotentarrgKonservasi
(kmbaran
5"*u"iaaya efam Hayati dan EkosisternnyaNomor
49
N;g*" nepuUiit< Indlnesia Tahun 1990
'

tarrrUafran Lembaran Negara Nomor 32991
3.

4.

;

Undang-undang Nomor I Tahun 1990 tentang
Keparifrsataan (kmbaran Negara Re_publik Indonesia
tairun 1990 Nomor 78, Tarrrba6as Lembaral Negara
Nomor 3a191) ;
Undarrg-Undang Nomor 27 Tahun 1.992 tenta,ng Pelayaran
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor
98, Tambatran Lembaran Negara Nomor 3a93) ;

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 1994 tentang Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangasa Mengenai Keanekaragaman
Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 41, Tambatran Iembaran Negara Nomor 3556 ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Iembaran Negara, Republik Indonesia Tahun
L996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
36a7);

7.

_IJndang-undang Nomor 41 Tahun lggg tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
L67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3ggg)
sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor
L9 Tahun 2oo4 (Lemtraran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2oo4 Nomor S6,Tambahan-Lembaran Negara Nomor
4412;
undang-undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang sumberdaya
Air (kmbaran Negara Republik Indonesia -Tahun
zoo+
Nomor 32, Tambatran Lembaran Negara Nomor aJTT);

8.

9.

Undang-Undalg Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanas
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
i tg, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44331,
sebagaimana telatr diubatr dengan undang-undang Nomor
45 tatrun 2009 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo9 Nomor 154, Tambatran Lembaran Negara
Nomor 5073);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 44371''

Tahun 2OA7 tentang Penataan
Ruang ltmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

11. Undang-undang Nomor 26

Nomoi 68, Tambatras Lernbarag Negara Repubfik Indonesia
Nomor a725);
12. Undarrg-Undang Nomor 27 tahun 2OOZ tentang Pengelolaan
Wil,ayatr Pesisir dan Ptrlau-Rrlau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 84, Tambahan
Irmbaran Negara Nomor a7391;
13. Undang-Undang Nomor 4
tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a9591;
L4.

Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OA9 Nomor
14O, Tambahan Lembaran Negara

}Iomor 5059);

Peraturan Pemerintalr Nomor 5 Tatrun 1982 tentang
Pemerintah lbu Kota Katrupaten Dati II Langkat dari
wilayah kodya Blnjai ke Dati II Kota Stabat dalam wilayah
Ka.bupaten Dati lI Langkat (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun t982 Nomor 9);
76. Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

15.

36, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258h

77.

Peraturen Pemerintah Nornor lo rahun 19g6 tentang
Pembahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deti Serdan[
(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 19g6 Nomoi
11, Tambatran l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor
33221;

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Peiestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor L32,
Tambatran Lembaran Negara Nomor 37761;

19.

Perattrran Pemerintah Nomor 19 Tatrun L999 tentang
Pengendalian Pencemaran daurrl atau Pemsakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

20. Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun L999 tentang
Anatisis Mengenai Dampak Linglnrngan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 59, Tambatran
Lembaran Negara Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 7999 tentang

Angkutan di Perairan , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor L87, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 3907);

22. Perattrran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOL tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengcndalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor aL6\;

38 Tahun 2OO2 tentang
Daftar Koordinat geogralis Titik-titik garis Pangkal

23. Peratrrran Pemerintah Nomor

Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 72, Tarnbahan kmbaran Negara Nomor

a2t\;

24. Perattrran Pemerintatr Nomor 60 Tahun 2OOT tentang
Konservasi Sumter Daya Ikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OAi Nomor 134, Tambah-an Lembaran
Negara Nomor 42Lll1'
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1g9C tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputtrsan Presiden Nomor 33 Tatrun 2OO2 Tentang
Fengendalian dan Fengawasan Pengusahaan pesisir Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor
61);

27. Peraturan Menteri Kelau.tan dan Perikanan Nomor :
Per.l7 /Men/2OO8 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah
Pesisir dan hrlau-Rrlau Kecil;

28. Perahrran Menteri Kelautan dan perikanan Nomor

:

Per.o2/Men/2oo9 tentang Tata cara penetapan Kawasan
Konservasi Perairan;

29. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor

4L

?ahun 2ooo ?entang Itedoman umurn pengelolaan Rrlauhrlau Kecil yang Berkelanjutan dan BerbasiJ Masyarakat;

30. Keputrrsan Menteri Kelautan clan Perikanan Nomor Kep.
LO /I&.[.efl2OA2 tentang Pedoman Umum Perencanaan
Pengelolaan Pesisir Terpadu;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun
tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten da4 Kota;
Keputusqn Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep"
3alMer:lz002 Tentang Pedornan iJmum Penataan Ruang
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Peratrrran Menteri Pekerjaan Umr.lm Nomor
O9/PRT/M l2OlO tentang Pedoman Pengamanan Pantai;

2OO2

32.
33.

34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :
Per.O2/Menl2All tentang Jalur Penangkapan Ikan dan
Penetapan Alat Tangkap ikan dan Alat Banhr Pena-trgkapan

Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Kelatrtan dan Perikanan Nomor B Tahun 2O11;

35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

:

Per.14/Men/2AL1 tentang Usaha Perikanan Tangkap,
sebagaimana diubatr dengan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor : Per 149 lMenl2OLL tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perrkanan
Nomor : Per. G /M.en/2Al.l tentang Usaha Perikanan
Tangkap

36. Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2OL2 tentang Pedoman Pen5rusunan Dokumen
Linglerngan Hidup;

37. Peraturan Daerah Noroor 23 tahun 2AAT tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2OO7

38.

Nomor 13 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2OO9 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2OO1 Nornor
1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

LEMBARANDAERAH

I(ABUPATEN LANGKAT

PERATI'RAIT DAERAII IIABI,'PATEil I"AT{GI(AT
NOTUOR 7 TAITUT 2013
TENTAtrTG
PEIVGELOI"AAIT SIIMBERDAYA PESISIR DAJI PULAU.PULAU

I{ECIL

DENGAII RAIII}'AT TI'IIAIT YASG MAIIA ESA

.
Drenlmbang:

BI'PATI LAIYGI(AT,

a. bahwa sumberd.aya pesisir da' pulau-pulau kecil
Kabupaten Langkat memiliki keanekaraiamarl sumberdaya
alam hayati dan non hayati,
jTi fi"gkungan yil;
-serta
berpotensi ekonomi, vairg dapat

ai*u"rlatkan untuk
menunjang peningkatan kesejahter.* -. masyarakat,
terutama pesisir;

b.

c'
d'

batrwa pengelolaan sumberdaya pesisir
dan pulau-purau
terpadu,
-menuqiang
agar tercipta
keseimbangan dalam
"".L
pembangunan
berkelanjutan d;nsan
pJrrgembangan,
|pava 1r*"rrig"6r,
perlindungan, dan pere.i;;
sumberday-a pesisir yang
--'*p.*berdavaan
melalui

kecil, perlu' dikelola

h'ffii:il

tit'gi-"g"'-

l*T;trffi#enindakranjuti

arahan dari Menteri Kerautan

:1*1#

*l,v.r,ru,t;'.iT??J",tffi ts#:fl.f:ffi
tentang pengelola"r, wif
p;ilt, ;;.i" TilJrl"f

,
"v"frbahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
pada huruf a,
dimaksud
-r,urili-;;;-turuiT, ;;, dibentuk

Iflffiil-frffii.::if- tfg.ror".i J;[fu ^y pl*i#
Measrasat: 1'
y##f.ffiro.i:lfr*
rahun I
Jror,,
a.r"*- li,skip p,,pi;;t
Republik rndonesia t ril"'-ies6-ffi;T;,

.;-;*Ir#:liix#tril:#-

Lembaran Negara nepuUiit<
i.raorr".i"'

rn"rirri

Tambahan
ogzf

MEMIITUSIIAN

: PERATURAN DAERAH

:

TENTANG

PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU.PULAU KECIL.

BAB I
KEirIITTUAN TIMINE
Pasal

1

Peratrrran Daeratr ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalatr Ikbupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Sebagai
Unsur Pen5relengaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya dising!<at
adalah Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat

DPRD

.

- 5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Langkat.

6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Langkat.

7, Kepala Dinas Perilranan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Larr$kat.
8. Desa Pesisir adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai
atau masih d.ipenganrhi air pasang sumt.
9. Wilayah pesisir adalah daefah pertennuan antara pengaruh ekosistem
darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah desa/ kelurahan
pesisir dan ke aratr laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut
kewenangan Kabupaten Langkat diukur dari garis pa:rtai ke arah laut
lepas.

Ptrlau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 lcnz (dua ribu kilometer persegi) beserta kesattran Ekosistemnya.
11. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasEul dan pengendalian
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang
mengintegrasikan kegiatan pemerirrtah, dunia r:saha dan masya.rakat,
antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatlian kesejahteraan masyarakal.
12. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati,
sumber daya nonhayati; sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan;
srrmber daya hayati meliputi ikan, mangrove dan biota laut lain; sr.l*ber
daya nonhayati:nellputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber d.aya
buatan meliputi infrastnrktur laut yang terkait dengan kelautan dap
10.

perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa [einda]ran

aram,

permukaan dasar laut ternpat instalasi bawah air yrrrg terkait dengan
kelautan dan perikan keindahan panorama atram sumberdaya pesisir.
13. Ekosistem adalah kesatrran komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan
organisme lainnya serta proses yang menglrubungkan satu sama lain
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi
perairan sejauh 4 (empat) mil laut diulmr dari garis pantai, perairan
yang
an pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan
dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
Rencana Tata Ittrang Witrayah Kabupaten L,angkat.
16. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang
memuat arah kebiiakan lintas sektor untuk kawasan per€ncELnaan
pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi, serta
target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk membantu
rencana tingkat nasional.
17. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang
menentukan amhaurr penggunaa.n surnberdaya dari masing-masing
satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam z.otaa yang
memuat kegiatan yang boleh dilakLrkan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang harrya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
18. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana
yanag memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung
jawab dalam rangka pengkoordinasian pengarnbilan keputusan diantara

berbagai lembaga/ instansi mengenai kesepakatan penggunaan

sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam ?fiita.
19. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencafla yang
memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun ke depan
secara terkoordinasi unttrk melaksanakan berbagai kegiatan yang
cliperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan
pengelolaan sumberdaya dan oembangunan di dalam zotta.
20.

Rencana T.onasi Rinci adalah rencana detail dalam sahr z;r:rraa
berdasarkan pada arahan trrengelolaan di dalam rencana aonasi yar,rg
dapat disusun oleh Pemerintatr Daerah dengan memperhatikan daya

dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta

ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan
jumlah izin yang dapat ditertibkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Kawasan pesisir adalah bagian dari sumberdaya pesisir ysry memiliki
fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik lisik,
biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Kaurasan Pemanfaatan Umum adalah bagran dari sumberdaya pesisir
yang ditetapkan perunhrkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
23. Kawasan Pemanfaatan Khusus adalah. bagian wilayah dalam kabupaten
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyetrenggarakan fungsi-fungsi
pemerintatran yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

TJona adalatr

berbagai

antar
ruang yang
Penggunaaffrya aigqfakali bersarrrastatus
" tJpintingrn
dan telatr ditatapkan

p"*"ffi

hukumnya.
melalui
T,onasiadalatr suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang
sumberdaya
pi"it"p* Uat""-U"t"u fungsion-al sesuai dengan potensi
e; a"y" duk'ng serta proses-proses ekologis yang berlangsung
sebagai latu kesattran dalam ekosistem pesisir.
26. Konscrrnasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa
tersedia datam kondisi yang memadai untrrk memenuhi kebuttrhan
manusia dan mahluk hidup lainnya, baik pada walrhr sekarang maupun
yang akan datang.
Z7.|{awasan Konserrrasi Laut Daeirah yarorg sclanjutnya disingkat KKLD
adalah kawasan konservasi di wilayah laut unhrk menjamin
keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem,
dan sumberdaya laut.
28. Daerah Perlindungan Laut yarrg selanjutnya disingkat DpL adalah

fempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk

kepentingan masyarakat desa meliputi terumbu karang, padang lamun,
Erangrove, esttrari (muara) dan delta
Rehabilitasi adalatr proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem
atau populasi yang telah rusak, agar dapat iiembali pada posisi semula;
30. Reklamasi adaratr keq{1tan
Jang dilakukan dengan ca.ra penimbunan
dan pengeringan laut di perairan pantai.
29.

31-

Daya Dukung adaratr kemamp,an sumberdaya pesisir

unhrk
meningkatlsan kehidupan manusii dan mahluk
hidup
lainnya
dalam
benhrk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem
f,"ri.irl'
32' Bencana pesisb adarah kejadqn
tarena peristiwa aram maupun karena
perbuatan manusia-yang inenimbul<an
penrbahan srynberdaya hayati pesisir i"*u"rr*, sifat fisif dan/atau
aal:- ri"rrgrr.ibatkan torua, jiwa,
harta benda, dan/atau tenisarcin ltilk"r"6'sumueraaya
pesisir.
33. Marinkultur adalah
pudidaya.
pembenihan, pengembangar; a*laut yang meliputi tatrapan kegiatan
f.ir"o".rran hasil berupa budidaya
ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.

r-:a penssuna.sumberdaya pesisir dan
iiilTffi,f"ffl;lt?T"::**,
i'-'
o meliputi unsur
pemerintah D;;r, 1:Tp"t'.y"'..kepenting"t- t"tg"""*;
un sur pemerinr-uT^IllL*
il;ffi
fl-f*Sffi
peralatan moderen, pemuuaia.y+
;ffi;'irrsuurha.}ffiJltffi
wiso:ta barrari,
pengusatra perikanan dan masyarakat
p""i"il35' Tim koordinasi pengelolaan
yana selanjutnya_ ai"ingkatsurnberd.aya pesisir da' pulau-purau
-"J}lf'ai^ kecil
ditetapkan oerr gupeti i;,Lkdengan i;*'xoorairr"=i
yang
;"r"k;;"I;
tugas pengawasan dan
dengan pemanfaatan .sumberdaya
pesisir dan

liffi}lflTu"lT*

36.

37.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan
atau banhran kepada masyarakat pesisir agar marnpu rnenentukan
pilihan dalarn meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil secara lestari.

Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di
sumberdaya pesisir dan ma.ta pencahariannya berkaita:r dengan
pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan
masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya
ikan.

Masyarakat Adat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis
ketumnan dan wilayah tempat tinggal atau harrya terikat secara garis
ketrrrunan yang menetap di sumberdaya pesisir, dan mempunyai
hubungan timbal balik dengan sumberdqya pesisir serta memilki sistem
nilai dan norrna-nofina yang ditegakkan melalui lembaga adatnya;
39. Masyarakat Lokal adalah kesattran sosial yang terikat secara teritorial
dengan sumberdaya pesisir, walrhr kedatangannya masih dapat
ditelusuri dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya
pesisir;
40. Konsultasi Rrblik adalah upaya mernperoleh masukan dari pemangku
kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan
masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal
berkenaan dengan pengelolaan surnberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil;
41. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah Kepala
Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelengg*a pemerintahan
38.

desa;
42. Setiap orang

adalah orang pefseorangan atau badan usaha baik yang
berbadan hr.lkurn maupun y'ang tidak berbadan hukum.
BAB

II

ASAS DAIT

"UJIIAN
Pasal 2

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berlandaskan asaskeberlanjutan;
konsistenei;
keterpaduan;
. kepastian hukr:m;
e. kemitraan;
pemerataen;
peran serta masyarakat;
keterbukaan;

desentralisasi;

akuntabilitas; dart
Keadilan.
Pasal 3

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

mewqiudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian surnberdaya
pesisir secara terpadu;
menciptakan ke,pastian hukram dalam pemanfaatan poteosi eko:romi d.an
jasa-jasa linglcungan surnberdaya pesisir secara optimal dan berkelanjutart
yang sebesar-besanlya untuk kesejahteraan masyarakat;
memperkuat peran serta ma,syarakat dan lembaga pernerintah serta
mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Pr,rlau-Rrlau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan
keberkelanjutar; dan
meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat rnelatrui peran
serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

hrlau Kecil.

BAB IU
RUAIIG LIIIGKI'P

Pasal 4
(1)

SumberdgYa pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Langkat meliputi
wilayah daratan dan wilayah lauthn.

(2)

Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh
desar/kelurahan pesisir ymrg terletak di dalam *rt"y"i Kabupaten

r Irangkat.
Pll$,

Wilayatr lautan sebagaimana dimaksu{ pada ayat (1) mencakup perairas
Purltti 9?mPai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewen"ngrn fenoerintah
Provinsi Sumatera Utara yang diukur dari garis pantai pulir-pulau
terluar
Kabupaten Langkat
)

Penetapan sumberdaya pesisir

pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selaniutnya $n
ditetapkan

BAB TV
PEREilCAilAAI{

Bagian Kesatu

Umun

,i"t *

xeputusan Bupati.

Pasal 5

)Perencanaan Pengelolaan sumberdaya pesisir dan Pulau-Putrau Kecil secara
terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Daerah, sektor swasta
dan masyarakat pesisir.

Pemerintah Daeratr menetapkan rencana Pengelolaan sumberdaya pesisir
dan hrlau-Rrlau Kecil sesuai kewenangannya.
Rencana Pengelolaan sumberda5ra pesisir dan Pulau-Rrlau Kecil terdiri dari

a. rencana strategis berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat
ditiqiau kembali selnrrang-selnrrangnya setiap 5 (lima) tahun;
b. rencana zonasi berlaku selarna 2O {dua puluh tatrun) dan dapat ditinjau

kembali selnrrang-sekurangnya setiap 5 (linta) tahun;
c. rencana pengelolaan berlaktr selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau
kembali sekurang-kurangnya 1 (sattr) kali;
d. rencana aksi untuk masa 1 (satu) tahun sa.mpai dengan 3 (tiga) tahun.
)Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi
adalah menrpakan satu kesatuan dokumen per€ncanaan Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Rrlau-Rrlau Kecil .
Baglan Kedua
Reneana Strategis
Pasal 6
(1)

Rencana strategis merupakan doln:men perencanaan yang memuat
a. profil sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;

:

b. visi dan misi pembangunan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. hrjuan dan sasaran pembangunan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil;
d. strategi urrtuk pencapaian tujuan dan sasaran;
e. program dan proses implementsinya;

f.

prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi serta informasi
lanjutan.
(2) Rencana strategis mengidentifikasikan i,ndikator kinerja sehingga dapat
mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan PulauPulau Kecil.
(3) Rencana strategis disusun berdasarkan standar perencanaan yang

konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan
pembangunan di sumberdaya pesisir.

Bagiaa Ketiga
Rencana Zonasi

alat

pengendali

Pasal 7

)Rencana zonasi disusun atas kerjasama tremerintah DAerah berdasarkan
data fisik, ekologi dan sosial ekonomi, rencana strategis dan kebutuhan
para pemangku kepentingan setelah dilaksanakan konsultasi publik.
Rencana zonasi merrrpakan dolumen perencanaan yang mengindikasikarr
arahan kerangka kerja untuk pengelolaan, pengaturan benrpa ramburambu tentang kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, yarr.g dilarang dari
J€.ng mcmerlukan izin sebelum dilaksanakan serta kebiiakan penetapan
lokasi kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan hrlau-Rrlau kecil
berdasarkan daya dukungnya
Rencana zonasi memuat pernbagian wilayah perencarlaan kedalafiL zotta
pemanfaatan rrrmrm, zanrLa konservasi , z,olaa pemanfaatan khusus dan zona
alur.
Rencana zonasi mengakomodasikan berbagai jenis keperluan
pembangunan dan digunakan untuk memandu pengelolaan sumberdaya
pesisir dan mencegah konflik pemanfaatannya;
Rencana zonasi dapat diubah apabila terjadi perubahan :

a, intensitas dan macam penggunaan sumberdaya;
b. perkembangan keilmuan mengenai penggunaan sumberdaya yang
berkelanjutan;
c. perubahan-perubahan teknologi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
Dokumen rinci rencana zonasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagi,an Keempat
Reneana Peagelolaan
Pasal 8

1)Rencana pengelolaan disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan dan
orientasi dalam rencana strategis, rencana zonasi dan kebutuhan para
pemanglar kepentingan yang pemanfaatan sumberdaya pesisir
;{2} Rencana pengelolaan memuat :

.

a. prosedur, tanggungiawab, koordinasi dalam pengambilan keputusan
berbagai lembaga instansi pemerintah;
{3) Rencana pengelolaan hams mampu mendukung dan mengakomodasikan :
a. implementasi rencana zortasi pada masing-masing ?,ot:ra dan rencana
aksi;
b. pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen;
c. pengambilan keputusan secara kelembagaan;

d. kegiatan-kegiatan
e.

yang diizinkan darrrl atau yang dilarang beserta

nonna-norrna pengaturaffi lya;
pengalokasian dan pengelolaan anggaran;

f.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana
zonasi dan rencana aksi;

untuk :
a. membangrrn kedasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, sektor

Rencana pengelolaan ditujukan

swasta darr masyarakag

b. menyediakan kriteria yang disepakati bersama untuk melakukan
peninjauan serta sistematis terhadap usulan pembangunan;
c. merufiruskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencanarencana kegiatan;
d. meng!<oordinasikan rencana-rencana selanjutnya;

Bagian KeHma
Rencana Aksi
Pasal 9

Rencana aksi disusun Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan
melibatlcan peran serta masJrarrakat dalam kerangka melaksanakan
Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan h.rlau-h;lau Kecil.
Rencana aksi memuat tujuan, sasararl, strategi, kegiatan dan masalah-

harls ditanggulangi termasuk pendanaannya.
Proses perlencana€Ln dan pelaksanaan rencana aksi rnemerlukan

masalatr yang

keterpaduan antar sektor dan antar wilayah.
pAB V
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'"'51ff*
Pasal

1O

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksa-nakan
sesuai dengan rencana zonasi.

Rencana zonasi terdiri atas zona pemanfaatan umu.m,
konservasi,
".ofia
pemanfaatan
zona
khusus dan zona alur.
Pemanfaatan sumberdaya pesisir wajib memperhatikan akses kepentingan
masyarakat, ruarlg, sempadan pantai dan muara.
Pasal 11
Kegiatan yang dapat dilakukan pada zot:ra pemanfaatan umum meliputi
a. kegiatan pariwisata;

b. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

:

f.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana

zonasi dan rencana aksi;
Rencana pengelolaan ditujukan untuk

:

a. membangun kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, sektor
swasta dan masyarakat;

b. menyediakan kriteria yang disepakati bersama untrrk melakukan
peniqjauan serta sistematis terhadap usulan pembangunan;
c. merumuskan tata cara pengalsasall, evaluasi dan perbaikan rencanarencana kegiatan;
d. mengkoordinasikan rencana-retlcana selanjutrrya;

Bagian Kellma
Rencana Aksi
Pasal 9

Rencana aksi disusun Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan
melibatkan perail. serta masyarakat dalam kerangka melaksanakan
Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan Rrlau-Rrlau Kecil.

Renca:ra aksi memrrat tujuan, sasaraJ:r, strategi, kegiatan dan rnasalahmasalah yang harus ditanggulangi terrnasuk pendanaannya.

Proses perencarraan

dan pelaksanaan rencana aksi

mernerlukan

keterpaduan antar sektor dan antar wilayah.
BAB V
PEIUATSFAATAN

*tlff*
Pasal

(U
(21

(3)

1O

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil d,ilaksanakan

sesuai dengan rencana zonasi.
Rencana zonasi terdiri atas zona pernanfaatan lrmlr.m,
konservasi,
".orta
pemanfaatan khusres dan zona. ahrr.

",or:-a

Pemanfaatan sumberdaya pesisir wajib memperhatikan akses kepentingan
masyarakat, ruang, sempadan pantai dan muara"

Pasal 11
Kegiatan yang dapat dilakukan pada z-anapemanfaatan umu.m meliputi
a. kegiatan pariwisata;

b. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

:

c. kegiatan pertambangan dan enegri;
d. kegiatan industri dan perdagangan;
e. kegiatan pemukiman;

f.

kegiatan pertanian;
g. kegiatan kehutanan dan perkebunan;

h. kegiatan infrastmktur.
Setiap pengusatra daurtl atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya
pesisir daurrl atau kawasan pesisir pada znrna. pemanfaatan w4iib memiliki
idr. dari instansi yang berrnrenang berdasarkan perattrran perUndangUndangan.
Pemanfaatan sumberdaya pesisir dxrl atau kawasan pesisir yang hasilnya
gntuk memenuhi kebuflrhan fisik minimum rumah tangga Udak diwajibkart
unttrk memiliki izin sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Kawasan Konservasi
Pasal 12
srasan Konservasi mencakup ?,on;a-?rlna yang dilindungi:

a. Tnn;a konservasi mangrove meliputi hutan mangrove yang terdapat di
sepanjang garis pantai 110 km dan desa-desa pesisir ke arah darat;

b. Tana sempadan sungai meliputi jalur selebar lOO m kiri kanan sungai, dan
?fin;a sempadan anak sungai meliputi jalur selebar 5O m kiri kanan anak
sungai yang berada diluar permukiman. Tana sempadan sungai yang
melewati permukiman meliputi jatur selebar antara 10-15 meter kiri kanan
sungai; dan
c. ktna sempadan pantai meliputi jalur selebar sekurang-kurangnya lOO
meter ke arah darat dari pasang tertinggi

Pasal
(1)

13

Rehabilitasi hutan mangove yang berstatus kawasan konservasi dilakukan

oleh Kementerian Kehutanan, Femerintah Daerah dan/atau melalui

pemberdayaan masyarakat.
(2| Hutan nrangrove yang berstatrrs konservasi di desa-desa pesisir harus
dijaga dan dipertahankan kelestarialrnya dengan melibatkan peran serta
masyarakat.
(3)

Hutan mangrove yang berstatus konservasi dilarang dilalrukan eksploitasi
dan alih fungsi pemanfaatan lahannya.

otreh
Ftrngsi hutan mangrove sebagai z'atrla konservasi Yang ditetaPkan
persetujuan
Kenienterian Kehutanan harrya dapat diatihfungsikan atas

Kementerian Kehutanan sistem jaminan linglmngan yang terkait
iSl eemerintah Daeratr men1rusgn
'-'a"rr!"n pengelolaan kawasal lindung di sumberdaya pesisir.
Pasal 14

Pelrsttrkkan kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai dilakukart

rmhrk kegiatan dengan memperhatikan fungsi-fungsi dan perlindungan sungai
dan pantai

Ba$en Ketlga
Trolart

TambaL

Pasal 15

Pengembangan budidaya tambak harrya boleh dilakukan di ?.ona-?,otra
telah
peruntukkannya sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayatr Ikbupaten Langkat.
(Z)$hartJahan pertambakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ytrtg tidak
diusatrakan selama 3 (tiga) tatrun berfurut-turut dapat dicabut izrn
usahanya sesuai perattrran yang berlaku.
(1)

tertentu yang

Kawasan

p"mlff Hl?:rrastruktur
Pasal 16

(1)
(21

Kannrasa,-kawa.san pemukiman kumuh dapat
ditata kembali agar
memerruhi syarat kesehatan.
Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban
unh.rk

melakuka'
penataa, pemukiman dan pembangunan prasarana
wilayah dengan
memperhatikan ketentuan
' -pada ayat

('i.).

Infrastrukrur mrayah sebagaim.T drp+sud pada
ayat (2lmeriputi jalan,
listrik, telekomunikasi,
u"oih,. e;"il;;,'i"".r,
benteng pencegah
----'
E'
intmsi air laut dan fasiiitas
"ii-sosial tainnya.
Pemerinta'tr daeraf menyiaplen infrastnrktur
untuk mendukung kegiatan
perikanan' seperti gud;*;
brage), bengkel, sorar
-uernengingrr- r;':
Pocked Deale*lt rt- rferffi
pendaratan Ikan,
i"*p"t
lseblv;,'
pendaratan
Pangkalan
lkan aat Oermaga.

Pe

Baglan KoHma
agelolaan ?.ona, Industrl

Pasal 17
harrya dapat dilakukan di kawasan yang telah
".ofiaindustri sesu*i a"rrguo Rencana' Tata Ruang Wilayah
leruntukannJxa
I(abupaten Langkat.
Industri yang tidak diusahakan selalna 5 (lima) tahun berttrruLhrrut dapat
dicabut izin operasinYa.
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi Usaha Mikro Kecil
dan Menengai (UMKM) yang berbasis potensi di u'ilayah pesisir

Pengembangan
)'diteLpkan

BAB \N
PEIfiAITFAATAN PIII,AU.PULAU I{EICIL

Pasal 18
Yang termasrrk pulau-pulau kecil di Kabupaten Langkat :
a. Pulau Kampai di Desa Pu1au Kampai Kecarnatan Pangkalan Susu
b. Pulau Sembilan di Desa Pr:lau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu
c. Pulau Parrjang di Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu
d. Pulau Rawa di Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu,

dan
e. Pulau Selingkar di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang
Penetapan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada
selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

ayat

(1)

kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dimanfaatkan unttrk bukan ttrjuan usaha dan,/atau untuk tr;rjuan usaha.
Pemanfaatan pulau-pu1au kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (U
meliputi kegiatan :
a. konservasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. budidaya Taut;
e. pariwisata dan kebudayaan;
f. usatra perikanan dan industri perikanarr secara lestari
g. kehutanan dan perkebunan;
h. pertanian; dan atau
i. peternakan.
R.rlau-pularr

Pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki secara keseluruhan

perorangan atau sahr badan hukum.
P-emanfaatan pulau-pulau kecil untuk
dari Bupati.

oleh

tduan usaha wajib memiliki izin

Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk hrjuan usatra dapat diberikan
kepada perorangan atau badan hukum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata. cara perizinan
pemanfaatan pulau-pulau kecil diahrr dengan Peratrrran Bupati .
BAB VII
PE,MANFAATAtr ST'}IBERI'AYA TIAYATI
Pasal 19
1)

Dalam pemanfaatan sumberdaya hnyati berupa kegiatan penangkapan ikan

hanrs mernperhatikan jalur-jalur penang}capan yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini.
(2) Penangkapan ikan sebagaimana rtirnaksud pada ayat (1) dilalnrkan melalui
jalur penangkapan sampai dengan 3 (tiga) mil dari garis pantai
dipemnhrld<an bagi penangkapan ikan dengan menggunakan perahu tanpa
motor dan atau perahu motor terrpel bermesin kurang dari 16 PK dan
kapal motor di baqrah 3 GT.
(3) Jalur penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 3 mil
sampai dengan 4 mil dari garis pantai diperunhrkkan bagr kegiatan
penangkapan ikan dengan menggunakan peratru bermotor tempel 16 PK
sarrpai dengan 25 PK dan kapal motor di bawah 5 erT dengan mesin
berkekuatan sebesar-besamya 10 PK dengan menggunakan atat tangtcap
jenis pancing pancing rawai dengan jumlah mata pancing kgrang da;
100 unit, trammel net (iaring apolto) dan geruk kerang tradisional.
Pasal 2O

penangkapan ikan melalui jalur sebagairnana dimaksud dalam pasal
9:tqp
19, kapal

motor atau peratru motoi harus dilengkapi dengan nomor selar dan
unttrk setiap ?.otaa,

cat khusus

Pasal

2l

Pendaratan ikan hasil
hanya d,apat dilakutran di tempat-tempat
pendaratan ikan atau di,langkapan
tangkatran.
(2) Setiap pendaratan
lkan wajib melalrukan pencatatan hasil tasgkapan dan
membayar
retribusi
sesuai dengan peraturan perUndang-unal"g;o yan;
' berlaku.
(1)

Pemanfaatan trasit-

tusal22
harrya d.apat dilakukan apabila telatr memenuhi

$u!
persyaratanr biogeofisik
dan tinglnrngan.

BAB VIII
HAK DAN I(EWA.EBAN MASYARAI(AT
Pasal 23

)Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-puIau kecil, masyarakat
berhak untrrk:
a. menikmati lmalitas linglmngan pesisir yang baik dan sehat;
b. berperan serta dalam pembangunan dan pelestarian surnberdaya

c. mengetahui rencana perunhrkan, pemanfaatan dan irrformasi mengenai
d.

pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
memberikan informasi dan saran serta pertimbangan dalam pengelolaan
sumberdaya pesisir dan pul,au-pulau kecil.

Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat
berkewajiban unttrk:
a. masyarakat wajib berperan serta dalarn pengelolaan, pemeliharaan dan
pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil baik secara
langsung maupun tidak langsung; dan
c. masyarakat wajib menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan yang dapat
mengganggu kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

, BAB TX
PEIYGEI,OUTAN TTRPADU BERBASTS MASYARAKAT
Pasal 24

sumberdaya pesisir dan pulau-pr"rlau kecil terpadu yang berbasis
masyarakat meliprrti:
a. penguatan lembaga desa/kelurahan dalam pengelolaan sunr.berdaya pesisir
dan pulau-pulau kecil;
b. rehabilitasi sumberdaya pesisir dan pulau-prrlau kecil; dan
c. kegiatan per4gaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil.
Pasal 25

Dalam Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu yang
berbasis rnas5rarakat, Pernerirrtah Desa./Ketrrratran berpartisipasi melakukan
kegiatan:

a. merencanakan kegiatan unttrk mengelola sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil;

b. melaksanakan kegiatan adnrinistrasi pengelolaan sumberdaya pesisir
dan pulau-pulau kecil.

BAB X
PEIYGAWASAIT DAIT PTITGETTDALIAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil dilal<rtcan oleh Tim Koordinasi dengan memanfaatkan
laporan dari masyarakat dan disanrpaikan kepada Bupati melalui instansi
terkait.

Tim koordinasi sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah
Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat yang
ditetapkan dengan keputtrsan Bupati.

Pasal 27
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan
pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dalam Peraturan

i

BAB XI
PENTELESAIAIT SENGTIETA
P.asal 28

Sengketa dalam Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
diselesaikan melalui musyawarah urrttrk mufakat antara p"r" pihak.
(2)Apabila tidak tercapai perryelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sengketa akan diselesaikan melalui pengad--ilan.

(1)

(1)

t2l

Pasal 29
sengketa antar desa d*l"1n pemanfaatan sumberdaya pesisir diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat.
Penyelesaian sengketa sebagairaana dimaksud pada ayat (ll
dapat di
fasilitasi oleh Tim Koordinasi.

BAB XII
PTITEGANAII HIIINftI
Pasal 3O

Dalam pengusahaan sumberdaya pesisir, penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan linglrungan yang
diseratrkan kepada Pemerintatr Daerah yang dipergunakan unttrk
pemrrlihan dan perbaikan lingkrngan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan linglnrngan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perahrran Bupati.

Pasal
1)

31.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan se$agaimana dimaksud dalam
Fasal 30 diqrqiibkan untuk:

a. men5rusun dokumen lingkungan hidup;
b. membuat rencana rehabilitasi dan pertindungan ling!<ungan; dan
c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
Setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak linglnrngal
pesisir dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu.
Pasal 32

(t)pe{ap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal gl ayat (21 yang
kegiatannya menimbulkan pemg.k?l lingkungan pesisir dan pulau-prrr",I
kecil dan/atau merugikan pihaft-pihak tertentu wajib memberikan ganti

rl.gi.

(2)

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melepaskan
diltur datam pL""t rrrn p"rurrd*rrga,

tanggung jawab hukum sebagaimana
yang berlaku.

BAB XIII
I,ARAITGAIT

Pasal 33
setiap orang, dalam rangka pengelolaan sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau
kecil dilarang:
pada zana/jarur penangkapan yang tidak
sesuai d.engan

r. melalmkan pertambangan tanpa izin;

)'

melalnrkan konversi lahan/a1ih fungsi la]:an
di wilayatr pesisir dan pularrpulau kecil tanpa izin;

pada hutan mangrclve tanpa
melakukan konversi lahan/ alih fungsi lahan
ian,;
melakukan reklasrasi pantai tanpa izin;
melalnrkan kegiatan/usatra budidaya laut tanp a ian;
kapat
melakr-rkan kegietal/usatra pengalg!<atan benda berharga muatan
tenggelam tanPa izin;
melakukan pembangunan lisik yang berakibat menu&rp akses masyarakat
ke laut.
BAB:TVI

X TEITTT'AN PIDAIS.A
Pasal 34
Setiap orang yang melalnrkan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal
33, diancam dengan pidana kurungan paling lana 6 [enam) bulan atau
denda paling banyak Rp.5O.OOO.OOO,- (lima puluh juta nrpiah).
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menaati ketentrran pemanfaatan
wilayatr pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan pembahan
fungsi ruang dan kenrsakan lingkr:ngan dikenat<an sanksi pidala
sebagaimana diatur dalam ketenttran peraturan perundangan.
BAB XIIII
PTIYYIDIKAI{
P.asal 35
Pejabat Pegawai Negeri sipil tertenttr ai linglrungan Femerintatr
Daerarr diberi
wewenang khusus-sebagai Penyidik ,rrtrt dehhrkan

p""yrail, tindak
pidana di bidang Retribusi, seuigaimana aimatsua
d"I"ri, tindang-undang
Hukrmt Acara pidana.

Penyidik sebagaimana dimakstrd,pg{a3rat (1)
adala}r pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkt-lngan pemerintatr Dlr*[iG
diangkat oleh pe,iabat yang
berwena,g sesrrai dengan ketenhra' peraturan perundang-unda'gan.
wewenang penyidik sebagaknana dirnaksd pada
ayat (1) adatah:
a' menerima' mencari,..mengurnpulkan, dan
meneliti keterangan atau lalrcran
berkenaan dengan tinaaflpiaana di bidang-n
GUr"i qgar keterangan atau
laporan tersebut meniadi reLifriargkap
b' menelid
dan-mcngurrrpulkan keterangan mengenai
o*ng pribadi
keberLran

e;j"il;;'

ffi.:ffi*?rffi,

peruuatanJ;;s dilaftkan

".rr,ru,rrrgao

c' meminta kebrangan dan bahan bukti
dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengrln tindak pidana;

d. memeriksa

buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana;
e. melakukan pengeledahan

unttrk rnendapatJen bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta rneialn-rkan penyitaan terhadap batran
bukti tersebut;

f. meminta barrtuan tenaga ahli dalam rangfta pelaksanaan tugas perryidikan
tindak pidana;

dan/atau melarang seseoftmg meningallcan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
g dan rnemeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokurnen yang dibawa;
h. memotret seseorrrrrgyang berkaitan dengan tindak pidana ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

g. men5ruruh berhenti

tersanglca ah.u salcsi;
J.

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perhr untuk kelancaran perryidikan tindak
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan pe.rUndang-Undangan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penunhrt Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB }ftIIII
I(ETENTUAIT PERAI"IHA,T{

Pasal 36
Program-program pengelolaan sumberclaya pesisir d.an pulau-pulau kecil
yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Perattrran Daerah ini.
)Setiap instansi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil rnenyesuaikan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
secara terpadu sesuai dengan Peratrrran Daerah ini.
)

K

BAB Xf,I(
TENTUAIT PESTUTUP

Pasal 37
1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Nomor 3I Tahun 2AA7 tentahg Pengelolaan Wilayah Pesisir dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang beh-lm diatur dalam peraturan Daerah

ini

mengenai pelaksanaannya akan diatur datam Peratrrran Bupati.

sepanjang

Pasal 38
Daeratr ini mulai berlatnr sejak tanggal diundangkan'
setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
rh irii den[an pJnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Stabat
tanggal 3o (agtrr"utr
ATI I,ANGKAT,

SITEPU

Diundangkan di Stabat
tanggal 3o fuowW arlV

pada

PIt.SEKRETARIS DAERATI KABUPATEN I.ANGI(T(T,

Pt/-ct
/1^/ lq '
H. INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I"ANGKAT TAHUN 2013 NOMOR

Trp.w

q

,:?*,i

.t, i
lsi,
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,rr
L+

-...,,.1!
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PEITJETITSAI{

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAEI I{ABUPATEN I,ITNGI{AT
TENTA!{G
PTNGELOTAAN SUMBERDAYA PESISTR' DAIT PULI\U.PULAU KECIT
KABUPATEN LILIIGI{AT

I.

UMUM

Sumberdaya pesisir Kabupaten Langkat, sebagai daerah pertemuan
antara pengaruh daratan dan lautan, merupakan ekosisitem yang sangat
rentan terhadap berbagai perubahan dan gangguan, baik yang berasal
dari kegiatan di daratan maupun di lautan. Ekosistem ini diketahui
sangat produktif menghasilkan beranakaraganr sumberdaya yang
bermanfaat bagi kehidupan rnarrrrsia. Walaupun demikian, sarrrpai saat
ini belum ada peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan
terhadap daerah yang sangat vital ini. Tumpang tindih wewenang dan
benturan kepentingan antara instansi kerapkali terjadi tanpa
penyelesaian yang jelas dan tuntas. Dengan dernikian sumberdaya pesisir
seringkali termarginalkan dalam pembangunan bahkan tidak jarang puia
medadi korban dari pembangunan itu sendiri, tenrtama dengan hadirnya
berbagai jenis bahan pencemar, sehingga seolah-olah daerah ini telah
menjadi ternpat pembuangan sarnpah. Oleh karena itu sumberdaya
pesisir sudah saatnya unhrk dilindungi oleh perattrran yang terintegrasi,
ditata batas-batas pengelolaannya serta dipulihkan berbagai fungsi
ekologisnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanju.tan, terutama
untuk rnemenuhi hajat hidup penduduknya.

lValaupun ekosistem pesisir tidak mengenal batas-batas administratif,
namun penetapan batas-batas pengelolaannya berkaitan sangat erat
dengan kebijakan dan rencana pemanfaatannya karena harus
diintegrasikan dengan kebijakan kabupaten-kabupaten lai.n yang
berbatasan. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang sekaran[
dihadapi pada dasarnya rnempakan dampak negatif dari berbagJ
kegiatan yang berada di luar wilayah Kabupaten Langkat, terutama
daerah-daerah di atasnya (upland areasj. oleh kareni itu rencana
pengelolaannya hatrrs dtntegrasikan dengan rencana pengelolaan
kannasan-kawasan di sekitanlya. penetapan batas wilayah pen[elolaan
merupakan hasil konsensus antar sektor yang rnemuat konnitmen bahwa

!9tiap kegiatan pembangunan di dalam wilayah pengeiolaan harus
dikoordinasikan terlebih dahulu secara lintas ult"tor. Oe-ngan demikian
maka penetapan batas wilayah pengeloiaan merupakan suatu batas
kewenangan pengelola sebagai pemegang rnandat atas nama pernerintah
Kabupaten Langkat untuk melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan
pembangunan. Pengkoordinasian kegiatan pembangunal di*aksudkan
unhrk memberikan jaminan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai
Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diterapkan

sebagai acuan bersa.ma. Dengan kata lain wewen€ulg-wewenang sektoral
melainkan
diupayakan semaksimal mungkin untuk diintegrasikan dengan kegiatan
sektor-sektor terkait lainnya.

tidak perlu dan tidak akan berkurang atau dikurangi

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan surnberdaya pesisir dan pul,aupulau kecil Kabupaten Langkat merupakan generasi pertama dari
peratrrran yang bersifat komprehensif dan lintas sektor. Oleh karena itrr
dukungan dari sernua dinas terkait dalam pelaksanaann5ra al€n sangat
menentukan keberhasilan pencapaian hrjuan pengahrran yang telah
ditetapkan. Berdasarkan peratrrran penrndangan yang berlaku, jenisjenis kekayaan alam dan warisan budaya manusia maupun jasa-jasa
lingkungan yang masih tersisa di sumberdaya pesisir Kabupaten Langkat
perlu dan layak unhrk diarahkan perkembangannya dan mendapat
perlindungan hulinrm yang memadai agar terhindar dari dampak negatif
eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu yurisdiksi masing-masing
dinas terkait sebenarnya tidak perlu menimbulkan permasalahan, apalagr
sarrrpai menimbulkan benturan kepentingan. Program-program dan
kegiatan setiap dinas, tenrrasuk perincian tugas untuk masing-masing
sub-dinas, sudatr ditetapkan ruang lingkupnya oleh peraturan
perundangan yang mengattrr pembentukannya, termasuk batas wilayah
yurisdiksinya.
Penataan stnrktur ruang (zonasi) kawasan mempakan tindak lanjut dari
penetapan batas pengelolaan sumberdaya pesisir dan Rrlau-Pulau Kecil.
Dengan strt.ktrrr ruang diartikan sebagai kombinasi secara serasi d.an
seimbang antar berbagai kawasan di dalam wilayah pengelolaan.
Penataan stmktur ruang diarahkan unhrk mengatur pimanfaatan ruang
rarang berdasarkan potensi sumber alarn, jenis kegiatan, besaran
legratan, fungsi setiap zona,.lmalitas ruang, aan e*t"Ika Hngkungan.
Dengan demikian maka faktor' keserasian dan keseimbangan *Jrrrp"t"r,
visualisasi dari daya dukung dan daya tampung wilaylh pengeiolaan
dilihat dari potensi ekolosr dan potensi ekonomlnya. bt"fr'karena itu
perkembangan setiap- kawasan perlu dikendalikan sedemikian rupa guna
mencegah bentrrran kep_entingan antar kegiatan yang dapat *"roJkun
kepentingan bersama. pembatasan-pemba:ta""n yarrg dapat dilakukan
adalah mefalui penerapan kriteria-kriteria tertent r utttqt ."tiap kawasan,
terutama berkaitan dengan volume kegiatan, besaran moddl, rraupun
jenis telorologi yang diperkenankan .ritrt diintroduksikan ke
dalam
setiap zona. Kemudiarr dari itu, berdasarkan pertimbangag potensi
sumber-sumber kekayaan aram yang dikandungnya, .^taa-.^n.
tertentrr
dari-wilayah pengelolaan pesisir i'auip.t"n L"nEtat a"p"f Jipri"rit
skan
pembangunannya sehingga dapat tiiaa*"., 'sebagii
;e;*,
bagr
pembangunan Kabupaten Langkat pada -skala yang leblh
luas.

Klaim-klaim kewilayaha* yaru dilakukan oleh suatu sektor
atau subsektor tertentu dapat beiakilat melampaui kewenangan
yang
telah
diserahkan kepadarrya. Apalagi bila
kraim-Haim tersEbut -mencakup
wilayah ],ang sangaj ruas sihiniga melampaui k;butuh*
v*g .ry"t" a"r,
kemampuan unttrk metaksai-akannya.' fi"i*-f.f"i* demikian
akan

merupakan pemborosan, baik dalam pemanfaatan ruang maupun surnber
daya alamnya, antara lain disebabkan karena. sektor atau sub-sektor
yang bersangkutan tidak memiliki anggaran yang mencukupi dan/ atau
sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk
mengelolanya secara efektif dan efisien. Demikian pula klaim-klaim
fungsional ma\rpun adrninistratif tidak perlu dilakrrkan seca.ra sepihak
karena akan mengacaukan pernbagian kerja yang telah. berlaku untuk
masing-masing sektor. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa
wewenang setiap sektor merupakan visualisasi dari kewenangan negara

sebagai satu kesatuan otoritas. OIeh karena

itu tumpang tindih

wewenang dan benturan kepentingan akan m.erupakan suatu kejanggalan
di dalam suatu sistem pemeitntahan yarl.g baik. Labih jauh lagi dapat

pula disimpulkan bahwa tumpang tindih wewenang dan benturan

kepentingan harrya dapat dicegah dan ditanggulangi apabila masingmasing sektor memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkoordinasi.
Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten La:rgkat tentang Pengelolaan
sumberdaya pesisir dan Rrtrau-Pulau Kecil dan Rrlau-Pulau

Kecildihajatkan unttrk menciptakan waclah lintas sektor untuk
memperkuat berkoordinasi, baik dalarn perencanaan maupun
pelaksanaan program kerja sepanjang berkaitan dengan sumberd.aya

pesisir.

II.
Pasal

PASAL DEMI PASAL

1

Peristilahan yang dimuat dalam pasal
memberikan keseragaman penger-tian
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

ini dimaksudkan untuk
demi kepastian dalam

Pasal 2
Hunrf a
Asas berkelanjutan diterapkan agar
1.

:

pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi
sumberdaya hayati atam laju inovasi substitusi sumberdaya non
hayati pesisir;

sumber daya sumberdaya pesisir saat ini tidak
boleh mengorabankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan

2. pemanfaatan

generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya,
harus dilakukan secara hati-hati dan didulnrng oleh penelitian
ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi
dari berbagai instansi dari berbagai instansi dan lapisan
pemerintahan, mulai dari proses perencanaErn, pelaksanaan,
pengendallian, dan pengawasa.n untuk melaksanakan prograrn
pengelolaan wilayah pesisr yang telah diakreditasi.

Huruf c
Asas keterpaduan dikembangkan dengan

:

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaart berbagai
sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertkal antara
pemerintah dengan daeratr.

2. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekositen laut,

dengan
menggunalcan masukan ilmu pengetahuan dan. tekrtologi untuk
membantu proses pengambilan keputusan dalm pengelolaan
sumberdaya pesisir.

Huruf d
Asas Kepastian Hukum diperhrkan untuk menjamin huktrm yang
mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat
dimengerti dan ditaati oleh sernua pemangku kepentingan serta
keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat
dipertanggung jawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat
pesisir.
Hurrrf e

Yang dimaksudkan dengan asas kemitraan adalatr merupakan
kesepakatan kerja sama antara pihak yang berkepentingan
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Huruf

f
Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa manfaat
ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagan besar anggota
masyarakat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah

:

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak
perencanaan, pelaksanaan sarnpai tahap pengawasan dan
pengendalian;

2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan
bagaimana kebdaksana€rn pemerintah, mempunyai akses yang
cukup untuk memanfaatkan sumberdaya sumberdaya pesisir
dan pulau-pulau kecil.

3. menjamin adanya refresentasi suara masyarakat dalam
keputusan tersebut;'

4. dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan
secara adil;.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas
membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh inforrr,rasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan
sumberdaya pesisir dan pulau-putau kecil, mutrai dari tahap
perencanaan, peuranfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, gotrongan
dan rahasia negara.

Hurrf i
Yang dirnaksud dengan asas desentralisasi adalah penyeratran
wewenang pemerintahan oleh Ferr:erintatr kepada Daerah Otonom
unhrk mengatur dan mengunrs untsan pemerintahan di bidang
pengelolaan sumberdaya pesisir dan pr-l.1au-pulau kecil.
Huruf

j
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka
dan dapat dipertanggungiawabkan.

Hurrf k
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang herpegang
kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak
sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
prrlau-pulau kecil.

terpadu

kecil secara
9ry.pP"r-pulau
bertiliuan unhrk menetapkan kebijakan pengaturan pemanfaatan,
p"rfiriarrng"rr-""rt pelestarian srr*b"t dryi pesisir.dan pulau-pulau
kecil denia' mempirhatikan kepe,ntingan ekonomi da. pelestarian
fungsi-fr;gsi lingktlngan hidup aimana perencanaan .masing-masing
Pengelolaan sumberdaya pesisir

sektor

""rrlrrti""i

*.UU"tt t

sLmua pemanglnr kepentingan'

salsat
Dasar hukum bagi penanaman modal merupakan Tpelr yang
jasa-jasa
penting karena pemanfaatan potensi ekonomi dan optimgl
iingt.rig"r, sumberdaya pesisir {an pulau-pulau kecil-secara
memerlukan pembiayaan- melalui investasi dalam jumlah besar, baik
yang berasal &ari aat** maupun dari luar Kabupaten I"angkat. Dalam
dapat
taf ini p.t t""taan kebii"t a" pengaturan secara konsistenbahwa
diprediksikan
menjamin kepastian antrr" lain- karena dapat
modal yang ditanamkan akan membawa keuntungan'

perlindungan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat
diharapkan dapat menurnbuhkan umpan balik berupa dukungan
dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan

pengelolaan yang dapat disepakati.

Perlindungan terhadap sitrrs-situs budaya dimaksudkan urrtuk
memelihara dan melestarikan ciri-ciri Hras Kabupaten Iangkat yang
dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

hlal 4
Penetapan batas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan
demi kepastian dalam pelaksanaan ketentuan-ketenhran Perahrran
Daerah ini. Penetapan batas wilayah pengelolaan ke arah darat
didasarkan pada pendekatan administrasi pemerintah, sedanglan
penetapan batas wilayatr pengelolaan kearatr laut didasarkan pada
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 ten-tang
Pemerintatran Daerah.

Ptsal 5 : Cukupjelas
Pasal 6:Culmpjelas

Ayat (1)

Yang dimaksud konsultasi publik adalatr suatu proses
pengamb-ilan kebi$"k"1, dengan meminta masukan kepada
masyarakat luas (akademisi, tokoh masyarakat, tokoh .d"t,
tokoh a.gama' praktisi, LSM, pakar dan lain-lain), *.upru t h"p
inisiasi,

tatrap rErncangan akademik hingga
peraturan atau renceJra keputusan.

t"d;;;cangan

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat

(z+)

Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

ksal 8 : Cukup jelas
Pagal 9:Culnrpjelas
Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah suatu proses
kegiatan memanfaatkan sumberdaya sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1) yang dimaksud dengan kegiatan perikanan budidaya adalah

kegiatan unhrk memelihara, membesarkan dan/atau

membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan
yang terkendali termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangarri, mengolah dan/ atau mengawetlannya.

Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan tangkap adalah
kegiatan untuk mempercleh ikan di perairan yang tidak datam
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuh memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolatr dan/atau
mengawetkannya.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

tZ
Fasat 13
Pacal

: Culimp jelas
:

Ayat (5) Jaminan lingkrngan dimaksudkan untrrk rnenyediakan dana
yang diperlukan apabila timbr..ll dampak negatif dari kegiatankegiatan yang telah memiliki izin. Dalam hal ini pengusaha
pemeg€rng idn menyetor sejumlah dana kedalam rekening atas

nama Pemerintatr Daerah I(abupaten Langkat. Dana jaminan
linglnrngan ini diperlukan untuk pemulihan sumberdaya dan
mencegah penelantaran latran pesisir oleh pengusaha dengan
alasan bahwa lahannya telah mengalami kerugiaart
L4

Culnrp jelas

15

Cukup jelas

16 Cukup jelas

l7

Culmp jelas

18 Cukup jelas
19 Cukup jelas

20 Culmp jelas

2l

Culmp jelas

22

Organisasi pengelola dapat memberikan bantrran berdasarkan
permintaan dari instansi pemberi izlrn dalam upaya pengendaliart
terhadap berbagai kegiatan di dalam wilayah pengelolaan pesisir.

23 : Cukupjelas

24

: Cukup jelas

25 : Cukup jelas
26
Program-program pentaatan hukum dirancang oleh Pemerintah
Daerah dalam bentuk proyek-proyek di lingkuagan dinas-dinas
terkait. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan
efektifrtas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.
Pelaksanaan dari program-program tersebut dapat dikoordinasikan
oleh organisasi pengelola.

27 : Cukupjelas
Pasal 28 : Culnrp jelas
hsat 29
Pasal

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Fasilitasi dalam penyelesaian sengketa meliputi negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi dimana tim koordinasi dapat

menyediakan tempat dan fasilitas yang diperlukan untuk

penyelenggaraannya.

Paral 3()
Dalam hal ini perlu ditetapkan perbuatan-perbuatan apa saja di dalam
lingkup Peraturan Daerah ini yang patut dihukum sesuai dengart
ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintalran Daerah.

Pmal 31
Ayat

(1) Dolumen lingkungan hidup adalah dolmmen yang memuat

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri
atas andisis mengenai dampah lingkungan hidup (AMDAL),
upaya pengelolaan lingknrngan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup (UKLUPL), surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SppL)

ksaf

32

: Culmp jelas

Pasal 33

: Cukup jeias

Pasal 34

: Cukup jelas

Paeal 35
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang lingkr-rp hrgasnya dalam
Pengelolaan sumberdaya pesisir rJan p.ri"..-puri, fecil berbeda
.Iinglnrp kewenangannya: agtean eenyidik i"j"-i
Negeri sipil
sebagaimana yeng dimaksudt"r, a*""i
Undangl:Undang Nomor 31
Tahun 2oo4-.tentang Perikanan. PPNS Perilcanai dd;i melaporkan
l'"*il penldikannya langsung kepada
tanpa rnelalui
't*g." Kejaksaan
kepolisisan. sedangkan
ppls
pesisir
hanyalah
.tinsq.up
membantu hrga.s-hrgas t<epoti"isar,
1r"g*,
tetapi
tidak diberi
we$renang untuk melaporkannya
langsung-t<epada instansi kejaksaal.
Pasal

36

Pasel

37 : Cutnrp jelas
38 : Cukup jelas

Pasal

: Cukup jelas

LEMBARAI{ DAERAII

KABUPATEN LAI\GKAT

PERATURA}.I DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR IO TAHUN 2013

.

TENTANG
PENCABUTA}I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LA}{GKAT
DENGAI.{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

:

a.

b'

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 undang-undang Nomor 2g
tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka perlu
melakukan pencabutan terhadap peraturan daerah mengenai retribusi yang
sudnh tidak sesuai lagi dengan U:rdang-Undang tersebut;
bahwa berdasarkan_pertimbangan sebagaimana climaksud pada
huruf a maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan peraturan
Daerah
Kabupaten Langkat;

: l.

2.

Ynd*rg - undang No-o, 7 Dfi.I'ahun 1956 tentang pembentukan Daerah
otonom Kabyrate-n-_labupaten daram ri"gl*,ne;piopinsi
sumatera utara
(kmbaran Negara Republit Indonesia ti,,*
igi6
No.or
5g, Tambahan
'
Lembaran Negara nepuUtit Indonesia
N"*.iiri6i>
undang-undang Nomor

32

Tahun

2004

pemerintahan daerah
tentang
:Nr-",

(Lembaran Ngsara Republik Indonesia
Tahun zoo+

'r#;;

lJ;f
Lembaran req3g Republik Indonesia N"**
++:i),
sebagaimana telah
beberapa kari diubah Gramir den-gan
undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 ( Lembalan Negara Repubrt< roao"esii -il*
2008 Nomor 59,
Tarnbahan Lembaran N"g*u flepubrik
roaoneJa uGo, asa4);
3'

undang - undang Nomor 2g Tahun
2009 tentang pajak Daerah dan
Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republih
loioo"riu Tahun 2009
Nomor r30 Tambahan Lembaran
Nig*u n*prlrit ri?oo"riu Nomor I47);

Undang-Undang Nomor 12 Tabrn 2C)11 tentang Pembentukan Peraturan
fenrnding-Undangan (Lembaran Negara Republik lndongsia Tahun 2011
Nomor 82-, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

4.

PeratuanPemerintahNomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota
f<"t"fut"" DaerahTingkat II Langkat Dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke
Kota Stabat Di Wilayatr Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9 );

5.

l0

Tahun 1986 tentang Perubahan batas
Peraturan Pemerintah Nomor
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
Binjai,Kabupaten Daeratr Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1986
Nomor I 1, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323 );
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Talrnn 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

It

7.

23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkatan Daerah Kabupaten Langkat
Peraturan Daeratr Kabupaten Langkat Nomor

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2009 Tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembman
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009, Nomor 1, Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 3);

9.

Dengan Pirsetujuan Bersama
DEWA}I PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:
MenetapKan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH KABI.]PATEN LA}IGKAT.
Pasal

1.

1

Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 10 Tahun 2000 Tentang
_Langkat
Retribusi lzio pengelolaan Dan
pengusahaan Sarang Burung
walei
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahtur 2000
Nomor 2);

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 44 Tahun 2000 Tentang
Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2001 Nomor 4);

3. Perahran

Daerah Kabupaten Langkat Nornor 45 Tahun 2000 Tentang
Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2001 Nomor 5);

4. Peraturan Daerdr Kabupaten

Langkat Nomor 50 Tahun 200A Sebagairnana
Te1ah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2002 Nomor 3l);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5l Tahun 2000 Tentang
Retribusi Pengusahaan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2001 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Kabupaten
Retribusi Pengawasan Kualitas
Tahun 2001 Nomor l5);

Langkat Nomor 55 Tahun 2000 Tentang

Air

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 56 Tahun 2000 Tentang
Retribusi Pembinaan Usaha Peternakan (Lembamn Daerah Kahupaten
Langkat Tahun 2001 Nomor 16);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57 Tahrn 2000 Tentang
Retribusi Izin Usaha lndusrti Dan Tanda Daftar Industri Dalam Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupateu I-angkat Tahun 2001, Nomor lV);

9. Peraturan Daerah Kabupaten

Langkat Nomor 58 Tahun 2000 Tentang
Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2001 Nomor 18);

10. Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat Nornor 59 tahun 2000 Tentang

Retribusi Tanda Pendaftaran Gudang/ Ruangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2001 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat

Nomor 22 Tafu;n 20a2 Tentang rzn
Usaha Warung Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2002 Nomor 6);

lZ.Perattxan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 37 Tahwr 2002 Tentang
Retribusi rzin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39);

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 39 Tahun 2002 Tentang
lzin Pengelolaan usatra Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan sendiri, usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan

13. Peraturan

Retribusi

Umum Dan Usatra Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tatrun 2002 Nomor 41);

Daerah Kabupaten Langkat Nornor 40 Tatrun 2002 Tentang
Retribusi Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Perrmukaan Umum
(ABT/APU) (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2002 Nomor 42);

14. Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat Nornor 8 Tahun 2003 Tentang
Retribusi lzrn Dan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat T'ahun 2003 Nomor 10);

15. Peraturan

Daeratr Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Retribusi Izin Penyelenggaran Kursns Fendidikan Luar Sekolah Yang
Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2003 Nomor I1);

16. Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Langh,at
Tahun 2004Nomor l);

17. Peraturan

Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Dan Perkebunan Di
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2004
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang
Retibusi Izin Kuasa Pertambangan Umum (Lernbaran f)aerah Kabupaten
Langkat Tahun 2005 Nomor 2);

19. Peraturan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Non:or 6 Tahun 2005 Tentang
Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2005 Nomor 3);
21. Peraturan Daeratr Kabupaten Langl,at Nornor 2 Tahun 2007 Tentang
Retribusi Izin Bengkel Kendaraan (Lembaran Daeratr Kabupaten Langkat
Tahun 2007 Nomor l);

3 Tahun 200T Tentang
Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2007 Nomor 2);

22.Peratwar Daerah Kabupaten Langkat, Nomor

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rekibusi
Penyediaan Pemborongan Dokumen Pekerjaan Pengadaan Barang (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nornor 6);

Daa segala peraturan yang bertentangan dan sudah tidak berlaku lagi dengan
Undang-Undang Nomor 28 tatrun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak beriaku- -

Pasal 2
Peraturm Daerah ini mulai berlaku pada tangFl dilmdaugkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lem,baran DacrahKabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
padatanggal b-tt-2913

BLJPATI LAI.IGKAT,

tanggal 3o -tz-

2013

SEKRETARIS DAERAH KABI.'PATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN
DAERAH KABI,JPATEN LANGI(AT TAHUN 2013 NOMOR 06
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LEMBARAI\ DAERAII

KABUPATEN LANGKAT

PERATI'RAIT DAERAII KABI'PATEH LIIITGKAT
NO}IOR 11 TAIIUN 2OI"3
TTITTASG
IITSEHATAIT IBU, BAYI BARU I"AIIIR DAN AITAI(
DEIYGAIT

RAIIUAT TI'IIAIY YAITG MAHA ESA
BUPATI LAttlcKAT,

a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayr Bam Lahir dan Anak
menrpakan salatr satu faktor utama bagt kehidupan
keluarga, karena der4iat keluarga dapat diukrr dari angka
kesakitan dan kematian Ibu, Bayi Barr Ia}nir dan Anak ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi
Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) perlu dikembangkan
jaminan dan kqalitas pelayanan kesehatan yang optimal,

menyelunrh dan terpadu rnelalui program-program
pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

;

bahwa sarana pelayanan kesehatan swasta belurn
dilibatkan secara aktif dalam pelayanan KIBBLA ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

membentuk Perattrran Daeratr tentang Kesehatan lbu,
Bayi Barr Lahir dan Anak;
Mengingat

:

1.

unda,g-undang Nomor T Drt Tahun 19s6 tentang
pembenhrkan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten di
dalam Linglmngan Daeratr Fropinsi surnatera utara
(kmbaran Negara Republik Inctonesia Tatrun 19s6 Nomor
58, Tambahan l.embar*r Negrara Republik Indonesia

Nomor 10921;
2. undang-undang Nomor T Tahun 1gg4 tentang pengesahan
Konvensi Penghapusan segala Bentrrk Diskriminasi
Terhadap wanite (I-ernbaran Negara Reprrblik rndonesie

Tatrunlgs4Nomor2g,TambatrarrlrmbararrNegara
RePublik Indonesia Nomor 32771;

gg Tahun lggg tentang
3. Undang-Undang Nomor

HAM

(IrmbararrNegaraRepubliklndonesiaTa}run1999Nomor
165);
tentang
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2
Indonesia
Perlindun gart Anak (I*mbran Negara Republik
Tatrun 2AO2 Nomor log, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235)

5. Undang-Undang Nomor

;

23 Tatrun 2OO4

tentang

PengtrapusarrKekerasarrda]amRumatrTarrgga(Irmbaran

Negara Republik Indonesia Ta}run 2oa4 Nomor 95,
Tambatran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419) ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahtrn 2OA4 tentalg Praktik
Kedokteran (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a431) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintatran Daerah (tr embaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 125, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a4371; Sebagaimana
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor L2 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOSNomor 59, Tambatran
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor aSaah
8. Undang-Undang Nomor 4O Tatrun 2OO4 terrtang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lSO, Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4a16l ;
9. undang-undang Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang Kesehatan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aog Nomor
144, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O63);

1o. undang-undang Nomor t2 Tahun 2olt tentang
Pembennrkan peraturan perundang-undangan (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor g2,
Tambahan Lcmbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
s23al ;
11. Peraturan Pemerintatr Nomor s ratrun t9g2 tentang
Pemindahan Ibu kota Kabupaten Dati II l"angkat dari
wilayah Ko{ya Dati II Biafai ke Kota stabat diwilayah

Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L982 Nomor O9);
12. Perattrran Pemerintah Nomor 10 Tahun L986 tentang
Penrbahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten
Dati II Larrgkat dan l(abupaten Dati II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
11 , Ta.mbahan l,embarart lt[egara Republik Indonesia
Nomor 3323 );

Perahrran Pemerintatr Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Irmbaran Negara Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan krnbaran Negara Nomor 36371 ;
t4. Perattrran Pemerintatr Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(kmbaran Negara Tatrun 1998 Nomor 138, Tambahart
Iembaran Negara Nomor 3781) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 ?ahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintatr Daeratr (Irmbararr Negara Republik lndonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara

13.

Republik Indonesia Nomor a593)

;

16. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2OOT tentang
Pembentrrkan Organisasi Perangkat Daera-tr l(abupaten
Langkat (lembaran Daeratr Kabupaten I"angkat Tahun
2OAT Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor lf ;
17. Perattrran Daerah Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Unrsan
Pemerintatr Yang Meqiadi Kewenangan Kabupaten Lang!<at

(Iembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor

O

1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten l^angfl<at Nomor
3);

Dengan Persetqiuan Bersama
DIWAIT PERYAI(ILAIT RAI(YAT DAERAII KABI'PATTII I"AISGKAT
dan
BT'PATI LIINGKAT

MTIf,UTUSKAN:
tcactap&aa : PERATIIRAIU DTDRAII TEIITAIYG IIESEIIATAII IBU, BAYI
BARU L/THIR DAN AITAK

BAB I
KBTEilTUAIT UMUU
FBEaI

I

peraturan ini yang dimaksudkan dengan

1.

:

Daerah adalah Kabupaten LanEkat.

'2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintatran daerah.

3. Bupati adatatr Bupati Langkat.
4. Dewan Penrakilan Ralryat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegatr dan menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelumga,, kelompok darr, I
atau masyarakat.
7, Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat
KIBBI"A adalah Kesehatan ibu, bayi ban latrir dan anak.
8. Kesehatan adalatr keadaan sejatrtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memunglinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Pelayanan Kesehatan ibu, bayi barr lahir dan anak adalah Pelayanan
Kesehatan yang meliputi kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas,
bayi baru latrir, bayi dan anak batita.
10. Wanita usia subur adalah wanita yang berusia 15 hingga 45 tahun.
11.Ibu hamil adalah ibu yang mengalami proses kehamilan mulai terjadinya
pembuatran sa:rrpai akhir kehamilan (persalinan)
12. Pre Eklamsi adalah suatrr gangguan yang munctll pada masa kehamilan,
umutnnya tedadi pada usia kehamilan di ata.s 2o minggu dengan gejalagejala yang umum seperti tingginya tekanan daratr, pembengkakan yang
tak kunjung sembuh dan tingginya jumlah protein di urin.
13.Ibu bersalin adalah lbu/calon Ibu yang mengalami peristiwa dengan
pengeluaran bayi yang cukup bulan atau harnpir cukup bulan disusul
dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari flrbuh ibu.
14.Ibu nifas adalatr ibu yang memasuki masa pulih kernbali mulai dari
selesai persalinan sampai seperti semula.
15.Ibu men5rusui adalah ibu yang memberi ASI kepada bayi dirnulai dari satu
jam pcrtama kclahiran sampai dengan dua tahun.
"

l6.Inisiasi Menyusui Dini [MD) addah memberi kesempatan kepada bayi
unhrk mendapatlan ASI sedini mungkin.
baru latrir adalatr bayi yang bemmur A - 28 hari.
18. Bayi adalatr bayi yang benrmur 29 h;axi sarnpai di bawatr satu tahun.
f9. Balita adalatr bayi yang berumur 1 tahun hingga tepat 5 tahun.
20. Pembiayaan KIBBLA adalah penghimpunan sumber daya guna menjamin
17. Bayi

tercapainya derqiat kesehatan inasyarakat.

2l.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetalruan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertenttr dan
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22.

Perlindungan kesehatan adalah bentuk penjagaan, perawatan,
pemeliharaan, penyelamatan di bidang kesehatan.

23. Berkeadilan adalatr suahr keadaan yang

tidak memihak yang sepatutnya

diberikan atau diterima oleh yang berhak secara proporsional.
24. Surat izin peraktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga
medis atau bidan yang mer{alankan praktek swasta setelah memenuhi
persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untrrk melakukan pelayanan
kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
25. Promotif adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan

promosi kesehatan
26.

Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatrr masalah
kesehatan.

27.

Kuratif adalatr kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk
menyembuhkan penyakit.

28.

Rehabilitatif adalah kegiatan 'untuk mengembalikan dan pemulihan
kesehatan.

29. Partograf addah alat banhr yang digunakan selama fase aktif persalinan.

BAB

II

DAIS TUJUAIT

Baglan Kccatu
Asas

Pa$l2
Barr Lahir dan Anak adalah memberikan kepastian
jarninan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap lbu, Bayi Baru
Latrir, Bayt dan Anak Balita yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan
Asas Kesehatan Ibu, Bayi

menjunjung

ungi nilai- nilai kemenusiaan.

Baglan lIedua
Tqfuaa
Pelal 3
penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak

Meningkatkan akses pelayanan KIBBLA kepada masyarakat dan
rneningkatkan mutu pelayanan yang optimal.
Memprioritaskan pelayanan KIBBL,A dalam pembangunan di bidang
kesehatan.
Tersedianya selunrh sumber daya yang dibutuhkan dengan efektif dan
eGsien unttrk pelayanan Kesehatan ibu, bayi baru tahir dan anak.
Tercapainya penurunan anglra kematian ibu, bayi bartr lahir, bayi dan
anak balita.

,

BAE III
HAIT DAIT XEWA*IIBAil
Bagian Kecatu
Hets

Paml4
(1)

t2l

Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan KIBBLA,
Setiap ibu berhak mendapatkan:
a. Pela5ranan kesehatan selasrA keharnilan.

b. Persalinan

c.

dari tenaga kesehatan yang terlatih dan mernenuhi

pers5raratan kesehatan.
Pelayanan kesehatan masa nifas.

Sagtan Kedua
Kewqflban
Fesal 5
(1)

Pemerintatr Daeratr wajib:
a. Menyediakan sarana pelayanan KIBBL,A yang optimal, terjangkau, efektif
dan berkualitas bagi ibu, bayi banr lahir dan anak.
b. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara berkala.
c. Melakukan Audit Maternal Perinatal ( AMP) secara berkala.
d. Memberikan pelayanan KIBBLA gratis kepada masyarakat miskin.
e. Mengawasi kegiatan pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan
swasta.
f. Memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima
pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan.

Penyelenggara pelayanan wqiib:

a. Meningkatkan kualitas dan pemeliharan fasilitas kesehatan pemeritah
dan swasta.
b. Melayani kasus-kasus KIBBLA yang dantrat.
c. Melayarri dengan mematrrhi standar pelayanan yang telah ditetapkan
oleh peraturan dan perrrndang-undangan dan etika yang berlaku.
d. Setiap penyelenggua pelayanan yang alcan menyelenggarakan pelayartart
Kesehatan ibu, bayi banr lahir dan anak hanrs mempunyai surat izin
dari Bupati
e. Melaksanalran pelayanan Kesehatan ibu, bayr banr lahir dan anak
sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
f. Melaporkan hasil pelayanan Kesehatan ibu, bayi banr lahir dan anak ke
Dinas Kesehatan

Suami dan keluarga membantrr kelancaran pelayanan KIBBLA, dengan
memaftrhi anjuran dari tenaga kesehatan yang terlatih dalarn pemberian
pelayanan KIBBLA.
BAB nI
WEWEIIAIIG DAI$ TAIIG(}IITGTTAWAB PEIIERIITTAII

Badea llecitu
Pasal6
Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan

baik penorangan maupun yang berada pada instihrsi pemerintah dan
swasta.

b. Melakukan peringatan dan mencabut izin praktek bagi tenaga kesetratanr
KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBI"A yang tidak sesuai dengan
ketenhran

y*tg berlaln:.
Bagiea Kedua

Taagung.Iawab
Paral 7
Tanggung jawab pemerintatr daerah dalam penyelenggaraan KIBBLA adalah:

a. Menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang bermuhr, merata dan
terjanglau oleh masyarakat.
b. Mening[atkan derajat kesehatan masyarakat khususnya KIBBL,A.
c. Melakukan pelayanan KIBBLA promoti{, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB V
PTI"AYAITAIT IIESEIIATAIT IBU

Bagiaa Kesatu
Wanlta Usta Subur
Palaf 8

wanita harus mendapatkan informasi yang cukup terhadap kesehatan
i, kehamilan, persalinan, gizi dan perawatan.
Bagtan Kedua
Pelayanan Keeehataa lbu
Pasal 9

Hardl

l)Pemerintatr memprioritaslcan pelayanan kehamilan kepada
keluarga miskin.
(2) Pelaksanaan teknis
Perattrran Bupati.

Ibu

dari

dari pelayanan kehamilan ini akan diatur dengan

Pasl 10
l) Ibu hamil yang menderita gjn lanrartg terutama ibu hamil yaurtg berasal dari
keluarga miskin berhak mendapatkan penambahan $zr selama kehamilan
dari Pemerintah.
(2)Teknis pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diafirr lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Parst 11
(1)

Ibu yang terdeteksi memiliki resiko tinggi kehamilannya, maka tenaga

kesehatan hartrs menyampaikan informasi ini kepada suami dan keluarga.
(2) Ibu wqiib memattrhi anjuran dari tenaga kesehatan terhadap kondisi
kehamilannya agar lebih sehat.
(3) Suami dan keluarga dari ibu yang beresiko tinggi dilarang menglralangi ibu
unhrk mendapatkan pelayanan kehamilan dan persalinan yang lebih baik
sebagaimana dianjurkan oleh tenaga kesehatan dalam upaya
menenggrrlangi resiko tinggi tersebut.
(4) Masyarakat. tunrt berpartisipasi kepada ibu hamil di daeratr yang sulit
transportasi secara gotong royong apabila ibu hamil sewalrtu-walrhr
membuttrhkan transportasi rujukan.
(5) Pemerinta.h tetap akan benrpaya menyiapkan alat transportasi mjukan ibu
dalam kondisi damrat sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Ibu hamil yang menderita penyakit infeksi akut atau lrronis hartrs
mendapat perhatian dan penangartan khusus dari tenaga kesehatan dan
keluargarrya.

Pa$l 12
yang
)Tenaga Kesehatan harus mampu melakukan pemeriksaan pada ibu
menr.rnjuk}an tanda-tanda awal keracunan kehamilan atau pre eklamsi
dan mampu mencegah jatuh kepadS keracunan kehamilan.
Keluarga hans mendapatkan informasi tentang pre eklamsi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dari tenaga kesehatan.

Pasal 13
Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan
pelayanan aborsi harus sudah mendapat sertifikat sesuai dengan peraturan
darr penrnddngan yilrg berlaku.

Bagien Ketga
Pelayanaa Persalioan
Pasal 14
(1)

Ibu yang akan bersalin harus segera dibanhr oleh tenaga kesehatan baik
yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintatr dan swasta.

(2)

Apabila diduga seorang ibu hamil dengan kondisi gawat dirujuk atau
datang tanpa rujukan maka seluruh unit di fasilitas kesehatan dan tenaga
kcsehatan yang berhubungan dengan pelayanan KIBBI"A harus segera
memberi pelayanan sesuai dengan prosedrrr yang telah ditetapkan tanpa
menarrti instruksi dokter atrli.

kat15
Pemerintah Daera-b. menjamin ketersertiaan darah yang cukup r-lltuk ibu yang
membutuhkan sewakhr bersatin dan nifas melalui pMI.

Pasal 16
Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan harrs terjamin sesuai
dengan
peraturan yang berlalnr.

hsal

17

)Setiap tenaga kesehatan di lapangan wajib mencatat selunrh kondisi ibu
dalag benhrk pencatatan medis termasuk gfafik persalinan atau partograf.
Dinas Kesehatal selalu mengawasi dan membina pencatatan sebagainnana
dimaksud pada ayat (t).
B8gl8n Kccnpat
Pela5nnrn ilifss
Pr.sl 18
Pemerintatr melalui Dinas Kesehatan wqiib mernberikan pelayanan nifas
prosedur yang ditetapkan dan melakuka:r promosi kesehatan terhadap
Ibu dan Anak.
Beglaa Kelfuaa
Pela5ranan Kontr:aecPsl
Petat 19
Pernerintatr wqiib memberikan irrformasi terus menerus kepada masyarakat
tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
(2lPemefirttatr wajib menyediakan kontrasepsi dan sterilisasi ten:tama bagi
pasangan usia subur kelompok keluarga miskin.
(3) Pemerintah melatih tenaga kesehatan lapangan dalam upaya pelayanan
kontrasepsi yang berlcrralitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.
(a) Ibu berhal< menencanaf<an kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
(S)Tenaga kesehatan dan atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu
memberi informasi kepada suami egar mendulnrng keputusan ibu dalam
menentr.rkan kehamilan berikutnya.
(1)

BAB

VI

PEIAYAITAIT KISIHATAIT IBU, BAYI BART'

LIIIIIR

DAIT AIYAI(

Preal2t}
Pemerintah daeratr menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan
untuk pelayanan kesehatan bayi barr lahir dan anak balita.
(2) Pemerintah daeralr melalui Dinas Kesehatan hanrs menggalakJ<an program
pemberian ASI Eksklusif.
(3) Tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan
susu formula bagi bayi yang sehat serta ibu bayi yang menghasilkan ASI.
(a) Ibu harrs memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan.
(1)

dan anggota

keluarga lainnya harus mendulmng
pemberian ASI eksklusif.

ibu

dalam

Pasal 21

atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang
tenaga kesehatan.
Pasat 22

)Tenaga kesehatan hartrs rnampu mend.eteksi seorang anak menderita
infeksi, penyakit kronis termasuk HIV/AIDS.
Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta harus mampu
memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak
balita yang menderita infeksi, penyakit kronis termasuk HIV/AIDS.
Pesal 23
1)

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan :
a. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
b. Menggalakkan program gizi, , pola asuh dan gic;i anak kepada ibu
pengasuh bayi dan masyarakat.

c. Memberikan pelayanan makanan tambahan pada anak balita kurang
Szi dari keluarga miskin.
(2)

Keluarga

dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau

pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita serta melaksanakan
pelayanan tingkat komunitas unhrk bayi dan balita.
BAB VIT
STIMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu
Tenaga Keeehatan
Pasal 24
(1)

Tenaga kesehatan bertugas rnelaksanakan pelayanan KIBBLA.

(2)

Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

dan persyaratan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada
(2) harrs mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
pemerintalr dan atau swasta.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan
penrndang-undangan yang berlalm.
tenega kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA
mempunyai surat izin praktek dari Bupati.
cara dan persyaratan izin bqrpedoman pada ketentrran peraturan
penrndang-undangan yag berlaku.

Pasd 25
Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mernberi pela.tihan atau
pendidikan kepada tenaga kesehatan agar lebih kompeten dan keahlian
yang ada tetap terpelihara terutama di fasilitas kesehatan pemerintah.

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan

KIBBL,A

selanjutnya ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
Pasal 26
:

l)Pemerintah daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk
pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaipana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih laqjut dalam ketetapan Bupati.

h.al27
Pemerintatr Daerah wajib menjamin ketersediaan dokter ahli setiap saat dalam
penanganan KIBBLA khususnya di fasilitas Kesehatan Rujukan Pemerintah.

Pacal 28
(l) Tenaga kesehatan pemberi pertolongan persalinan yang

tidak memiliki

surat izin dilarang melakukan pertolongan persalinan.
(2)Tenaga pertolongan persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan
persalinan.
(3)Tenaga pertolongan persalinan tradisional dibolehkan untuk membantu
tenaga kesehatan terlatih atau bcrmitra dengan tcnaga kssehatan.

Bagtan Kedua

Fasilitas IIIBBLA

Pa$l29
Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh pemerintah dan surasta.
,Penyelengga.raaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

a. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta.
b. Rrskesmas.

c. Rrskesmas Pembantu.
d. Poskesdes.
e. Polindes.

f.

Posyandu dan
g. Klinik Bersalin Swasta.
Penyelenggaraaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat
berkewajiban untuk membuat plank pelayanan KIBBLA

(21

Bagiraa Ketiga

Serana Pelayanan Ke$eheten
Pesal 30

)Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
KIBBLA harls memiliki kualilikasi dan standar yang ditetapkan
pemerintah.

Pemerintatr daeratr harus mampu meningkatkan sarana pelayanan
kesehatan dalam pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar dan
komprehensif.

Pa&l 31
(l) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan di muka
kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
(2) Sarana pelayanan keeehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan
segera menrjuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
(Q Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kuaiifikasi yarorg dibuturhkan untuk
dapat melayarri KIBBLA yang berlmalitas diatur lebih lanjut dengan
perattrran Bupati.
BAB

VIII

PEMBINAAI| , PEITGAUTASAN DAIT PELI\PORAIT

Bagian Kesatu
Pembhaan

Pasal 32
Pemerintah Daerah melakrrkan pembinaan pelayanan Kesehatan ibu, bayi
baru lahir dan anak.
Pernbinaan pelayanan Kesehatan ibu, bayt baru lahir dan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan rnelalui :
,a. Pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan;
ib. Fasilitas teknis pelayanan;
c. Konsultasi teknis pelayanan dan
d. Koordinator pelayanan.

;

Baglan Kedua
Pengawasan
ksd 33

)Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap
semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan
Kesehatare ibu, bayi baru lahir dan anak yang dilakukan oleh pemerintah
dan swasta.
Pengawasan sebagaimarl dimaksud pada ayat {1} rneliputi :
a. Penyelenggaraan petayanan kesehatan terhadap ketentrran perizinan ;
b. Ketentuan tata laksana pelayanan;
c. Standar kinerja dan perilakrr tenaga pelayanan kesehatan;
d. Standar sarana dan prasarana kisehatan dan
e. Standar opersional prosedur pelayanan kesehatan.
Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib mer,rberikan laporan pelaksanaan trrgas kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Kesehatan.
Baglan Ketiga
Pelaporaa
Pasd 34
Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara. pelayanan Kesehatan ibu, bayi
barl lahir dan anak yang menyelenggarakan pelayanan wajib melaporkan
pelaksanaan
setiap bulan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(1)

BAB TX
SANKSI ADilIIUSTRASI

Falal35
)Bagr, penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan baik pemerintah
maupun swasta yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan akan
dikenakan sanksi administrasi.
Sanksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan,
peringatan terhrlis, penutupan sementara, pencabutan izir:, dan penutupan
kegiatan.
Ibu, bayi bartr lahir dan anak berhak rnelaporkan mengadu apabila tidak
memperoleh pelayanan yang sesuai dengan slsndar pelayanan.
Pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialamatkan ke
Dinas Kesehatan.

Tata cara pemberian sanksi adrninistrasi diatur lebih lanjut

dengan

Peraturan Bupati.
BAB X
IIETENTUAIT PEITUTUP
Pasal 36

yang belum diahrr dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanzrannya akan diatur lebih lanjut dengan Perahrran Bupati.

Fasal37
Perattrran Daerah ini mulai berlalnr sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetalruinya, memerintahkan pengundangan perahrran
,Daerah ini dengan penempatannya dalam lernbaran Daerah Kabupaten
I€ngkat.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggat 30-12'20t3
BUPATI I,ANGKAT,

Diundanglran di Stabat

SITEPU

Pada anggat 3o'tz'zae
PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN I,ANGKAT,

/Vh"ArA
H. INDRA SAI"AHUDIN
I/EMEARAN DAERAH KAEUPATEN I.,ANGKAT TAHUN 2013 NoMoR o?

LEMBARANDAERAH

I(ABUPAIEN LAI\GKAT

PTRATURAN DATRAII KABIIPATEII I,ANGKAT

NOMOR

IL TATIUil 2OI.3

TEITTANG

PTRUBAIIAN ATAS PENATURAII DAER.AH NOMOR 2E TAHI'N 2OO7
TENTANG PENGELOI,AAIT BARAITG MILIK DATRAH
DENGAN RATIMAT TI'IIAI$ YA!5G MATIA ESA

BUPATI I,AI{GKAT,

Menimbang

:

a.

bahwa Peraturan l)aerah Nomor 28 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Bararrg Milik Daerah sudah tidak
sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi hukr-rm
pembentukannya sehingga perlu direvisi;

b.

batrwa berilasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu rnembentuk
Peraturan Daerah tentang Perubalran atas Peratrrran
Daerah Nomor 28 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom I(abupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58 Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor LO92l;
2. Undang-Und.ang Nomor 5 Tahun L96O tentang Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun t96O Nomor 104 Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2Oa3l;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun t974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor L69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Oa1);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 1961 tentang
Hulmm Acara Pidana (I"embaran Negara Republik
1.

,I

tentang
5. Undang-undang Nomor 28 Tatrun 1999
bebas dari
Negara yang bersih dan
PenyelJnggaraan
-i(olusi

Korlpsi,

dan Nepotisme (Lembaran

n"prU1i Indonesia Tahun

6.

Negara

L999 Nomor 75, Tambahan

l,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3815);
Undang-Undang Nomor 17 Tahr'rn 2OO3 tentang
Keuan[an Nelara (Lembaran Negara Republik

Indonelia Tatrun 2003 Nomor 47,

Tambahart
a286l;
Nomor
Indonesia
Irmbaran Negara Republik
7. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang
Perbendatraraai Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2AO4 Nomor 5, Tambalran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
8. Undang- Undang Nomor 32 Tatrun 2OA4 tentang
Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah beberapa kali diubah teraldrir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 59, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a84al;
9. Undang-Undang Nomor 33 Talrun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan
Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2AO4 Nomor L26 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
lO. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2011 tentang
Pembenhrkan' Perundang-undangan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a1;
11. Perattrran Pemerintah Nomor 46 Tatrun tg7l tentang
Penjualan Kendaraan Bermotor perorangan Dinas
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun L97L Nomor 59, Tamba.l.an Lembara, Negara
Republik Indonesia Nomor 296T1;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun lgg2 tentang
Pemindahan tlulota Kabupaten La'gkat dari wilayaf,
Kodya Dati II Bturjai ke Kota stauat di witayarr
Kabupaten Dati- II Langkat (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun lgg2 Nomor 9);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun rqgg tentang
Pelaksanaan Kitab undang-undang Huk:.m Acara
Pidana {Iembaran Negara Republik-Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Iembaran

Negara

1986 Nomor l.18, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 2967);
14. Perattrran Pemerintah Nomor lo rahun 19g6 tentang
Perubatran Batas wilayah Kotamadya Dati II Binjai]
Kabupaten Dlti tt t a'gtat da' Kabupaten Dati ll Deli
sgrdang (Lembaran Negara. Republik indonesia Tatrun
.

_ Republik Indoncsia Nomor 3322);

15. Perattrran Pemerintah Nomor 4o
PrrnaL

Naaa;a

If asl^^-^-

[r^-^-^

rahun lgg4 tentang
n-----r-r.r
r

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4C) Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36a3);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2OOO
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban
Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2O3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO23l;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pengumuman dan Pengalihan Barang Milik /
Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah daiam rangka pelaksanaan

Otonomi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO5 Nomor 74O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
20. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn
2OO6Nomor 2O, Tambahan l*mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a609h Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 ({.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O0B Nomor a655);
21. Keputusan Keputusan Presidan Nomor 13 Tahun
L974 tentang Perubahan Penetapan Statu.s Rumah
Negeri sebagaimana telah dir:bah dengan Kepufusan
Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
22. Kepuhrsan Presiden Nomor 4O Tahun L974 tentang
Tata Cara Penjualan Rumah Negara;
23. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / ,Jasa Pemerintah;
24. Keputusan Nienteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2OO1 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2OO2 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode
Barang Daerah Provinsi / Kabtrpaten/Kota;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2OO4 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Yang Dipisahkan;
2T.Peratttran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Saranra dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana Telah diubah denga
Peraturan Menteri Nomor 11 ?ahun 2OO7;

Negeri Nomor 17 Tahun
Dalam
Menteri
Peraturan
28.
Teknis pengelolaan Barang
2OO7 ,.rrrurrJ
29.

""Joman
MiUk Daerah;
Perattrran p,aeraU Nomor

2OO7 tentang
Perangkat Daerah

23 Tatnrn

Pembentut<an Organisasi

Daerah Kabupaten
Kabupaten l'"tgt"i (Lembaran
Irmbaran Daerah
Lang!<at No*oJ fZ Tarnbahan
KabuPaten Langkat Nomor

1);

Tatrun 2OO7 tentang
30. Peraturan oaelan Nornor 28
(Lembaran Daerah
Pengelolaan earang Milik Daerah
4);
Kabupaten Langkat Tahun 2OAT Nomor
31.

2OA9
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun
tentang Umsan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Langkat (Irmbaran Daeratr

Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1' Tarnbahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuaa Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSI(AN
McnetapKan

:

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2OO7
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
PASAL I
Beberapa ketentrran dalam Peraturan Daerah Nomor 2g

Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Irmbaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OOZ
Nomor O4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus
2. Ketentuan Pag] 1 angka 1g diubah,

sehingga

berbunyi sebagai berikut :
13. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang
selanfutnya disebut pembantu pengelola adalah
Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah
sebagai Pelabat yang benrenang dan bertanggung
jawab rnelakukan Koordinasi pengelola eaiang
Milik Daerah.
3. Ketentuan pasal s ayat (3) hu:ruf c dihapus dan ayat
(7) di*bah sehingga pasal S berbunyi sebagai berikut :

Pasa] 5
(1)

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Barang Milik

Daerah. berwenang

bertanggungiawab atas

pembinaan

dan
dan

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Barang Milik Daeratr mempunyai wewenang;
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;
b. Menetapkan' penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindatrtanganan tanah dan bangunan;
c. Menetapkan kebljakan pengamanan barang milik
daeratr;
d. Mengajukan ustrl pemind.ahtanganan barang
milik daeratr yang rnemerlukan persehrjuan
DPRD;
e. Menyehrjui usul pemindahtanganan dan
penghapusan Baran.g Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya;

f. Menyehrjui usul pernanfaatan Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

(3)

Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah sesuai dengan fungsinya
dibanhr oleh

:

a. Sekretaris Daerah;
b. Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah;

c. Satuan

Kerja Perangkat Daerah;
d. Penyrmpan Barang;
e. Pengurus Barang;
(4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik
Daerah.
(5) Sekretaris Daeratr selaku Pengelola Barang Milik
Daeratr bennrenang dan bertanggungiawab:
a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan Barang Mitk Daerah;
b.

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

barang milik daerah;

c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
pelaksanaan
pemanfaatan,
d. Mengattrr
penghapusan, dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan
DPRD;
e. Melakukan koordinasi dalam pelahsanaan
inventarisasi barang milik daerah;
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daeratr.
(6) Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah
sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan

Rrsat Informasi Barang Milik Daerah

(PIBMD)

bertanggungiawab mengfuoordinir penyelenggaraan
pengelolaan Barang MiUk Daerah yeng ada pada
setiap SKPD.
(71

Kepala SKPD sebagai penqsuna barang milik

i
I

l

a. Mengajukan Renca-na Kebutrrhan

Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
bag SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati
Langkat melalui Pengelola Barang;

b.

Mengajukan permohonan penetapan status
untuk penguasa.an dan penggunaan barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah kepada Bupati

Langkat melalui Pengelola Barang;
c. Meld<ukan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
d. Menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaaulrlya untrrk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan filngsi SKPD
yang dipimpinnya;
e. Mengamankan

f.

dan rnemelihara barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya;
Mengajukan usul pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tirlak memerhrkan persehrjuan DPRD dan

barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati Langkat melalui

Pengelola Barang;
g. Menyeratrkan tanah

dan/atau bangunan yang

tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya kepada Bupati Langkat
melalui Pengelola Barang;
h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengglrnaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya;
i. Men5rusun dan merryampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan la.poran
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada
dalam pengu€.saannya kepada pengelola melalui
Pembantu Pengelola. Barang Milik Daerah;

4. Ketentuan Pasal6 dihapus
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus
6. Ketentuan Pasal9 dihapus
7. Ketenflran Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18
(1)

Panitia Pemeriksa Barang Milik

Daerah

17 ayat (21
bertr.rgas memeriksa, menguji, meneliti dan
menyaksikan barang yan:g diserahkan sesuai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dengan

Defsvareten

\ranc

farfara

*azjl^

6----!

(1)
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
'-'dip"tgrr.nakan sedagai salah satu syarat tagihan

(2)

Sfpn yang membidangi

Pengelolaan Keuangan'

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubatr, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh
Pengurus barhng dilaksanakan atas dasar Surat
Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan unttrk
barang-barang inventaris disertai dengan berita
acara serah terima dari atasan langsung yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD.
(2) Setiap tahun anggaran, Kepala SKPD wajib

(1)

melaporkan stock atam sisa barang kepada Bupati.

9.

Ketenhran Pasal 27 ayat (U dan ayat (21 diubah,
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2V
(1) Barang

Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau

bangunan maupun selain tanah dan/atau
bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

(2)

Pinjlm pakai barang milik daerah berupa tanah
tanah
dan/atau ba,gunan dilaksanakan oleh pengerola

dan/atau bangunan maupun selain

setelah merrdapat persetqjuan Kepa1a Daerah.
Mifik Da,eiah yang dipinj'amp"t"it
merubah status kepemilikan U*.rrS h".r"fr."r, tidak
(a)Jangka wat<^tu pinjarn pat@i B*;;
Miik oa"rah
paling lama Zl{ua) tahun
dapat-aiperpan;ang.
lan
(5) Pelaksanaan pinjam pakai
dilakirrran lrra*""rt"r,
surat perjanjian yang sekurang_kurangnya
memuat
:
a. pihak_pihak yang terikat dalam peq.anjian;
b. Jenis, lual it , jumlah . ul[ilg yang
dipinjamkan
c. Jangka waktu;
(3) Barang

d. Tanggllng.

peminjam atas biaya
.jawab
operasionar dan
pemerihara; -_
jangka
waktu peminjaman;
".iil"
e. persyaratan lain yang dianggap
perlu;
1O. Ketentuan pT"l.tg
lyat (a)' diubah, sehingga pasat 49
berbunyi sebagai beritut:

pasal 49

ttt

l:g,i:i p^:.g MiI\

Daerah berupa tanah

melibatkan Penilai independent bersertifikat
dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
(2)

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dilaksanakan untuk

nilai wajar, dengan

mendapatJran

estimasi
menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.
(3) Penilaian barang milik daeratr selain tanah dan
atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan
oleh pengelola dan dapat melibatkan penilai
independent.
(4) Setiap Hasil penilaian barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputrrsan Bupati
11.

57 diubah,

Ketentuan Pasal

berbunyi sebagai berikut

sehingga Pasal 57

:

Pasal 57

Kendaraan Dinas Operasional I(husus/ Lapangan yang
bertrmur
1O (sepuluh) tahun atau lebih
dapat dihapus/dijual melalui Bidang Aset atau
pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

12. Ketentuan pasal 80 ditambah 1 ayat menjadi ayat (4),
sehingga berbu'nyi sebagai berikut :

(41 Ketentuan lebih

lanjut mengenai Pelaporan,

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

13. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 81 berbunyi
sebagai berilnrt :
Pasal 81
(1)

Bupati melalnrkan pengendalian pengelolaan
barang milik daerah.

(2t

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan
penertiban terhadap penggunatrn, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausah.aan, pemeliharaan
dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada
di bawah pengawasannya.

(3) Pelaksanaan

sebagaimana

pemantauan dan penertiban

yang dimaksud pada ayat

(2)

dilaksanakan oleh Pengguna.

(4) Penggmna dan Ktrasa Pengguna Barang dapat

meminta aparat pengawas fungsional untuk
melakukan audit tindak laniut he.sil Dettrantarran

I

(5)

Pengguna dan

Kuasa Pengguna

Barang

menindaklar{uti hasil ar:dit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai ketentuan penrndang-undangan
PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Perattuhn Daerah ini dengan penempatannya
dalam lembaran Daeralr Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
3o-tz'zot3
Pada tanggal
BUPATI I,ANGKAT,

Diundangkan di Stabat
pada tanggal ?o -tz -zorg
Plt. SEKREf,ARTS DAERATI KABUPATEN I,ANGKAT,

P

H. INDRA SAI,AHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR..9F."

LEMBARANDAERATI

KABUPATEN LANGKAT

PIRATURAIT DATRAII KABUPATTN I,AITGKAT

NOMOR 13 TAHUN 2013

TTNTAI{G
PENY'ELEN(rcARAAN PENGEI,OLITAI'I KETENAGALISTRIKAIT
DEITGAN RAIIMAT TI'HAN YANG MA,IIA ESA

BUPATI LANGI(AT,

Menimbang

i a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Undan$-Undang Nomor 3O Tahun 2OO9 tentang Kete
penyelenggaraan
pengelolaan
nagalistrikan,
ketenagalistrikan merupakan kewenangan daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1.

7 Drt Tahun 1956, Tentang
Pembentrrkan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran
Negara RI Tahun 1956 Nomor 58);

Undang-Undar.rg Nomor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L981 Tentang Hulnrm
Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tatrun 1981 Nomor
76 , Tambahan Lembar Negara RI Nomor 32091;

- Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Kontnrksi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);

3. Undang
4.

Undang -Undang Nomor 32 Tatrun ZOiO+ tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara zu Tahun
2OO4 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor

44371 Sebagaimana Telah Dinrbah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 ( Lembaran Negara Rl
Tahrrn 2OO8 Nomor 59, Tambaha.n Irmbaran Negara RI
Nomor a8a8);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OOT tentang Energi
(Lembaran Negara RI'Iahun 2OO7 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor a7961;

6. Undang-Undang

Nomor 30 Tahtrn ZOOS Tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2AO9
Nomor 133. Tambahan l-enrho-o- N--o-o E'r \r^-^-

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2oO9 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Linglmngan Hidup
(Lembaran Negara RI Tahun 2OO9 Nomor 140,
Tambahan Lernbaran Negara R[ Nomor 5059);

8.

Undang-Undang Nomor

72 tahun 2OLt tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan

(

lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahart
kmbaran Negara RI Nomor 523a);

9.

Peraturan Pemei"intah Nomor 5 tahun L982 tentang
Pemindatran Ibukota Kabupaten Langkat Dari Wilayah
Kodya dati II Binjai Ke Stabat dalam Wilayah Kabupaten
Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor
e);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ientang
Pelaksanaan Undang-undang Nmbar Nomor 8 Tahun
1981 tentang Huln:m Acara Pidana ( Lembaran Negara
RI Tatrun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Rl
Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Pembentukan batas wilayah Kotamadya Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang( Lembaran
Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan kmbaran
Negara R[ Nomor 3323);

l2.Perah-tran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ( Lembaran
Negara RI Tahun 1989 Nomor 24,Tambahan Lembara-n
Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telatr beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
tahun 2006 ( Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor

25 Tahun 1995 tentang
Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Iembar Negara RI
Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara RI
Nomor 36O3);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14

tahun 2OOL2 tentang
Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik ( Lembar
Negara RI Nomor 28, Tambahan Lembar Negara RI

Nomor 5281);
15. Peratrrran

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor 02 Talrun

COOO Tentang pengusahaan
Pembangkit Listrik renaga Energi Terbahamkan Skala
Menengah;

16.

2g Tatrun 2OOZ tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat ( Lernbar Daerah Kabupaten Langkat tafrun
2OO7 Nomor 12, Tambahan Iembar Kabupaten l,angkat
Nomor 1):
Peraturan Daeratr Nomor

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Urusan

i:t1lil't:l,,ffi #?#t"T.[:1H-*-[xi?';ff I
itr3_xfr:Lll Iilbahan

Lembaran Daerah Kabupaten

Dengan Persetqjuan Bersama
DEUTAN PERWAKILN{ DATRAII I{AEUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LAITGI(AT

MEMUTUSKANI
Menetapkan : PERATURAN DATRAII TENTANG PEIYreLENGARAAN
PENGELOLAAN

I(

TENAGALISTRII(AN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yarrg dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2.

:

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangka.t
Daerah sebagai unsLlr penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan
Dearah Kabupaten Langkat.

RalqTat

5. Dinas adalah Dinas pertambangan Dan

Energi
Kabupaten Langkat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pertambangan Dan
Energi Kabupaten Langkat.
7. Pengelolaan Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu
kegiatan yang menSzangkut peny.dia", dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang
tenaga listrik

Listrik adalah suatu benhrk energi sekunder
yang di bangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan
gntuk segala nqaclm keperluan, tetapi tidak meliputi
listrik yang dipakai untuk komunikasi,erektronika, atau
isyarat.

8. Tenaga

9.

usaha Penyedia Tenaga Listrik adalah pengadaan
listrik meliputi pernbangkitan, Traismisi,
Distribusi, dan penjualan tenoga fistrik kepada

Tenaga

konsumen-

10.

Pembangkitan Tenaga
+^-^^^

t:_r_:r_

Listrik adarah

kegiatan

listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari pembangkitan ke system distribusi atau konsumen
atau penyaluran tenaga listrik ke system.
12. Distribusi tenaga listrik adalah. penyaluran tenaga listrik
dari system transmisi atau dari pembangkitan ke

11. Transmisi tenaga

konsumen.

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari pemegang tzin usaha
penyedia tenaga listrik.
14. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha

13.

penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten
adalah rencana pengembangan system penyediaan
tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan,
transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan
untrrk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di
Kabupaten.
l6.lzin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
Lrmum yang selanjutnya disingkat IUPTL adaJah win
usaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum.
LT.lzin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri yang selanjutnya disingkat IO adalah win
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri.
18.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang
selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin usaha untuk
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
19. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO
adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga jasa
inspeksi teknis yang telah terakreditas berdasarkan uji

laik operasi.
20. Uji Laik Operasi yang selanjurtnya disingkat ULO adalah
hasil uji instalasi ketenagalistrikan yang dilaksanakan
oleh lembaga yang dianggap mampu dan dapat di
tunjuk oleh Femerintah.
21. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan
pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi atau
penjualan tenaga listrik melakukan usaha distribusi
penyediaan tenaga listrik.
22. Gantt rugi hak atas tanah adalah penggantian atau
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut
bangunan tanaman dan benda lain yang terdapat diatas
tanah.
23.Kornpensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada
pemegang hak atas tanah berikut bangunan tanaman
dan benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut
digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan
ketenagalistrikan tanpa dilalmkan pelepasan atanr
tanalr

utama adalah penggunaan tenaga listrik
yang dibangkitkan secara tertrs menerLls untuk
melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
25. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik
yang dibangkitkan sewaktu waktu dengan maksud
unhrk menjamin keandalan penyedia tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri.
26. Penggunaan dartrrat adalah penggunaan tenaga listrik
yang di bangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan
penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha

24. Penggunaan

ketenagalistrikan.
27. Penggunaan sementara adalah penggunaan. tenaga
listrik yang dibang!<itkan untuk kegiatan yarrg bersifat
sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit
yang relatip mudah dipindah pindatrkan ( jenis mobil
dan portable ).
28. Acces Power adalah kelebihan tenaga listrik yang
usaha
oleh pemegang iy',ar:
dibangkitkan
ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.
29.Tarif Regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan
oleh pemerintatr daerah berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
3O. Harga jual tenaga listrik meliput semua biaya yang
berkaitan dengan penjualan tenaga listrik.
31. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya
yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi
atau distribusi tenaga listrik.
32. Tarif jaringan tenaga listrik untuk konsumen meliputi
semua biaya yang berkaitan d.engan pemakaian tenaga
listrik jaringan.
33. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semlra biaya
yang berkaitan dewngan penyewaan jaringan transmisi
atau distribusi tenaga listrik.
34. Tarif tenaga listrik oleh kons'umen meliputi semua biaya
yang berkaitan dengan pema-lcaian tenaga listrik oleh
konsumen

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2

( 1 ) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab datam
Pembinaan,Pengendalian, Pengawasan dan penyediaan
tenaga listrik di dalam daerah.
( 2 ) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
meliputi :
a. Penetapan rencana umrlm ketenagalistrikan daerah

ten-aga- listrik atau menyewakan
ustrif kepada Pernegang izin usatra
jaringan tJn;;"
-p""VEai"*, i"ttog" listrik yang diteta-pkan oleh

yang meniual
BuPati.

c.Penyediaarlidr:operasiyangfasilitasinstalasinya
mencakuP dalam satu Deerah

d,.Penetapantariftenagalistrikunfirkkonsumendari
pemegang :ulrfi usal:a penyediaan tenaga listrik yang
ditetapkan.oleh BuPati.
e. PenetaprLn persettrjuan hargajual tenaga listrik dan
sewa jaringan tenaga listrik unhrk badan usaha yang

menjual tenaga listrik atau yang menyewakan

jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izin
usahanya ditetapkan oleh BuPati.
f. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga
listrik dari pemegang tz:r: usaha ketenagalistrikan
atau izin operasi yang izinnya ditetaplan oleh Bupati .
Penetapan izir. pemanfaatan tenaga listrik unfl:k
kepentingan telekomunikasi, , Multi media, dart
informatika pada jaringan milik pemegang iiarr
usahan penyedia tenaga listrik atau izin operasi yang
ditetapkan oleh Bupati.
h. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usatra di
bidang ketenagalistrikan yang izir:rrya ditetapkan oleh
Bupati.
i. Pengangldatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk
g"

Daerah

j.

Penetapan sangsi administrasi kepada badan usaha
yang izinnya ditetapkan oleh Bupati.
BAB III
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagan Kesattr
Jenis Usaha
Pasal 3

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas :
a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b. Usatra penunjang tenaga listrik
Bagian Kedua
Usaha penyedia Tenaga Listrik
Pasal 4

Listrik sebagaimana dirnaksud
Y"*"
-Penyediaan
dalam Pasal
A huruf-Tenaga
.

b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri.
Pasal 5

( 1 ) Usaha penyediaan tenaga listrik
umum meliputi jenis usatra :
a. Pembangkitan tenaga listrik

untuk

kepentingan

b. Transmisi tenaga listrik
c. Distribusi tenaga listrik
d. Penjualan tenaga li.strik
(21
(3 )

Usatra penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dapat
dilakukan secara terintegrasi
Untuk lebih meningkatkan penyediaan tenaga listrik
Bupati sesuai kewenangan memberi kesempatan
kepada badan usaha milik daeratr, badan usaha swasta
atau koperasi sebagai penl'elenggara penyediaan tenaga
kelistrikan.
Bagran Ketiga
Usaha Penunjang Tenaga Listrik
,Pasal 6

( 1 ) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huraf b, terdiri atas :
a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
b. Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik;
(21 Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik meliputi :
a. Konsultansi yang berhubungan penyediaan dan
pemanfaatan ketenagalis trikan
b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan
tenaga listrik
c. Pengu$ian instalasi tenaga tistrik;
d. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
e. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
f. Penelitian dan pengembangan teknologi tenaga

listrik;

g. Pendidikan dan pelatihan tenaga listrik;
h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan
tenaga listrik;

i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
j. Sertilikasi kornpetensi tenaga teknik
lec.fen acralisfrilran'

d

on

Usaha jasa lainnya yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik;
Usaha Industri penunjang ketenagalistrikan meliputi :
a. Usaha Industri peralatan ketenagalistrikan; dan

k.

(3

)

b. Usaha Industri Pemanfatan Tenaga Listrik.
(4

)

Ketentuart lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi

dan kualifikasi usatra jasa penunjang tenaga listrik
diatur sesuai dengan ketentuan perundanganundangan
Pasal 7

( 1 ) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
Pasal 6 ayat (1) huruf a
dimaksud dalam
dilaksanakan oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
yang memiliki sertifikasi,
swasta, koperasi
kr:alifikasi sesuai ketentuan peratrrran
perundang undangan usaha di bidang
ketenagalistrikan
(21 Badan Usatra Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Swasta dan Koperasi sabagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) Dalam melalnrkan usahalrya
mengutamakan produk dan potensi dalam negeri
(3 ) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 )huruf b dilaksanakan

oleh Badan Usaha Milik Negan'a, Badan Usaha Milik

Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang dalam
melaksanakan usahanya mengutamakan produk dan
potensi dalam negeri
(

4l Kegiatan usaha industri Penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai ketentuan perahrran perundang - undangan
BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin Usaha
Pasal 8

Usaha penyediaan dan usaha penunjang ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah
mendapat Izin Usaha.
Bagran Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Pasal 9

a. Izin usaha Penyedia Tenaga Listrik yarlg selanjutnya
disingkat IUPTL; dan
Izin Operasi yang selanjuinya disingkat IO

b.

Pasal
(\'1)

1O

yang
Setiap badan usatra atau perorangan listrik
usaha penyediaan.-.!:t'*g"

-"rry"l"tggarakan
untuk kepentingan umum wqiib memiliki IUPTL dari
Bupati atau Melalui dinas

(2lIUPTLsebagaimanadimaksudpadaayat.(i}ditetapkaq

(3 )

(4

)

(5

)

sesuai aengin jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal
5 ayat (1)
IUPTL sebagai manayilry dimaksud pada ayat {11 dapat
diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan
benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis

IUPTL di berikan untuk jangka waktu 5 ilima) tahun
dan- dapat diperpanjang.
Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati atau melalui dinas menetapkan kewajiban
dan larangan yang harrs di taati oleh pemegang izin
'Pasal

(1)

(2)
(3

(

)

4l

(5
(6

)

L1

Setiap bad.an Usaha atau Perorangan

yang

menyelenggarakan usaha. penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri diatas kapasitas 2OO kVA
(Dua Ratus Kilo Volt Ampere) wqiib merniliki IO dari

Bupati atau melalui Dinas.
Penyedia Tenaga listrik urrfuk kepentingan sendiri
dengan kapasitas 2.5 kVA sarnpai dengan 2OO KVA wajib
didaftar dan dibawah 25 kVA wqjib dilapor pada Dinas.
IO sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 )
ditetapkan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat ( 1 ).
IO sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat
diterbitkan setelah berkas per:rnohonan lengkap aan
benar serta memenuhi persyaratan adminisirasi dan
persyaratan teknis.
IO diberikan untuk jangka waktu s ( Lima ) tahun dan
dapat diperpanjang.

) IO

sebagaimana yang dimaksud pada ayat
diberikan menurut sifat penggunaEurnya, yaitu :
a. Penggunean Utama ;
b. Pengsunaan

( 1

)
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(7 I Pemegang IO dapat menjual kelebihan tenaga listrik
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah
(8

)

mendapat persetujuan dari Rupati atau meialui Dinas.
Dalam Penerbitan IO sebagaimana dimaksud pada ayat (
3 ) Bupati atau melalui dinas menetapkan kewajiban
dan larangan yang harus di taati oleh pemegang izin.
Bagran Ketiga
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 12

( 1 ) Izin Usaha Penujang Tenaga Listrik terdiri atas :
a. lzin Usaha Jasa Penuqjang Tenaga Listrik yang
selanjutnya disingkat IUJPTL; dan
b. Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik yang
selanjutnya disingkat IUIPTL.
t2\ Setiap badan usaha atau perorangan yang
menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang tenaga
listrik wajib memiliki IUJPTL atau IUIPTL sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) dari Bupati atau melalui dinas.
(3 ) Izin Usaha sebagairnana yang dimaksud pada ayat ( 1 )
diterbitkan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
t 4l IUJPTL dan IUIPTL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1
) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap
dan benar serta memenuhi Persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis.
( 5 ) IUJPTL dan IUIPTL diberikan untuk jangka waktu 5 (
Lirna ) tahun dan dapat di perpanjang.
( 6 ) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat ( 3 )
Bupati atau melalui dinas menetapkan kewajiban dan
larangan yang hams ditaati oleh pemegangizin.
Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin
Pasal 13
( 1 ) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 9, pemohon wajib mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Bupati atau melalui dinas dengan
mengisi formulir yang telah disediakan dengan
melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis.

(2I

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang harrrs di lengkapi bagi pemohon sebagai

berikut:
a. Identitas pemohon perseorangan atau penanggung
l-^--: t-^r--
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b. Akte pendirian penrsahaan bagr pemohon badan
usatra;
Profil penrsatraan bagi badan usatra;

c.
d. NPWP; dan
e. Kemampuan
(3

)

pendanaan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang harr-s di lengkapi tragr pemohon sebagai berikut :

a. Studi kelayahan;
b. Sertifrkat laik operasi;
c. Gambar situasi;
d. Diagram satu garis;
e. Jenis dan kapasitas usaha;

f.

Gambar rencana usaha penyedia tenaga listrik;

g. Penetapan wilayah usaha oleh mentri bagl yang
memiliki wilayah usaha;
h. Jadural pembangunan dan rencana pengOperasigm;
i. Perseftrjuan harga jual; dan
j. Persyaratan lain meliputi: Arndal, UKL/UPL, lilrr
gangguall, T^n Mendirikan Bangunan.
(

4l

Unhrk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (21 pemohon wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati atau melalui
dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan
dengan melampirkan :
a. Identitas pemohon perseorangan atau penanggung
jawab perusahaan bagi badan usaha;
b. Alrte pendirian perusahaan bagl pemohon badan
usatra;

c. Propil perusahaan

bagi badan usaha;

d. NPWP;
e. Kemampuan pendanaan;

f.

Studi kelayakan;
g. Sertifikat laik Operasi; dan
h. Persyaratan lain meliputi: Arndal, UKL, UPL,
ganguan, Izin Mendirikan Bangunan.
(5

) Unttrk mendapatkan

Inn

izi'Lrr IUJPTL dan IUIPTL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pemohon w4jib
mengajukan permohonan secara terttrlis kepada Bupati
atau melalui dinas dengan mengisi formulir yang telah
disediakan dengan melampirkan :
a. Idontitas pcrnotron pcrBcorangan atau penanggung
jawab pemsahaan bagi badan usaha;

L2

c. Profil perusatraan bagi badan usaha;

d. NPWP;
e. Kemampuan pendanaan.;

f. Shrdi kelayakan; dan
ct

tf.

Persyaratan lain meliputi: Amdal, UKL/UPL, lzin
gangguan, lzin Mendirikan Bangunan.
Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin Usaha
Pasal 14

(

1) Izin usaha ketenagalistrikan berlaku selama kegiatan

(21
)
(41

(3

usalra masih berjalan.
Izin usatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
didaftar ulang setiap 2 (dua) .tahun.
Izin Operasi wajib didaftar r-rlang setiap 5 ( lima ) tahun
Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum batas akhir masa pendaftaran ulang.
Pasal 15

( 1 ) Izin usaha ketenagalistrikan dan wajib terdaftar tidak
berlaku disebabkan karena :

a. Tidak dilakukannya pendaftaran
b. Dikembalikan;

d*g;

c. Dicabut; dan
d. Batal.

(21 Izin usaha

ketenagalistrikan dan wajib terdaftar tidak
berlaku karena dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) huruf b, apabila izin dikembalikan oleh
pemegangizin kepada Bupati atau melalui dinas secara

terttrlis dengan alasan yang sah dan

(3

)

(4

)

dapat
dipertanggung jawabkan.
Izin usaha ketenagatistrikan dan wajib terdaftar tidak
berlaku karena dicabut sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) hunrf c, apabila melanggar kewajiban yang
telah ditetapkan dalam izin.
Izin usaha Ketenagalistrikan tidak berlalnr karena batal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila
dalam jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak
diterbitkannya iziia usaha belum dilakukan kegiatan
atau pembangunan usaha ketenagalistrikan.
Bagian Ketujuh
Pencabutan izin
Dacal

1

6

13

a. lzirt diperoleh secara tidak sah;
b. Pemegang iz:rr melanggar peraturan perundang undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan
usahanya; dan

c.

,
{21
(3

)

Lokasi tempat usaha dibutuhkan untuk kepentingan
umllrn, fasilitas llmum atatr tidak sesuai lagi dengan
rencana tata nrang.
Pencabutxt iarr sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

diberitahukan sgcara tertulis kepada pemegang izin

usaha dengan menyebutkan alasan-alasannya.
Dalam hal dilakukan pencabutan iztrr sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) maka dalam waktu paling
lambat 1 ( Sattr ) bulan terhihrng sejak diterimanya
surat pencabutan izirt, pemegang izin wajib
menghentikan kegiatan usaha yang dlialankannya.

Pasal 17
( 1 ) Pemegang IO yang mempunyai kelebihan tenaga listrik
dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada IUPTL
atau masyarakat setelatr mendapat persetr-r,juan Bupati.
(21 Pedualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan
dalam hal wilayah tersebut belum terjang!<a.u oleh
pemegan g izin usaha lain.
EAB V
HAK DAN KEIWAJIBAN
Bagran Kesatu

Pemeganglzin
Pasal 18
(1)

Untuk kepentingan llmum, Pemegang IUPTL dalam
melaksanakan usatra penyediaan tenaga listrik berhak :
a. Melintasi laut, sungai atau danam baik diatas
maupun di bawah pemukaan;

b. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
c. Masuk ketempat umrf,m atau perorangata dan
d.

menggunakannya untuk sementara walrhr;
Menggunakan Tanah dan melintas diatas
bawah tanah;

atau di

e. Melintas diatas atau di bawah bangunan yang di
bangun diatas maupun di bawah tanah; dan

'f. Memotong dan/atau

menebang tanaman yang

menghalangrnya.

(21

Dalam melaksanakan kegiatan sebegpimana dimaksud
( 1 l- Pernerrano IIIIvTI . lrar'o
r:ada. avat
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Pasal 19

Pemegang IUPTL

berilnrt:

dan IO mempunyai kewajiban

sebagai

a.

Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standard
mutu dan keandalan sesuai peraturan perundang undangan;
Memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada
konsumen;
c. Memberikan Perlindungan dan Pengelolaan
lingktrngan;
d. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
e.

Mengutamakan Produk dan potensi dalam negeri;

f.

Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul
dari pelaksanaan kegiatan usaha penyediaart tenaga

listrik;

Menunjukkan sertifikat pengujian teknis dari
lembaga sertifikasi dan melaksanakan pemeriksaan
secara berkala terhadap insta:rsi sesuai peraturan
perundang - undangan;
h. Melaksanakan dan mentaati ketentuan teknik,
keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian
lingkungan; dan
1.

Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara
berkalasetiap6(Enarn ) bulan kepada Bupati atau
melalui dinas.
Bagran Kedua

Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 20
(1)

Konsumen Memiliki Hak dalam pelaksanaan usaha

ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :
a. Mendapat
pelayanan terbaik
pedistribu siar: tenaga listrik;
b.
c,

e.

didalam

Mendapat tenaga listrik secara tems menerus
dengan mtrtu. dan keaclaan baik; dan
Memperoleh tenaga listrik yang menjad.i haknya
dengan harga yang rvajar;
Mendapat. pelayanan untuk perbaikan apabila ada
gangguan tenaga listrik ; dan

!!e1{apat ganti rugr apabila ada pemadaman yang

diakibatkan kesalahan atau

kelalaian
pengoperasian oleh pemegalag IUpTL sesuai syarat
yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik.
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Melaksanal<an pengamanan terhadap bahaya yang
mungkin terjadi akibat pernanfaatan tenaga listrik;
b. Mejaga Keamanan instalasi tenag& listrik milik
konsumen;
c.

Memanfaatkan tenaga

listrik

sesuar

peruntukannya;
d. Membayar tagihan pemal<aial tenaga listrik;
e.

Mentaati persyaratan telcris di

bidang

ketenagalistrikan; dan
f.

Konsumen bertanggung jawab apabila karena
kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang
IUPTL; dan

o
D'

Ketenhran lebih tranjut mengenai tanggung jawab
konsrrmen sebagaimana di.maksud pada hunrf f
diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI
PENGGUNAAN TANAH

Pasal 27

( 1 ) Penggunaan tanah oleh pemegang IUPTL untuk
melaksanakan hakrrya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dilakukan dengan memberikan ganti rulgi hak
atas tanah atau kompensasi kepada pemegErng hak atas
tanah,
bangunan, dan tanaman sesuai dengan
.
ketentuan peratrrran perundang - undangan.

l2l

Ganti nrgi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) diberitcan untuk tanah yang dipergunakan
secara langsung oleh pemegang IUPTL dan bangunan
serta tsnaman diatas tanah.

(3

)

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada tirat (1)
diberikan unttrk penggunaan tanah secara tidak
langsung oleh pemegang IUPTL yang mengakibatkan
berkurangnya nilai ekononnis atas tanah, bangtrnan,
dan tanaman yang dilintasi transmisi tenega listrik.

(4

) Ketenflran lebih lanjut mengenai perhitungan

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )
diatrrr sesuai dengan ketentrran Peratrrran Perundang-

undangan.

(5) Dalam Hal tanah yang digunakan

pemegang IUPTL

terdapat bagian- bagran tanah yang dikuasai oleh
pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara,
sebelum memulai kegiatan, pemegang IUPTL wajib
menyelesaikan masalatr tanah tersebut sesuai dengan
ketentuan perauran perundang-undangan di bidang
pertanahan.
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pertanahan dengan memperhatikan ketenhran hokum
adat setempat.

(71

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah
atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
tidak berlaku terhadap orang ye.ng sengaja mendirikan

bangunan terhadap setiap orang yang

sengaja

mendirikan bangunan, menanam. tanaman, dan lainIain diatas yang sudah rnemiliki izin lokasi unttrk badan
IUPTL dan sudah. diberikan ganti rugi hak atas tanah
(8

)

(9 )

atau kompensasi.
Penetapan dan tata cara pernbayaran ganti rugi hak
atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di bebankan
kepada pemegang IUPIL.

BAB VII
HARGA JUAL, SEWA, DAN TARIF TENAGA LISTRIK
Bagran Kesatu
Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal22
( 1 ) Harga jual tenaia listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
ditetapkan oleh badan usaha tenaga listrik berdasarkan
prinsip usatra yang sehat.
12 J Bupati sesuai dengan kewenangan nya memberikan
persehrjuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa
jaringan tenaga listrik.
( 3 ) IUPTL dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan
sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetqiuan Bupati.
(4 ) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual listrik dan
serva jaringan tenaga listrik, IUPTL mengajukan
permohonan tertr:lis kepada Bupati dengan
melampirkan surat kesepakatan jual beli tenaga listrik
atau sewa jaringan tenaga listrik.
Bagrarr Kedtra

Tarif Tenaga Listrik
Pasa1 23

( 1 ) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif
tenaga listrik daerah untuk konsumen dengan
persetqiuan DPRD berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintalr..
(21 Dalam hal Bupati tidak dapat menetapkan tarif tensge
liskik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pemerintah
menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut

t7

(3)Bupatidalammenetapkantzriftenagalistrik
sebagaimana dimaksud pada ay?t ( 1 ) dengan

memlerhatika' kepentinga' nasional, kepentingan
daerih, kepentingan iat<yat,konsumen Industri'

(

4l

listrik'
sebagaimana
konsumen
furii tenaga iistrit untuk
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara
pedagang, dan pelaku penyedia tenaga

berbeda disetiap daerah dalam suahr wilayah usaha.

Pasal24
IUPTL dilarang menetapkan tarif tenaga listrik untuk
konsumen yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 )
Pasal 25

Ketentrran lebih lanjut mengenai tata carapenetapan harga
sewa jaringan dan tarif tenaga iistrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diahrr dengan
peratrrran Bupati sesrrai dengan kewenangan nya.

jual,

BAB VIII
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum
Pasa1 26

fetiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi
ketentuan ygng disyaratkan dalam peraturan pemndang -

undangan dibidang lingkr:ngan hidup.
Bagran Kedua

Keteknikan
Pasal 27

(I

) Setiap kegratan usaha ketenagalistrikan

wqjib
memenuhi ketenhran keselamatan ket-enagalistrikan.
( 2 I Ketentuan keselamatan ketenagatistrikan
sebegaimana
dimaksud pada ayat ( I ) bert,jiran ;hrk mewujudkan
kondisi :
a. Aman dan andal bagian instalasi;
b' Aman dari bahaya bagi manusia dan makluk hidup
lain; dan
c. Ramah linglmngan.
( 3 ) Ketentuan kesclamata' ketenagalistrikan
scbagajrna'a
dimaksud pada ayat ( 1 )
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a. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan
tenaga listrik;

b.

Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

c. Pengamanan

pemanfaatan tenaga listrik;

(4 ) Setiap instalasi tenga listrik yang beroperasi wajib
(5

)

(6

)

(7 I

memiliki SLO;
Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib
memenuhi ketentuan SNI; dan
Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan
wajib memiliki sertifikat kompetensi.
Ketentrran mengenai keselamatan ketenagalistrikan,
sertifikat Laik operasi, standard nasional Indonesia, dan
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 28

( 1 ) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan
telekomunikasi, multimedia , dan informatika hanya
dapat dilakukan sepanjang tidak menggangu
kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

(2) Pemanfatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
persetu$uan pemilik jaringan.

(3 ) Pemanfatan jaringan tenaga listrik dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan surat inn pemanfaatan
jaringan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan
tenagalistrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan
ayat ( 2 ) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

(1)

(21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha penyedia.an tenaga listrik.
Pembinaan dan pengawasan usaha penyedia tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
a. Penyedia dan pemanfaatan strmber energi untuk
pembangkit tenaga listrik;
b. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
c- Pernemrharr persyeratan keteknikan;
d. Pemenuhar

aspek pertrindungan lingkungan hidup;

I
I
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f.

Penggunaan tenaga

teknik dan kerja asing;

g. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan
tenaga teknik;

h. Pemenuhan persyaratan perizinan;
i. Penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan
tenaga teknik dan tarif tenaga listrik; dan

j.
(3

)

Pemenuhan mutu jasa yang di berikan oleh usaha
jasa penunjang tenaga listrik.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau. pejabat yg ditunjuk dapat :

a. Melalcukan inspeksi/ pengawasan di lapangan;

b. Meminta laporan pelaksanaan usaha

penyed.ia

tenaga listrik;

c. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan
pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik; dan

d. Memberikan sanksi adminstrasi terhadap ketentuan
perizinan.
(4

(5

) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bupati
inspektur
kepada
menugaskan
)

ketenagalistrikan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang
ketenagalistrikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
Pengawasan diattrr sesuai dengan ketentuan Peratrrran
Perundang-undangan.
BAB X
PEI{YIDIKAN
Pasal 3O

( 1 ) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup
flrgasnya dan tanggung jawabnya di bidang
ketenaglistrikan diberikan wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan dibidang ketenagalistrikan.
(21 Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
berkenaan dengan tindakan pidana dalam kegiatan
usatra ketenagalistrikan.
b. Mclakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang
melakukan tindak pidana dalam kegiatan
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c. Memanggil orang unttrk didengan atau diperiksa

sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak
pidana dalam kegiatan usafra ketenagalistrikan.
d. Menggeledah tempat usaha yang diduga digunakan
unhrk melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha ketenagalistrikan.
e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menglrentikart
penggunaan peralatan yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak Pidana
f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha
ketenagalistrikan yang dig-rnakan untuk melakukan
tindak pidana sebagai alat bukti.
g. Mendatangkan tenaga atrli yang diperlukan dalam
hubungan nya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

h. Memanggil orang untrk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

i.

(3)

(4)

Menangkap dan menahan pelalm tindak pidana
dibidang ketenagalistrikan berdasarkan perahrran
pemndang-undangan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahr:kan dimulainya penyidikan perkara pidana
kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraflrran perundangundangan
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB

xI

SANKSI ADMIMSTRASI
Pasat 31

(

I ) letiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
dimaksud dalam Pasal T ayat (2) dan ayatlSl, pasal g,

(2

I

(3

)

Pasal 1O ayat (2), Pasal 11 ayat ( g), pasal 12 ayat (S),
Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, pasal 21, pasal 22 iyat @1,
Pasal 24, Pasal 26 atau Pa.sal 28 ayat (3) dikenai-sanksi
benrpa :
a. Teguran terhrlis;
b. Pembekuan kegiatan sementara; dan
c. Pencabutan izin usaha.
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat
(1) ditetapkan oleh Bupati.
Ketentrran lebih larrjut mengenai tata cara pengerxaan
sanksi administratif sebaEairtrana dimdcsud pade avet (
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)

(21

Pasal 32
Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang
Tenaga Listrik yang belunn memiliki izin atau habis
masa berlaku izin, maka dalam walrtu paling lama 1
(sattr) tahun sejak berlakunya Peratrrran Daerah ini
wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daeratr
ini.
Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya
Perattrran Daerah ini telah melaksanakan kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas 25
kVA sampai dengan 2OO kVA belum memiliki wqiib
daftar dan dibawah 25 kVA belum dilaporkan, maka

dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak

berlalmnya Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan dan
dilaporkan paCa Dinas.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hat yang belum diatur daiam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur iebih
lanjut dalam Peratufan Bupati.
Pasal 34

Peraturan Daerah
diundangkan.

ini

mulai berlaku pada

tanggat

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Perattrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Sta.bat
pada tanggal 9o-rz- 2617
BUPATI I-ANGKAT,

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 3o-tz -zot1

nNgAffircaeu

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

PERATURAT{ DAERATI I(ABI'PATEN I.IIIIGKAT

NoMoR.....i.:1..... TAHuN

zola

TENTAIYG
PEIYAITGIGULANGAIT BENCAI{A DATRATI

DENcAN

nariuer rrrrIAN yANc

MArrA EsA

BUPATI LIINGKAT

: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat bertanggung

jawab melindungi seluruh masyarakat dengan tqjuan
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan

penghidupan termasuk atas terjadinya bencana

dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat menyadari

terjadinya bencana dapat menimbulkan kemgian baik
materil maupun moril, kerusakan infrastruktur dan
tatanan sosial kemasyarakatan yang perlu segera

ditanggulangi melalui upaya tar.ggap danrrrat,
rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana upaya ini
membutuhkan koordinasi yang terpadu dan

berkelanjutan;
c. bahwa wilayah Kabupaten Langkat merniliki kondisi

geografis, hidrologis dan demografis yiltg

memungkinkan terjadinya bencana baik yarrg
disebabkan oleh faktor alam, maupun fiaktor non

alam ataupun faktor manusia terutanna bencana alam
seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin
puting beliung, kebakaran lahan, kebakaran hutan
dan kebakaran lingkr:ngan pemukim€rn, yang dapat
menyebabkan kerusakan Iingkrngan, kerugian harta
benda, darnpak psikologis dan korban jiwa;
d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sslagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
mernbentuk
Peratrrran
Daerah
tentang
Penanggulangan Bencana Daerahl

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam lingkungan Provinsi Surnatera

Utara

(LembaranN"ga'aRepubliklndonesiaTahun1956
Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran' Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor L67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
tentang Penrbahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun L999 tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara

republik Indonesia Nomor 4aO\;
4. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputllik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44g7l
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 20Og
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, TambahAn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaal
5. undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oor tentang
Penanggul*gl, Bencana (Lemharan Negara Repubtif

Indomesa Tahun 2OOZ Nomor

66: Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7%l;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Rrlang (Lembaran Irlegara Republik
Indonesia Tahun 2OOZ Nomor ES, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia
+ZZS1;
7. Undang-Undang Nomor 11 TahunNomo,
2OOg tentang
Kesejahteraan- Sosial (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor i2, T"*bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
igOZ);
8. Undang-Undang Nonror 32 Tahun 2OOg
tentang
Perlindungan dan
Lingkungan
Hidup
_pengelolaan.
(Lembaran Negara nepriutit< Indonesia
Tahun
2oog
Nomor l4O, Tambahan Lembaran N"g*"'nepublik
Indonesia Nomor S0S9);

9. Undang-Undang Nomor g6 Tahun
2OOg tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 144, T;bahan
L.*Uar"r, Negara
Republik Indonesia Nomor

SOOSI ;

20ll

tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Indonesia Tahun 2011
il,"*U...., N"g.t" Republik
Nomor 82, ti*U"tt"tt Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523\;
11. peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota stabat dalam
wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
12. Peraturan Pemerintali Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33221;

10. Undang-Undang

13.

Nomor L2 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan I(euangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578l.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tatrun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a828);

16.

Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor +829);

Nomor 2g Tahun 2OOB
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan

17. Peraturan Pemerintah

Lembaga Asing

Non
Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tanrbahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor a83O);

18. Peraturam Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OOB tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (I-embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a833);

19.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun

2OOg

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

w

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20. Peraturan Menteri
p"ao*^ii"" g"rJ"an Xeuan g"" Menten
P ":111
20 o 6 tentan g
Peraturan

l"hh Jiluttt i""ean 1;
""utsi;';i
odail r'legeri Nom or 2l Tahun 2O 1

Nomor 1 Tahun
"Keuangan'
21. Peraturan Daerah Kabupate-n l'anqkat
p1"I*
2oor tentang P";;i;;k"k 'Langkat Tahun 2OOT
(l,embaran b*Zran ["U'p"t"n
Nomor 1);

22.PeraturanDaerahKabupatenLangkatNomor4Tahun
Yang

{enjadi
tentang Un'"an Pemerin-tah
Daerah
(Lembarab
Langkat
fe*".ranga" l'"b'paten
K"b;;;; i"rrgL"i Tahun zoog Nomor 1., Tambahan
2OOg

Lemb'aran naerah Kabupaten Langkat Nomor 3)'

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor -12

tahun2o:ILtentangorganisasidanTataKerjaBa{an

eenanggUlangan BJncana Daerah Kab*paten Langkat

(Lembllan Daerah Kabupaten Langkat Tahun

Nomor

2OO7

1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN

RAIffAT DAERAII KAEUPATEN LANGI{AT
dan
BUPATI LANGI(AT
MEMUTUSI(AN

netapkan

:

PERATURAI{ DAERAII TENTANG PENAT{GGUI,ANGAN
BENCANA DAERAII
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

3.
4.
5.

1

m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Daerah adalah Bup.ati dan perangkat daerah sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah
Bupati adalah Bupati Langkat.
DPRD adalah Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Anggaran Pendapatan Belanja Daelah yang selanjutnya Langkat.
disebut APBD
adalah APBD Kabupaten Langkat.
PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupate,
Langkat.
B?d."l Penangggulangan Bencana Oaeiah setanJutnya
r6--J
E.*rJ
s
disebut BPBD
Langkat.
3i19lP:**L"1"leg-"1.1e31_BgncanaDaerahKabupaten
Kepala
BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Langkat.

u

***395$*

H#Hx
rut-xf
rehabilitasi'

i:lh;Hxftr
bencanl-11n;;'.,utt"t:t:3an
mengancam da,. mengganggu
keeiatan ptt""g*t'an
yan$
n"rffir
t*f;iffi H,3:il
BJrr"rrr" adalah ra'gkaian
i,*'qi:ffiIf}*i;;i
p..v"'"f
kehidupan
*."f#*]"d'
m::"U:1'ffi;*ff;'['"ffiid:::']i:Strf
niailp'Ii"r"n.f"*^i'["- *"'g *:*trffirff]ff;, ffi;
Lingkung..,

.

!.

-

pearierriaup#'

dan

#*H"m,,-eH"l,l*:*Ji,fi:iLe:tfl
hidup lain'
kesejahteraan manusia serta makhluk
-i:;;;i, gu"'"'g
Bencana alam adalah bencana )ilililtuatr<an
1::,:"i"X:#ff..'"t*ffi
meretus' banjir'
1ffi^"J.H;;"11;i:
iffi"??ffangin
hutan
puting beriung,'tanah longsoi serta kebakaran
kekeringan,
-

dan lahan.

oleh
Bencana nonalam adalah bencana yanB 'Siakihatkan
gagal modernisasi'
nonalam yang antara lain u"*p" gagal-teknologi,
epidemi dan wabah PenYakit.
oleh peristiwa yang
. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
diakibatkan oleh manusia yang metiputi konflik antar kelompok, antarsuku
dan
atau antarkomunit*. *..f^rr.=ku.t, k"buku-t"t, iingkungan permukiman
peristiwa

.

teror.
5. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

seiagai

,p"V" untuk menghilangkan dan/atau mengurangi €urcaman

bencana.
6. Kesiapsiagaan

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalul pengorganisasian, serta melalui langkah
yang tepat guna, dan berdaya guna.,
7. Peringatan diri adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana
pada suatu tempat oleh Tembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
pertindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
sarana dan prasara.na.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampal tingkat yang memadai pada wilayah pasca
bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat padl wilayah
pasca bencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana
kelembagaan pada wilayah pasca bencana balk pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyaraka.f aaam segala aspek
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa
menimbulkan bencana,

)A-

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis bioiogis,
hidrologis. kiimatologis, geografis, sosia], budaya, poiitik, ekonomi, dan
teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan menceB#, meredam, mencapai kesiapan, dan
mengurangi kemampuan unttrk menanggapi darnpak buruk bahaya
tersebut.
. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan Lintuk mengembalikan kondisi
masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencama, dengan
memfungsikan kembai kelembagaan, prasarana, dan sararta dengan
melakukan rehabilitasi.
, Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui
pengurangan Erncaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam

.

bencana.
27, Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencarra

pada suatu wilayah dan kurtrn waktu tertentr;r yang dapat berupa
kematian, 1uka, sakit, jiwa terancam, h.ilang rasa Erman, mengungsi,
kerusakan atau hilang harta, dan ganggpran kegiatan masyarakat.

28.

Bantuan darurat bencana adalah upaya rnemberikan bantuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darura.t.
29. Status keadaan damrat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan
yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksai
keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti
sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia. dibawah lima tahun, anak-anak,
Ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
. hukum.
33. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh
pemerintah daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana
sanrpai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
35. Lembaga Kernasyarakatan adalah lembaga yang memiliki Akta Notaris/Akta
Pendirian/Anggaran Dasar disertai Anggaran Rumah Tangga yang memuat
antara lain asas, sifat, dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, s\r$unan
organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang
meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan yang
berhubungan dengan kebencanaan dan kemanusiaan.
36. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat
berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi
atau Swasta yarug didirika:r sesusi dengan ketentr:an Peratr:.ran perunda$gundangan yang menjalankan jenis usaha teta.p dan terus-menerus yang
bekeda dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam Iingkup
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan trrgas
mewakili Perserikatan Bangsaangsa atau organisasi internasional Iainnya
dan lembaga asing non pemerintah dan negara lain diluar Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Penyidik Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II
LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Landasan
Pasal 2

n bencana dilaksanakan dengan berlandasarkan Pancasila dan
ndang-Undang Dasar Negara Reppublik Indonesia Tahun 1945.
Bagian Kedua
Asas

Pasal 3
Asas penanggulangan bencana

di daerah adalah

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
kebersamaan;
pemberdayaan;
pencegahan;
cepat, tepat berbasis skala prioritas;
keterpaduan;
non diskriminatif;
tansparan;
akuntabel; dan
non

Bagian Ketiga

?ujuan
Pasal 4

Tujuan penanggulangan bencana di daerah adalah :
a. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyelumh;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
C. membangun partisipasi dan kemitraan dengan publik serta swasta;
d. mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, kedermawanan; dan
e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

BAB III
TANGGUI'IG JA\IIAB DAIY WIU'EI{AI{G

Baglan Kesatu
Umum
Pasal 5

rintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung
b dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan status
tingkatan bencana.
Bagiaa Kedua
Tanggung jawab
Pasal 6
anggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggarakan penanggulangan
encana meliputi:

penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi .yang terkena
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b, perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan rcsiko bencana
kedalam rencana pembangunan daeratr;

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai ;
dan

e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai dengan kemampuan
daerah;

Bagiai Kettga
Wewenang
Pasal 7
wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana meliputi :
a. pemegang kendali saat tanggap darurat bencana skala daerah;
b. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan
pembangunan daerah;

c. pembuatan perencarlaan pembangunan memasukkan unsur-unsur
kebijakan penanggulangan bencana;

d. pelaksanaan kebijakan kerja sarna dalam penanggulangan bencana
dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat

dalam penaggulangan bencana;
e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber
ancaman atau bahaya bencana;
f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber
daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala
daerah;

BAB TV
I{ELEMBAGAAI{
Pasal 8

Penyelenggara penanggulangan bencana

di <iaerah adalah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten.
BPBD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawa.b kepada Bupati.
Organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB Y
IrArr,, xEwAJrBAr{ DArr LARAITGAII }il.ASYARAXAT

"11*l"I:rff.
Pasal 9
1)

Setiap orang berhak

:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi
kelompok masyarakat rentan bencana;

b. mendapat pendidikan, pelatihan,

dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan
penanggulangan bencana;
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan
program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan
psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan
penanggulangan bencana, khustisnya yang berkaitan dengan diri dan
komunitasnya; dan
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas
pelaksanaa.n penanggulangan bencana.
(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena
bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
Baglan Kedua
Kewajiban daa Laraugan Masyarakat
Pagal 1O
Setiap orang berkewajiban

:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harrnonis, mernelihara
keseimba.ngan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;

c. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang
penanggulangan bencana;

d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi
bencana; dan

W

Pemerintah

miiik Pemerintah'
ikut menjaga barang atau benda-benda
g;G; penyelenggaraarl .penangsulangan
Daerah yang ;;;;i,.;""
p"ilrrgatan bahaya dan alat
bencana seperti jalur evakuasi, ta:nda-tna*
tanda peringatan dini'
Pasal 11
orang dilarang:
mengancam keselamatan;rwa;
bermukim di daerah rawan bencana yang
bertindak atauberbuatyangberakibatmenimbulkanpotensidanancarnan
bencana;
penanggulangan
c. mengganggu/ menghambat proses penyelenggaraan
:r bencana;
dan pendistribusian
,d. menghambat proses pertolongan, penyelamatan
bantuan;
Daerah yang
e. merusak harta benda milik Pemerintah, Pemerintah dan
digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
peraturan penrndangf. melakukan ["f-tlf v*g- U.rtentangan denganbencana'
undangan yang mengatur tentang penanggulangan

Baglan Ketiga
Desa/ Kelurahan Tangguh Beneana
Pasal 12
(1)

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyeienggaraarl

penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah melalui BPBD
mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana.

(2)

Prioritas pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan pada
kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kategori Rawan Bencana

Tinggi.

Organisa.si dan tata kerja lembaga penangguiangan bencana pada
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Desa/ Peraturan Lurah.
(4) Pembinaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan oleh BPBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL,
LEMBAGA KEMASYARAI(ATAN DAN SATIIAI{ PENDIDTK.AN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13
Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan dan
satuan pendidikan mendapatkan kesempatan daiam penyelenggaraan
penanggulanggan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama
dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Peran Itnbaga Usaha

'

Pasal 14

-"d;;;;;--="xeui:Jan penyelenggaraan penanggulangan
)Peranlembagausahasebagaimanad.imaksuddalamPasal13,kegiatannya
menyesuaikan
pada ayat (u

bencana.

Lembaga usaha sebagaimana- dimaksud
p"*"ti"t"t
menyampaikan laporan kepa{a

berkewajiban
Daerah yang diberi tugas

melakukanpenanggulanganbencarlasertamenginformasikankepada
publik secara transParan'

mengindahkan prinsip_I:t::::1* dalam
iffiuTfffi:ffii,":iu""
J; ;";g"i .t orrominya datam penanggulangan bencana.

[".;;;
yt.*U"ga
usaha wajib membantu penalrggulangan bencana
'

dan

berkooidinasi dengan Pemerintah Daerah'
Lembaga usaha i"ttg wilayah kedanya berada atau berdekatan dengan
Desa Tangguh Bencana wajib menyalurkan bagian dari dana
Tanggungj.*rU Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR) untuk kegiatan
pembinaan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana.
Bagian Ketiga
Peran Lembaga Internasional
Pasal 15

(1)

Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk
mendukung penguatan upaya penanggqlangan bencana, pengurangan
ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana

(2)

Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya
penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari
Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan

serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

peraturan penrndang-undangan.
(3)

Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan
penangguangan bencana berhak mendapat akses dan kemudahan yang
aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.
Pasal 16

(l) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam
penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana
yang

ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

internasional berkewajiban memberitahukan kepada pemerintah
Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
(3) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkanketintuan peraturan
perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosiai, budaya,
dan agama masyarakat setempat.
(4) Lembaga internasional berlewqiibal menginda]rkan
ketentuan yang
berkaitan dengan keamanan dan keselamatan]
(2) Lembaga

A.

Pasal 17
Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah,
dalam penanggulangan bencana.

oleh lembaga internasional
suai dengan ketentuan peraturanr perundang-undangan.

Pelaksanaan penanggulangan bencana
dilaksanakan

se

Bagian Keempat
Peran Lembaga Kenaeyarakatan
Pasal.18

)Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

menyediakan sarana dan pelayanan unutuk melengkapi kegiatan
penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan
Pemerintah Daerah.

)Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

mempunyai kewajiban:
a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan

b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam
mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan
penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Peran Satuaa Pendidikan
Pasal 19
Peran satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana antara lain

:

a. menJrusun materi ajar tentang kebencanaan yang dapat dijadikan
sebagai bagian dari satuan kurikulum sesuai dengan jenjang satuan
pendidikan;

b. memberikan materi ajar tentang kesiapsigaan dan pengurangan resiko
bencana kepada peserta didik;
satuan pendidikan sebagai satuan siaga bencana; dan
d. membangun jaringan pengurangan resiko bencana berbasis satuan
pendidikan;
(2) Dalam rangka mewujudkan peran satuan pendidikan dalam
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD
melakukan supervisi, fasilitasi, edukasi dan koordinasi pada satuan
pendidikan.
(3) Secara periodik BPBD melaku.kan pendidikan kebencanaan kepada tenaga
pendidk dan tenaga kependidikan.
(a) Dalam melaksanakan perannya dalam penanggulangan bencana, satuan

c. menjadikan

pendidikan dapat menerima bantuan sumberdaya dan biaya dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga Usatra,
Le mbaga Kemasyarakatan dan Lembaga Internasional

BAB VII
PEIITYELEI{GGARAAId PEilANGGIILI\I{GAN BEr{CAITA

Bagiaa Kesatu
Umum
Pasal 2O

Dalam rangka kesiapsiagaan dan perlgu.rangan resiko bencana, Pernerintah
Daerah memasang tanda-tanda peringatan bahaya bencana pada tempattempat atau wilayatr yang beraCa pada kategori rawan bencana tinggr.
(2)Tata cara pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
(1)

BPBD.

Baglan Kedua

hrsat Pengendalian

ds,n Operasi

Pasa1 21
(1)

Unhrk menjaga dan rnembina peran serta, hak dan kewqiiban masyarakat
dalam penanggulangan bencana, dan dalam rangka kesiapsigaan bencana,
BPBD mendirikan Pusat Pengendalian dan Operasi di ibukota kabupaten,

yang selarrjutnya disebtrt dengan Pusdalops.
(2) Pada Pusdalops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pusat
Panegilan (Call Center) dengan sararra komunikasi yang mudah diingat
masyarakat, sebagai tempat mesyarakat menyampaikan informasi
kebencanaan.
(3) Tata cara penyampaian informasi dari masyarakat kepada Pusdalops
disusun dalam satu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan
oleh Kepala BPBD.
(4) Dalam
mewqiudkan kesiapsiagaan bencana, Pusdalops
mengkoorrdinasikan secara periodik apel siga bencana.
(5) Struktur dan tata kerja Pusdalops diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
Pasal 22
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek-aspek :
a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. linglmp luas wilayah.
Pasal 23
(1)

Dalam penyelenggaraarl penanggulangan benca,na, Pemerintah Da.erah
dapat:
a. menetapkan daerah ra$ran bencana menjadi daerah terlarang untuk
pemukiman; dan

b. mencabut atau mengurang: sebagian atau seiumh hak kepemilikan
I
seseorang atam rnaeyarakat atas euatu

benda;

Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana
dimahsud pada ayat (1) huruf b berhak mendapatkan ganti r"r.rgi sesuai
dengan ketentuan pemndang-undangan.
Ketentuan mengenai daeratr rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurrf a. diattrr dengan Peraturan Bupati.

Bagirr Ketlga
Tahapan
Pasal 24
PenyelenggaraErn penanggulangan bencana

terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi

:

a. prabencana;
b. saat tanggap damrat; dan
c. pascabenca.na.
Paragraf L
Prabencana
Pasal 25
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :
a. situasi tidatr terjadi bencana; dan
b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Pasat 26
Penyelenggaraan penanggulangan bencana. pada situasi tidak terjadi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :
a. perencanaan peuanggulangan bencana;
b. pengurangan resiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
persyaratan analisis resiko bencana;
pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
o pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Pasal 27
(1) Perencarlaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 huruf a mer-r.rpakan bagian dari perencanaan pembangunan dan
ditetaplran oleh Pemerintah Daerah untuk jangka wakhr 5 (lima) tatrun.
(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu
apabila terjadi bencana.
(3)

Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana ssbagaimana

dimaksud pada ayat (1.) dikoordinasikan oleh BpBD.
(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana pada sr-ratrr wilayah
dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program
kegiatan penanggulangan bencana.

perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi:
plrg"nalan dan pengkajian ancaman bencana;
".
U. bemaframan tentang kerentanan masyarakat;
c. analisis kemungkinan dampak bencana;
d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
dan
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
Dalam usahl menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan
bencana, pemerintali daerah dapat tnewajibkan pelaku penanggulangan
bencana untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan bencana.
Pasal 28

huruf
dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul

I) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 26

b

terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
(2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana. dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. perencanaan partisipasif penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, non fisik. dan pengaturan penanggulangan
bencana.

Pasal 29
(1)

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana

dilakukan

pen5rusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
(2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada
.- lyat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
(3) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) disusun secara menyeluruh clan terpadu dalam suatu forum
yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, nonPemerintah, masyarakat,
dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oieh BpBD.
(4) Rencana Aksi
!3erah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala
BPBD setelah dikoordinasikan.
dengan instansi/lembaga y""g-U.rtanggunt
jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan
mengacu pada
Rencana Aksi Nasional pengurangan riiito bencana.
(5) Rencana Aksi Daerah_pengurangan risiko bencana
ditetapkan untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan r."L"t"t

"".

Pasal 30
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
c meliputi :
a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya
atau ancaman
bencana;
kontrol terhadap penguasaan dan pengeroraan surnber daya alam yang
secara tiba-tiba dan/atau berangsui berpotensi menjadi
srlmber bahaya
bencana;

pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba
d.an/atau
berangsur
berpotensi menjadi sumber

^rr."ri*r, atau bahaya bencanal

i+

penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Pasal 31

uan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
sa1 26 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana
nggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah melalui
a Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
erintah Daerah (RKPD).
Pasal 32

lenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi
i bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :
kesiapsiagaan;
peringatan dini; dan
mitigasi bencana.

Pasd 33
Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan
untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi
kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pen5rusunan dan uji coba reneana penangf+llangan kedaruratan
bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
c, penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;
d. pengorganisasian, penyr.rluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme
tanggap danrrat;
e. penyiapan lokasi evakuasi;
f. penJrusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedurprosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

(1)

g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana".
Pasal 34

(1)

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan

untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi
risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala

bencana;
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
e.

pengambilan tindakan oleh masyarakat.

44-

Pasal 35
)

c dilakukan
Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf
pada
untuk *.rrgrr.ngi riiLo bencana bagi masyarakat yang berada
kawasan rawan bencana.
(1) dilatcukart
Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
melalui :
a. rencana mitigasi (mitigation planl;
b. pelaksanaan Penataan ruang;
c. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunalu
dan
d. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara
konvensional mauPun modern.

Pasal 36
R.encana Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (2) huruf a

meliputi:
a. plmbuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan dini, bahaya,
larangan memasuki daerah rawan bencana;
b. pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai perahrran perundangundangan tentang penataan ruang, izin menCirikan bangunan (IMB) dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan
bencana;

c. pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat masyarakat;
d. pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah
yang lebih arnan;
e. penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan rnasyarakat;
f. pererrcanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evalnrasi
apabila terjadi bencana; dan
g. pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegalr,
mengarnarlkan dan mengurarrgi dampak yang timbul oleh bencana, anrtara
lain tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tatran gempa dan
sejerrisnya.

Paragraf 2
Tanggep Darurat
Paeal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan
sumberdaya;
b. penetapan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
g. rencana operasi/kedaruratan (operation planl.

Pasd 38

jian secara cepat dan tepat sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 37
f a dilakukan untuk mengidentifrkasi
cakupan lokasi bencana;

:

jumlah korban;

kerusaka.n prasarana dan sarana;
gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Pasal 39
Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai
kemudahan akses yang meliputi :
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
perizinan;
pengadaan barang/jasa;
pengelolaan dan pertanggungiawaban uang dan / atau barang;
penyelamatan; dan
komando untuk memerintahkan instansi / lembaga
Pasal 40
(1)

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang
dan logistik dan

mengerahkan sumber daya manusia, peralatan,

instansi / lembaga dan masyarakat.untuk melakukan tanggap danrrat.
(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, da.n logistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 41
(1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atanr meminta pengerahan daya

a. Sumber daya antar daerah;
b. Lembaga internasional yang bertugas menarlgani

c.

Search And Rescue:

f.

Palang Merah Indonesia;

:

bencana;

d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Kepolisian Negara Repubik Indonesia;

g. Perlindungan masyarakat; dan
h. Lembaga sosial dan keagamaan.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pessl 42

Penetapan status keadaan danrrat bencana sebagaimana dimaksud dalam
untuk skala daeratr dilakukan Bupati.

Pasal 37 huruf b,

N.

Pasal 43

dan evakuasi masyarakat terkena bencana

sebagaimana

dalam Pasal 37 hunrf c dilalnrkan dengan memberikan pelayanan
yang timbul alcibat bencana yang tedadi pada suatu daeratr
upaya:
pencarian dan penyelamatan korban;
pertolongan damrat; dan
wakrrasi korban.
Psga[ 4,4

uhan kebutuhan dasar sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d
i banttran penyediaan :
kebutuhan air bersih, sanitasi;
Pangan;
sandang;
pelayanan kesehatan;
pelayanan psikososial; dan

penampungan dan tempat hunian.
Pasal 45

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan
dengan kegiatan :
a. pendataan;
b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
c. pemenuhan kebuttrhan dasar.
(2)Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diahrr dengan Peraturan Bupati.
(1)

Pasal 46

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok
rentan bempa penyelamatan, evalmasi, pengamallan, pelayanan kesehatan
dan psikososial.
(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. b"yr, balita dan anak-anak'
b. ibu yang sedang mengandring atau men.5rusui;
c. penyandangcacat;
d. orang sakit; dan
e. orang lanjut usia.
(1)

Pasal 47

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 hunrf f dilalnrkan dengan memperbaiki dan/atau mengganti
kerrrsakan akibat bencana.

Paragraf 3
Pascabeucana
Pasal 48

lenggaraan penarlggulangan- -bencana pada tahap
,irn-a]ra dimaksud aatam Pasd 24 huruf c, meliputi:

pascabencana

rehabilitasi;
rekonstruksi; dan
rencana pemulihan (reauery Planl'
Pasal 49

Pasal 48 hurtrf a dilakukart
)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam

melalui kegiatan :
a. perbaikan linglinrngan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial Psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan putrlik.
(2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Perahrran Bupati.
Pasel 50
Rekonstruksi sebagaimana dimaksrid dalam Pasal 48 huruf b pada wilayah
pascabencana dilakukan melaui kegiatan:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang
ebih baik serta tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sa-rana
serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah
menetapkan prioritas dan kegiatan rekonstruksi sebagaima.na dimaksud
pada ayat (1).
(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
analisis kerusb.kan dan kerugian akibat bencana.
(4) Dalam menJrusun rencana rekonstnrksi harus memperhatikan:
rencana tata ruang;
pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
kondisi sosial;
adat istiadat;
budaya lokal; dan
ekonomi.
(1)

M-

Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Bupati.
BAB VUI
PENDANAAN DAIAM PEIYYELENE{}ARAAIT PEIIAT{GGULIINGAN BENCAI{A

Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 51

)Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungiawab bersama antara
Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, dan Pennerintah Daerah, serta

dunia usaha.
)Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab
atas pendanaan bencana yang diakibatkan oleh usahanya.
)Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat
dalam penyediaan dana.
Pasal 52

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana
yang memadai dalam APBD, meliputi tahap prabencana, tahap tanggap
darurat, dan tahap pascabencana.
'(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai
1)

'

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Dalam mewujudkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang
bersifat mandiri dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah membentuk Dana
Cadangan Bencana yang dianggarkim pada setiap tatrun anggaran sesuai
dengan kemampuan keuangan daeratr.
(a) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan keienhran peraturarr
perundangan.
Pasal 53

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk
kegiatan dalam situasi :
a. tidak terjadi benca:ra; dan
b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasd 54
(1)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada ta.hap tanggap

darurat bempa dana siap pakai yang disediakan Pemerintah Daerah dalatn
APBD ditempatkan pada BPBD.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan

Dana Siap pakai d.iberikan perlalman
khusus,yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pacla Status
Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui
pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pad.a Status
Keadaan Darurat Bencana.

Apabila d.ana siap pakai tidak mencukupi pada masa tanggap darurat,
maka dapat meminta tambahan dari dana tidak terduga atau sumber dana
lainnya.

anggaran
)Apabila dana siap pakai tidak dimanfa.atkan dalam tahun

berjalan maka tidak merupakan SiLPA.

pertanggungjawabagdala siap pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

Tata cara penggunaas dan

penanggulangan LIn..rr"
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pagal 55

Dana penanggulangal bencana datain tahap pascabencana digunakan
untuk kegiatan:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.
Baglan Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 56

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan,
penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap
barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
Pasal 57
(1)
(2)

Pemerintah Daerah, menyediakan dan memberikan bantuan bencana

kepada korban bencana.
Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) terdiri dari
a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan;
c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
d. bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dasar.

(3) Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan
sumber daya

pada semua tahap bencana.

:

bantuan benca'a

Pasal 58

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan
sumber daya
bantuan bencana paqa saat tangg.p a*r"t dilJ<ukan
secara
khusus
sesuai
dengan kebutuhan, situasi, aanlLnaisi kedarur"t^rr.
Pasal 59
(r)

berupa pansan dan nonpansan serta pekerja
3#:11:,:::T.1
_1,11lt
kemanusiaan
atau relawan.
(2) Pengelolaan bantuan bencana
meliputi upaya pengumpuran, penyimpanan,
dan penyaluran ba'tuan bencana yang
berasal dari daram maupun luar
negeri yang berbentuk uang dan/atau
bir;il-*
)rL

Pemerintah Daerah d.apat mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan
bencana kepada daerah lain sesuar dengan kemampuan keuangan daerah.

)

Pasal 6O

ta cara pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

.

BAB f,I(
PENGAUTASAIY

Pasal 61

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan
penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(1)

meliputi:

a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembarlgunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa

dan

rancang bangun dalam negeri;
e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
f. perencanaan tata ruang;
g. pengelolaan Iingkungan hidup;
h. kegiatan reklamasi; dan
i. pengelolaan keuangan.

Paiaf 62
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan
sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil
pengumpulan.
(2) Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat meminta agar dilakukan audit.
(1)

Pasal 63

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
PTMANTAUAN DAI{ EVALUASI
Pasal 64
(1

) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana

diperlukan sebagai

upaya untuk memantau secara terus-nrenerus terfradap

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana

proses

dilakukan

oleh

Unsur Pengarah Penanggulangar Bencana treserta lJnsur Pelaksana
Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan lembaga perencenaan

."t

0

evaluasi menvelumh dalam

pembansunan daerah,
n e n an ssu-ta111
o'::I:'$ffi

-::1111-:*T
bencanra dilakukan
il,"iJ";il"'".'
-1"^1" Ti ;
il;#;;;trt"1"1ryI=i:"T:#:1"*ff
Bencana dan Unsur Pelaksana

;,"HT:,JiI F5"**"n Penanggulangah
Penanggulalrgan Bencana'
dilakuka$ dalarn
p"iv"r"lssaraa$,p:lTgfll3::"
) ;;;ilf5i^
:::"7
ffiIH"tJ."#""ifff "'T;"i;'Tffi;";-^.1"^,.Ieninsk3;an""HHf,
Jir"r."m, oleh unsur Pengarah

;H-;E*t'fftr1H,;l:'*1",,*_Bencana'
Penanggulangan

BAB XI
PEITTELESAIAN. SENGKETA

Pas..l65
1)

pertama
Penyelesaian sengketa penanggulangan - bencana pada tahap
diuiayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat'
(1)
Dalram hal penyelesaian sengketa sebagaiman.a. dimaksud pada ayat
upaya
tiJ"t aiperotefr kesepakatan, para pihak dapat menempuh
penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadiian.
BAB XII
I{ETEITTUAIT PEI{YIDIKAN

Pasal 66
(1)

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,

PPNS

benvenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketenttranketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya
tindak pidana atas pelanggaran Perahrran Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. men5ruruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
d. melakukan penyitaan bendadan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggii orang untuk didengar dan diperiksa sebr.gai tersangka atau
saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
h, mengadakan penghentian penyidikan setelah rnendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut lrmLlm,
tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.
(3) PPI\S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasif pe,iyiaiUnnya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara nepuUlit Indonisia, sJsuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara
pidana.

BAB XIII
KETENTUAI{ PIDANA
Pasal 67

)Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (2) dan
Pasal 18 ayat (2) huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 5O.00O.000,0O (lima puluh juta
rupiah).
)Tindak pidana sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) adalah peianggaran.
)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Ketentuan lebih laqjut mengenai hat-hal yang belum diat'ur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksa.naannya diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal )o -tz BUPATI LANGI{AT,

ITEPU

Diundangkan di Stabat

2013
Pada tanggal 3 0 '\z PIt. SEKRETARIS DAERAII I(ABUPATEN LANGI(AT,

H. INDRA SALATIUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGI(AT TATIUN 2013 NOMOR..I.Q..

2013

PENJEI"ASAT{

RANCAIIGAN PERATURJIII DAERAII I(ABUPATEil LN{GI(AT
IIOMOR !......... TAIIUN 2()13
TEilTANG
PENANGGI'LAilGAN BENCANA DAERAII

A. PENJELASAI{ UMIIM
Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah berpotensi
tinggi terhadap ancarnan bencana di Provinsi Sumatera Utara. Secara
statistik bencana banjir memiliki. tingkat kecenderungan tinggr dan
kejadian bencana yang paling sering terjadi.Jika ditinjau dari segi
geologi maka Kabupaten langkat mempunyai potensi besar terjadinya
gempa bumi. Hal ini disebabkal karena didaerah ini terdapat 4 ruas
patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renlln, patahan
toru, patahan angkola dan patahan bammun. Selain itu beberapa
bencana lain yang berpotensi tedadi di Kabupaten Langkat pertru
mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kejadian yang
telah terjadi di Kabupaten Langkat memberikan pengalaman baik
pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan bencana. Hat
utama yang perlu dilakukan adalah perubahan cara pandang bencana
dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat saat
ini diharapkan dapat mengikuti sistern penanggulangan bencana
nasional. Pelaksanaan sistem ini juga memeriukan keterlibatan dan
pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah

tersebut. Dasar hukum pelaksanaan penanggulangan bencana di
Kabupaten Langkat mengacu kepada unclang-Llndang Nomor 24 Tahun
2oo7. salah satu hal penting dalam peraturan nasional tentang
Penanggulangan Bencana tersebut adalah pembenhrkan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan di
tingkat kabupaten. Di Kabupaten Langkat, BPBD sendiri terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langka.t Nomor 12 Tahun
2orl tentang organisasi dan Tata Kerja tsadan penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Degan adanya BPBD Kabupaten
Langkat, upaya penanggulangan bencana diharapkan dapat lebih
terkoordinir, terencana dan sistematis. Guna rneLaksanakan segala yang
berhubungan dengan penanggulangan bencana di tingkat daerah, maka
diperlukan payung hukum di tingkat daerah, baik yang menyangkut
dengan kelembagaan, pendanaan, pentahapan penanggulangan

bencana, keterlibatan pihak ketiga dan rnasyarakat, yana
"egala
sesuatua yang berkenaan dengan itu adalah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

B. PENJELASAIV UMUM
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

tA-

Pasal 3

Hurrrf a
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi
dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah
mi memberikan pertindungan dan penghormatan hak-hak
asasi marrusia harkat, dal martabat setiap masyaraka di
daerah secara proporsional.
Hunrf b
Yang dimaksud dengan "asas keadilan' adalah bahwa setiap
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
harus mencerrninkan keadilan secara proporsional bagi setiap
masyarakat tanpa kecuali.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan semua
elemen pemerintatran dan masyarakat , dengan jiwa gotong
royong sestrai dengan kemampuan dan kapasitas masingmasing pihak.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas pencegahan adalatr, batrwa
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mengutama
aspek pencegahan dengan memberikan keterangan dan
informasi kepada masyarakat agar tidak berbuat sesuaatu
yarlg dapat mendatangkan bencana.

Huruf

e

Yang dimaksud dengan 'prinsip cepat dan tepat dengan
memperhatiakn skala prioritas" adalah bahwa dalam
penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat
dan tepat sesuai denghn tunlulan keadaan, mendahulau apa
yang layak untuk dihdahurukan sesuai dengan kea.daan
setempat.

Hurrf f

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adarah bahwa
dalam pelyelenggaraan penanggulangan bencana
memadukan berbagai komponen antara laian pemerintahan
9e9uai tingkatan, pengetahuan dan teknorogi,
kebudayaan masyarajat setempat dan nilai-nilai nilai aan
universal
rlalam penanggulangan bencana.
Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi
adalah,
bahwa pen€Lnggulangen bencana tidak membedakan
jenis
kelamin, golongan, atama, suku dan rasHurrf h
Yang dimaksud dengan "p.il.:ip transparansi,
penanggulangan bencana dilakukan'"""** adalah bahwa
ter-buka dan
d-apat dipertan ggungi awabkan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "prinsip a-kunta,bilitas,
adalah
bahwa penangguranga-n
bencana ditatn:kan secara terbuka
dan dapat dipertanggungiawabka,
Huruf j
""".r-JL dan hukum.
Yang dimaksud.dengan "prinsip nonproletisi,
adalah bahwa
dilarang menyebarlian aiuna atau keyakinan
pada saat

keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian
bantuan dan pelayanan dantrat bencana.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan pemegang komandali dalam keadaan tanggap
darurat adalah, dalam Kapasitasnya seba.gai Kepala Daerah, Bupati
menunjuk Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan
ketentuan peraturan perudnang-undangan.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 1O
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Culmp jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasa126
Huruf a
Cukup jelas.

W

Huruf b

Cul,nrP jelas'
Huruf c

CulnrP jelas'
Huruf d
CukuP ielas'

Huruf e
Yangdimaksudd'engan*arralisisrisikobencana"adalatrkegiatan

penelitian^Ilo1..,ai,",,*ek"gatan},angrnemungkinkart
terjadinYa bencana'

Huruf f

CulnrP jelas'
Huruf g
CukuP jelas'

Huruf h

Cul'nrP jelas'
Pasal 27

Ayat (1)
CukuP jelas.
Ayat (2)
CukuP jelas'
Ayat (3)
CuluP jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
CukuP jelas.
Fluruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat' adalah
kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang
mengakibatkan ketidakmarnputrn dalam menghadapi

ancaman bencana.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak
bencana' adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan
terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Hun:f d

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko

bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi
risiko bencana.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan
penangguangan dampak bencana" adalah penenttran
prosedur dan tata kerja pelaksanaan.
Huruf f
Yang dimaksud denga' "alokasi tugas, kewenangan, dan

sumber daya" adatah perencanaar alokasi tugas,
y*lg ada pada *etiap

kewenangan, dan sumber daya
instansi/ lernbaga yang terkait.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Hun:f a

Kegiatan pengenalan dan pemasrtauan risiko bencana
dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancarran,
kerentanan, dan kemampuan rnasyarakat untuk menghadapi
bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk
melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b
Cukup jeIas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf

e

Yang dimaksud dengan "upaya fisilC adalah berupa kegiatan
pembangunan sarana dal prasarana, perumahan, fasilitas
Ltmu.m, dan bangunan konstruksi lainnya.
Yang dimaksud dengan "upaya nontisj.lf adaiah berupa
kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 3O
Cukup jelas.
Pasal'31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat
ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan

upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penetapan status keadaan darurat
bencana adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c
Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.
Huruf d
Cukup jelas.
dalam ketentuan ini disebut juga sebagal pemulihan damrat.

w

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Istilah "pemulihan dengan segera Prasarana dan sarana vital"
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 39

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengerahan peralatan" adalah antara lain
peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evalruasi,
peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi,
jembatan darurat, slat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengerahan logistik'adalah antara lain
bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ucukai'adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup je1as.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan Iingkungan daerah
bencana" adalah unhrk mengembalil<an kondisi Iingkungan
yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti
lingkungan pemukiman, Iingkungan industri, lingkungan
usaha, dan kawasan konsenrasi yang disestraikan dengan
penataan ruang.

K\-

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perbaikan prasarana dan sarana
umum' adalah untuk mendukr-urg ketancaran perekonomian
dan kehidupan masyarakat, seperti sistern jaringari jalarr,

perhubungan,

air bersih, sanitasi, Iistrik dan energi,

komunikasi, serta jaringan lainnya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan perbaikan
rumah masyarakat" adalah untrrk memperbaiki kondisi
rumah masyarakat agar dapat rnendulorng kehidupan
masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana
lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya
kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan
standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam
peraturan pemndang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial psikologis" adalah

untuk memperbaiki kehidupan sosia dan

psikoogis
masyarakat sehingga dapat menemskan kehidupan dan
penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi
sosial benrpa konseling bagi keluarga korban bencana yang
mengalami trauma, pelayanan konsutasi keluarga, dan
pendampingan / fasilitas sosial.

Huruf e
Yang dimaksud dengan npelayanan kesehatan" adalah unhrk
memulihkan kesehatan korban bencana.
Huruf f
Yang dimaksud dengan urekonsiliasi dan resolusi konfiIil*
adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk
mempersiapkan andasan rekonsiliasi dan resolusi konflik
sosial.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial, ekonomi dan
budaya' adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat, dengan cara
menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat.

Hurlf h

Yang dimaksud dengan "pemuihan kear:ranan dan ketertiban"
adalah untuk mempcrbaiki kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan cara rnengaktifkan kembali lembagalembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurlf j

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukrrp jelas.
Paeal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Huruf a
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak
terjadi bencana meliputi :
1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. program pengurangan risiko bencana;

3.
4.

program pencegahan bencana;
pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan
penanulanan bencana;
5. pen5rusunan analisis risiko bencana;
6. fasilitasi pelaksanaa:r dan penegakan rencana atas ruaJlg;
7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana; dan
8. penyusunanstandar teknis penanggulangan bencana.
Huruf b
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi
terdapat potensi terjadi bencana meliputi :
1. kegiatankesiapsiagaan;
2. pembangunan sistem peringatan dini; dan
3. kegiatan mitigasi bencana.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perlakuan secara khusus" adalah meskipun
bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku namun bukti pertanggungiawaban tersebut diperlakukan
sebagai dokumen pertanggungiawaban keuangan yang sah.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 55

Huruf a
Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan
rehabilitasi meliputi :
1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah rnasyarakat;
4. pemulihan sosial psikofogis;
5. peiayanankesehatan;
6. rekonsiiiasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonorni budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban.
g. pemulihan fungsi pemerintahan;
"r",
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.
Huruf b
Penggunag.n dana penangguiangan benczura untuk kegiatan
rekonstruksi meliputi:
1. pembangunan kembali prasarana. dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosisl rnasyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosia budaya masyarakat;

4.
5.
6.
7.
8.

penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
peningkatan kondisi sosia, ekonomi, dan budaya;
peningkatan fungsi pelayanan pubiik; atanr
peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat(1)
Culnrp jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "santunan duka cita"

adalatr

Yang dimaksud dengan "santunan kecacatan"

adalah

santunan yang diberikan oleh Pernerintah Daerah, lembaga
non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli
waris dan korban bencana yang nreningga dunia.
Huruf b
santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga
non pemerintah kepada korban bencana yang mengalami
kecacatan mental dan/atau fisik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pinjaman lunak untuk usaha
produktif" adalah pinjaman yang diberikan kepada korban
bencana yang kehilangan atas pencaharian, dalam bentuk
kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.
Huruf d
Yang dimaksud dengah "bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar' adalah bantuan yarug diberikan kepada korban
bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan
pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayasan
kesehatan.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Culmp jelas.

il-

Pasal 68

Cukup jelas.
Pasa1 69

Cukup jelas.
TAIVIBAHAN LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEIT LAT{GIIAT NOMOR

:

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

PIRATURAN DATRAII KABI'PATEN LITIIGKAT
NOMOR ..I?..,. TAHIJN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PEI\TYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTTF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IvIAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

bahwa Narkotika, Psikotropika, da:rt Zat Adiktif lainnya disahr
sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula
menimbulkan keterganhrngan yang sangat merugikan apabila
disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan
b.

pengawasan yang ketht dan seksa.rna;
bahwa secara geogra-fis Kabupaten Laugkat sebagai pintu
gerbang masuk ke provinsi Sumatera Utara, memiliki tingkat
lalu lintas marrllsia yang sanrgat tinggi yang membawa serta
berbagai barang dan kebudayaan serta sangat memungkinkan

terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adilftif;

bahwa pencegahan dan penanggulangan

terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif bukan semata-mata tanggung jawab dan
hanya dilaksanakan oleh pernerintah daeratr, tetapi
merupakan tanggung jawab bersarna masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggularlgan
terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adikttf.

c.

Meagingat

:

7 Drt. Tatrun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Utara ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 5B);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L976 tentang Pengesalran
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun
1972 yang Mengubahnya (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran

1.

Undang-Undang Nomor

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun i981 tentang Kitab undangUndan[ Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3671);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic

Drugs and Psychotropic Substances, 1988

(Konvensi
Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1"7, Tambalran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673\;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan

Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO2

Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a2351;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lenobaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48afl;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OOg tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2OO9 Nomor
144, Tarnbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenhrkan

Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia, Tahun z0lt Nomor 82);
11. Peraturan Pemerirrtah Nomor 5 Tahun L982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah
Kodya Dati tI Binjai ke Kota Stahat dalam wilayah Kabupaten
Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1982 Nomor 9);
12.

Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3258);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undanrg Hulnrm Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2010 Tentang Prekr:rsor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 6O);
15. Peraturan Pemerintatr Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

'
f
I

2OlL Tentang Pelaksanaan W4jib Lapor Pecandu Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2}ll

Nomor

46);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2OL2 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2781;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik

lndonesia

Nomor
Penunjukan
t94lMenkes/Sk/Vil2ol2
Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : PER. 1 1 / MEN lVl12005 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya di Tempat Kerja.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
tahun 2Ol3 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg
Nomor 352);

Tentang

2O.

Peraturan Daerah ' Nomor 23 Tahun 2OOZ tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OOT
Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Langkat

Nomor 1 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2oog
tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2oog Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3)
Deagaa PercetuJuare Bersaaa
DEtrIAIT PERWAIfiLAN RATTYAT DATRAII
XABUPATEIS I,AIqGKAT

dan
BT'PATI LI\NGI{AT
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PEI.IYALAHGUNAAN

DAN
DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF

i

BAB I
I(ETENTUAil UMTIM
Pasat

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelen ggara pemerintah daerah.

3,

Bupati adalah BuPati Langkat.
4. Dewan perwakilan Ralryat Daerah yahg selanjutnya disebut DPRD adalatt
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat'
5. pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan
Untang-U rrl"ng I.io*or 8 Tahun L97 4 tentang Pokok-pokok -Kepegawaiart
sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

6. Badan Narkotika Nasional adalah Badan ltlarkotika Nasional yang
7.

8.

berkedudukan di Kabupaten [.a.ngkat.
Narkotika adalah at atau obat yang berasal d.ari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
Lampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke datam golongan- golongan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan
narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengamh selektif pada
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku.

9. Zat adiktif

adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein
dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan perubahan
mental dan perilaku yang menimbulkan kenrgian baik bagi dirinya

dan/ atau lingkungannya.
1O. Pencegahan adalah semua upaya yerLg ditujurkan untuk menghindarkan
masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif.
ll.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan
pengawasan.

Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika
Psikotropika, dan zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa
hak atau melawan hukum.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hula;rm.

12. Peredaran Gelap

Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif adalah kondisi
yang iitarraJi oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika,
aur- Z^t Adiktif secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar
menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi
danfatau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis
yang khas.
15. pecandu Narkotika, Psikotropika, darr Zat Adiktif adalah korban yang
menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adik[l dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika,
danZatAdiktif baik secara fisik maupun psikis.
16. pemakai pemula adalah korban ana[ berusia di bawah 18 tahun yang
menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ka.rena coba-

14.

cobi, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk

menggunakan Narkotika, Psikotropika, dar, Zat Adiktif.

Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui
kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan
lain-lain.
18. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotik'a,
Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kenrbali rnelaksanakan fungsi sosial

17.

dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada, jalur formal, nonformal, dan informal
pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
22.

Rumah Kost/Tempat' Pemondokan adalah yang selanjutnya disebut
Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat
tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang
dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat
tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

23. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang
gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang
digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

24.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagr orang untuk
dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang
menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang
dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu
yang bersifat sosial.
Pasal 2

Upaya pencegahan dan penangglrlangan terhadap penyalahgunaa.n dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menganut asas:
a. keadilan;
b. pengayornan;

ketertiban;
perlindungan;
keamanan;
nilai-nilai ilmiah;
kepastian hukum;
kemitraan; dan
kearifan lokal.
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. mendukung pengaturan dan kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan
dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di
wilayah Kabupaten Langkat;

b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
c.
d.

Erncartan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif;
membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
menciptakan suasana ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat,
sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan
penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif.
BAB II
TUGAS DAN WEWENAITG PEMERITTTA}I DATRAII
Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan da.n penanggulangan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
adalah:
a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang
benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaarr Narkodka,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah,
swasta maupun masyarakat;
c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi
pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif meliputi:

a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya

pencegahan dan
penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan ZatAdiktif;

dan rehabilitasi sosial di
menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis
kecamatan-kecamatan;

rehabilitasi medis dan
mengatur dan mengawasi tempat-tempatyang
diselenggarakan oleh
rehabilitasi sosial

di

kecamatan-klcamatan

swasta atau masYarakat;

di maksud dalam
dalam hal pengaturan dan pengawasan-sebagaimana
dengan Dinas
huruf c diatas aif"f.""n.trt if"t-*"tttor Sosial bekerjasama
Kesehatan dan BNNK; dan

narkotika'
mengatur serta mengawasi pendistribusian obat golongan
kesehatan'
;;ik;ar;pika dan zat adiktif di sarana pelsyanan
BAB III
PEilCEGAIIAI{
Bagi,aa Kesatu
UPaYa Pencegahau

Pasal 6

Bentuk usaha-usaha pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaian

gelap Narkotika, Psikotiopika, dart Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:
a. sosialisasi peraturarl perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya

b.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif;
kampanye perilaku hidup bersih, sehat dan taat nonna masyarakat dan
agama;

c.
d.
e.
f.
g.

penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dart Zat Adiktif;
pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan
mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotopika, dan Zat
Adiktif;
peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan
menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang
berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif.
Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:
keluarga;
satuan pendidikan;
masyarakat;
institusi Pernerintah Daerah, I-embaga pemerintah dan DpRD;
e. tempat kerja; dan
f
s,s,^ / media elektronik.

a.
b.
c.
d.

Bagian Kedua
Pencegahan melalul keluarga
Pasel 8
Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:
a. memberi pendidikan keagamaan;
b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;

c.
d.

meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengart
anak-anak;
melakukan pendampingan kepada ariak-anak agar mempunyai keluat4n
mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;

e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya
f.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, darrr Zat
Adiktif; dan
meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak
Bagian Kettga
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

(1)

Penanggung jawab satuan pendidikan adalah Kepala Sekolah yang
berkewajiban:
a. men)rusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan
kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan
disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
b. membentuk tim/kelompok kerja satuan Tfrgas Anti Narkotika,
Psikotropika, dan zat Adiktrf di masing-masing satuan pendidikan;
c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang
memiliki kecendemngan menyalahgunakan wart<Jtitca, psikotropiU, aai

Zat Adiktif.
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi
penyala.hgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropil.*,
dan zat
Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan
f' berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi
te{adi penyalahgunaan dan peredararr gelap Narkotika, psikotropika,
dan zat Adiktif di ._lingkungan satuan pindidikannya dan segera
melaporkan kepada
pihak yang berwenang.
(2)

Ketentuan lebih

lanjut mengenai meka,isme

pencegahan melalui. satuan pendidikan cliatur dalam

pertanggungiawaba,

piraturfr Bupati.

Pasal 1O

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan
kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

6 huruf a, huruf b

dan. hunrf

c di

satra.an

pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra
kurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
Pengawasan terhadap pelaksanaal kewajiban satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan.
Pasal 11

Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau

tenaga

kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum
tetap, penanggungiawab satuan pendidikan tersebut dapat memberikan
sanksi hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan
pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan
belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti
program pend,ampingan dan/ atau rehabilitasi.
Penyalahgunaa.n Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan
oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hams dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan
pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah
terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan
sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau
rehabilitasi.
Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti
mengedarkan dan menggunakan Narkotika dan Psikotropika, dan Zat
Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan
dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar
dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan
proses hukum selesai.
Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan
sementara dari kegiatan belajar-mengajar iebagaimana dimaksud pada
ayat (5) setelah:
a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Masyarakat
Pasal 12

syarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan
rhadap penyalahgunaan dan peredaran getrap Narkotika, Psikotropika, dan
t Adiktif antara lain:
ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
menggerakkan kegiatan sosial masyarakat rnelawan peredaran dan
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif di wilayah
masing-masing;

membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang
berpotensi tedadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang
berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjacli penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan

wilayahnya.

Pasal 14
(1) Penanggung jawab pernondokan atau asrama wajib:
a. membuat peraturan pemondokan atau asrarna yang melarang adanya
kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,
dan Zal Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat y"t g
mudah clibaca;
b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikeiolanya agar tidak terjadi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, d,an Zat
Adiktif;
c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif;
d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya
untuk rnenandatangani Surat Pernyataan di atas kerta.s berrneteral yang
menyata.kan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif selarna menjadi penghuni.
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga
ter.ladi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,
dan zat Adiktif di lingkungan pernondokan atau asrama yang
dikelolanya; dan

f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga

terjadi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, d,an Zat
Adiktif di lingkungan pemondokan atau asraina yans dikelolanva.

Ketentuanlebihlanjutmengenaimekanismepertanggungiawaban
diatur dalam Peraturan
pencegah.r, *"i^t"i- pl*o"dokan atau asrama
Bupati.
Bagian Kelima

Pescegahanmelalui-inetitueiPenerintah,Daetah'
f,e-i"ga Pemerintah di Daerah dan DPRD
Pasal 15
mengadakan
setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban
dimaksud dalam Pasal

kampanye dan p".w"U"i"n inlormasi. sebagaimana
6 huruf a dan i aidalam lingkungah kedanya sendiri dan/atau kepada
masyarakat sesuai dengan kewenangannya'
Pelaksanaan kamPanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) aapat ditaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan
dinas/ lembaga terkait.
Pasal 16

Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Katlupaten dan
instansi/lembaga Pemerintah dilingkungan Kabu.paten Langkat dapat

mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil hants:
a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
b. menandatangani Surat 'Pernyataan di atas kertas bermeterai yang
menyatakan tidak akan mengedarkan danfatau menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil maupun Pegawai. Negeri Sipil dan bersedia d{jatuhi
hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

(21

Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga
Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhad.ap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Adiktif di lingkungan kerjanya.

(3) Upaya pencegahan sebagaimana

(41

(s)

dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjarrya untuk
menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang
menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap
dan penyalahgunaan N arkotika, Psikotropika dart Zat Adiktif;
c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif;
Memasang papan pengumuma.n larangan penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan
kerjanya.

Ketentuan lebih

lanjut mengenai rnekanisrne pertanggungiawaban

pencegahan melalui Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga
Dcmarinf

a

1r rli a fr rr rl

aI

arn Perqfr.lrqn

Pasal 17

Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
a. memiiiki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang
menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD
dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan
penyalahg\rnaan N arkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif .
Pimpinan DPRD wqjib melakukan upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif di lingkungan kerjanya.
Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di
lingkungan kedanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas
kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan clan/atau
menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama
menjadi pegawai;
b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap
dan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika d,an zat Adiktif;

ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif;
d. memasang papan pengumuman laranga.n penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di ternpat yang rnudah dibaca di lingkungan

c.

kerjanya.

Ketentuan lebih

lanjut mengenai mekanisme pertanggungiawaban
pencegahan melalui DPRD diatur dalam Tata-Tertib DITRD.
Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar
tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran g"lap
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
Bagian Keenam
Pencegahan melalrrl Tempat-tempat, IIsaha
Pasal 18
Penanggung jawab tempat usaha wajib:
a. rneminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya
untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang

rnenyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif selama menjadi pegawai;

b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi pered,aran
gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika clan Zateait<tiq

c.

ikut melaksanakan kampanye dan

penyebara,n informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Naikotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif;

d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan
tempat usahanya.
e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika did.uga
terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan

f.

jika mengetahui ada indikasi
terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,

segera melaporkan kepada penegak hukum

dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.

Ketentuan lebih

lanjut mengenai mekanisme

pertanggungiawaban
Peraturan
pencegahan melalui tempat usaha diatur dalam
Bupati.

Pasal 19
(1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau
tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat
Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan
mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adlktif selama menjadi pegawai/karyawan
b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaarl dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif;
c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan )/ang
dikelolanya tidak terjadi' kegiatan yang berkaitan dengan peredaran
gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan
hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel,
penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada
indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat
hiburan yang dikelolanya.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungiawaban
pencegahan melalui hotel, penginapan atau tempat hiburan diatur dalam
Peraturan Bupati.
Bagiaa t{etuJuh
Penaegahau melalui Media Massa
Pasal 2O

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dart Zat Adiktif
antara lain:
a. meiaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif;

-"g"fip yTg..dapat memicu terjadinya
menolak pemberitaan, artikel, tayangan
Nartotita, Psikotropika dan Zat
penyalahgunaan J".r'peredaran
Adiktif.
Bagtan KedelaPau
Upaya Khusuc Bagi Pemakai Pemula
Pasal 21

dimaksud
upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana
dalam ketentuan perundang-undangan'
Upayakhusussebagaimanadimaksud'padaayat(1)meliputi:
a. pendamPingan; dan/ atau
b. advokasi.

Plegal22
(1)

Pendampingan diberikan kePada:
a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika,
d,anZatAaimif melalui testunne dan/atau test darah (bloodtest);
b.

pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiknf yang tidak melebihi ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau pecandu belum cukup umur yang

dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
(2) Advokasi diberikan kepada:'
a. pemakai pemulq, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
b. pemakai pemula yang tertangkap tangan rnembawa Narkotika,
Psikotropika, dar. Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang ttra dan/atau
wali; dan/atau keluarga dari pemakai pemuia dan pecandu sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai
pemula.
(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi
serta pembiayaan sebogaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB TV
PENANGGULANGAN

Baglau Kesatu
Upaya Penanggulatrgan
Pasal 23
Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:
a, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagtan Kedua

Penyalahgunaalr
Upaya Penauggulanga! terhadap
Pasal 24
(1)

(21

PenanggulanganterhadappenyalahgunalnsebaSairrranadimaksuddalam
melalui rehabilitasi'
Pasal 23 huruf Ji1"k""""tt"tt
"
pada ayat (1) meliputi:
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud
a. rehabilitasi medis; dan
b. rehabilitasi sosial;

pada
medis dan sobial sebagairnana dimaksud
(3)
\-/ pelaksanaan rehabilitasi
ayat (21dilakukan terhadap pecandu'
Pasal 25

pecandu Narkotika'
(1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan
psikotropif.a ian Zat Adiktif jlang belurn cukup umur -wajlb melaporkan
lembaga
kepada pusat kesehatan *".v"ot"t,. rumah sakit, dan/atau
Pemerintah
rehabilitasi med.is dan rehabilitasi sosial yang 6itunjuk oleh
dan/ atau Pemerintah Daerah.
(2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

memperoieh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau

rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rLlmah
sakit, dan/atau lembaga rbhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan BuPati.
Pasal 26

(1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan
tradisional.
(2) Tempat penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
Pasal 27
(1)

Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah
maupun oleh masyarakat.

(2t

Mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiklif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari

ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.
(3) Pembinaan terhadap mantan pecandu dilaksanakan secara

rutin (after
care) dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum
Koordinasi.

Bagian Ketiga
Upaya Penanggulangan terhadap Peredaraa Gelap
Pasal 28

ggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam
*22
liuruf b dil,aksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
rundang-undangan.
BAB V
PERAI{ SERTA MASYARAI(A'T
pasat bg
1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan
serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Adiktif.
) Masyarakat daiam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan
edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan
Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
(3) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat
adiktif diwujudkan dalam bentuk mencari, menemukan memperoleh serta
memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
(4) Dalam hal masyarakat kampanye atau menyarnpaikan informasi terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat
adiktif diberikan perlindungan hukum.
BAB VI
PEMBINAAI{ DAIT PEIIIGAWASAI{
Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan aan
penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelaf Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif serta prekursor.
(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah
Daerah
,. g.r
lqrr,
lain,
dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan
dan
-Narkotika,

p"larggulangan penyalahgunaan dan pereaaran d.r"p
Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentiig; daerah
kepentingan nasionar sesuai ketentuan p.."lur*., perund,ang-und,anga:e.dan

(3)

(4)

Pengawasan terhadap- penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana
dimaksud dalam pasll 26 di aaEiarr dilaksanakan oleh dinas yang
tugas
dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap penyelengg€Lraan Rehabilitasi sosial
sebagaimana
dimaksud Pasal 27 di daeiah dilaksanakan oleh Satuan Kerja perangkat
Daerah {SKPD) yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
sesuai
dengan ketentuan peraturan perunoang_Ifi aengan.
"o"i"r

ft

,}:*ffffi"f}rfl

ffi$ktriHtsSjffiffH*#ft
lanjut dalam
i Institusii wajib laPor'
laPor diatur lebih
:-

sebagat

dan mekanisme
Institusi, tata cara
P.irt tun BuPati'

-+ ,{ al;rrT

wajib

BAB VII
FORUM KOORDIT{ASI
Pasal 31

1)DalamrangkaPencegahan.danPenanggulanganterhadapPenyalahgunaan
a"" Z*t'eagtlf di Daerah
P;ifft'piIi
N.rrotir.r,
peredaran
Getap
dan
Jibentuk Forum Koordinasi'
pada ayat (1) terdiri dari unsur:
(2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud
a. Kantor Sosial (Dinas Sosial)
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pendidikan;
d. Kepolisian Resort;

Badan Narkotika Nasional;
f. Kejaksaan negeri;
o Pengadilan negeri;
b'
h. Komite Nasional Kepemudaan;

e.

i.
j.

Forum Kerukunan Umat Beragama;
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
k. Perguruan Tinggi.
(3) Pembentukan Forum Koordinasi dapat disusun secara berjenjang mulai
dari Forum Koordinasi tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
(4) Pembentukan Forum Koordinasi dan susunan keanggotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan tsupati.
BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 32
(1)

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan

masyarakat yang telah berjasa daiam upaya pencegahan dan

penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif.
(2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau
bentuk penghargaan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB I:K
PEMBIAYAAI{

Pasd 33
dalt' Zat Adiktif
Pembiayaanataskegiatanpencegahan*o'penanggulanganterhadap
N"rttotitt",.P5ik;;t;?ik"
penyarahsunaan dan pered"ITi."o
dibebankan pada Anggaran
;;;;"h
p"*.riii"t
ole-h
y"r.,e dirakukan
lain yang sah sesuar
paerJ d'anlatau

"t'*b"t

pendapatan oan Belanja

perundang-undangan'
den gan ketentuan peraturan
BAB X

I(ETENTUAil PEIrNDIKAN
Pasd 34
pelanggaran ketentuan
Selain oleh penyidik poLRI dan BNN, penyidikan atas Pegawai Negerl Sipil
di dalam peraturan Daerah ini ailatnr1an olefr Penytdik
sesuai dengan
(ppNS) dilingkun;;-P";"rintah Daerah yang diberi wewenang
icetentuan peraturan perundang-undangan'

I(

BAB XI
TENTUATI PIDAITA
Pasal 35

(1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9
ayat (1) huruf a, huruf b, humf c, d dan huruf f, dan pasal 1l ayat (2) dan
ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp 50.000.000'00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Penanggung jawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan pasal
L4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf I dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paiing banyal<"np
50.0O0.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga pemerintah di
Daerah yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat (2), iipidana deng;
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paiing banyak"Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2),
dipida,a
dengan pitll
paling rama 3 (tiga) bulan
d"rra"'pa[n!
-k-ulungan(lima putuh juta
banyak Rp 5O.0OO.0OO,OO
"t!,
ru[iahy.
(5) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan pasal
lg ayat
(1) huruf a, humf b, hunrf
d a"i. rrurrl--r, dipidana d"rrg* pidana
g ",
kurungan paling

rama

50.0OO.O0O,OO (tima puluh

(tiga) bulan atau denda paring banyak Rp
juta rupiah).

(6) Penanggung jawab hoter, penginapan atau tempat
hiburan
ketentuan pasal 19 ayat 1i1 aipiaina dengan pidana dil;; yang meranggar
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak nlp so.ooo.ooo,oo (limapa5ng lama
puluh juta
rupiah).

I

I

Pasal 36

dan pecandu Narkotika'
peny{a}rgunaan
dari- \9''Pt*
umu. sebagaimana
^;*;walizatt"r'*
1) Orang tua atau
melapor' dipidana
psikotropika
\*i*ri?";;;
y5":?'tiaak
]t"g
a;tirl
25
dimaksud aaram Pasal
peraturan perundan g-urrdangan'
se s*ai ke tentuan
"""L*p atau asrama' tempat
pemondokan
jawab.
(2)
"'*111:ndidikan'
-, Penanggung.
an a1
u s ah a, r, o te r, p e n qin
1rii" TI,*'
meiaPorkan terjadinYa kegra
i"" Ztt Aditttif' dipidana
N*rtoif.^,'i"if.*i"pit"
gelap
dan p"r"a^r"r'
perundang-undangan'
sesuai ketentrran peraturan
atau asralxla' tempat
pemgndokan
pendidikan'
(3) Penanggung jawab latuan
hil;t;; yang tidak bertindak
i"*pi
penginapan
hotel,
usaha,
iii penvidikan serta
"1""
Lt.,,
*Jrrgh*11rrs-hr1"".gr.
1"rou"t*f
kooperatif ;;,i
hukum aiabila terjadi
p"""g^t
pemrntutan dan pemerikslan oGft
dan zat
gelap N*f,otit*, Psikotropika
p"r"alr**
ai.,
penyalahg.,.ru.li-ketentuan peraturan perundang-undangan'
Adiktif, aipiJana

t*l#

\

tr"t*i?,ffiry&iiil

=."rr"i

BAB XII
I(ETENTUAI{ PENUTUP

Pasd 37
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan pengUndangan Peraturan
Daerah ini d.engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30 -12 -

2OL3

BUPATI LAI{GI(AT,

H"

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 1o't2 -

ITEPU

2013
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H. INDRA SALATIUDIN
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2013 NOMOR.].I..

PENJELASAIT
ATAS
I(ABUPATTN LANGI(AT
DAERAII
PERATURAN

NOMOR .......TAIruIt 2013

TEI{TAI{G
PENCEGAHANDANPENANGGUI,AHGAITTERIIADAP

PENYALAHGUNAAI{DANPEREDARANGELAPNARKoTIKA,
PSIKOTROPII(A, DAN ZAT ADIKTIF'

I.

UMUM

Narkotika, psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi mempakan obat atau
ba.hal yang bermanfaat di bidang peregobatan ata.u pelayanan kesehatan dan
p.rg"*b.rig^t ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau
digunlkan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika
disalahgunakan atau d,igunakan tidar< sesuai dengan standar pengobatan
dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau
masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini al<an lebih merugikan jika
disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat
mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya
bangsa yang pada akhirnya akan dapat melernahkan ketahanan nasional,
termasuk di daerah.
Kabupaten Langkat sebagai daerah trintasan antar provinsi dan pintu
gerbang Sumatera Utara dari Provinsi Aceh memiliki tingkat lalu lintas
manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang
sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. LJntuk penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Fsikotropika, dan Zat Adiktif yang belum pernah
diatur sebelumnya. Untuk itu, ini lah saatnya Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat ini dimaksudkan sebagai aturan mengenai kewajiban-kewajiban yang
harus diiakukan oleh stakeholders yang dimungkinkan sangat terkait dengan
pemanfaatan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif untuk kepentin[an
penyalahgunaan-.maupun pengobatan dan kesehatan serta mengatur tenting
rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di dalam masyarakat menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun
kualitatif dengan korban yang meluas, terutarna di kalangan anak-anak,
remaja, dan generasi muda pada umumnya di Kabupaten Langkat.
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong
_
adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, psikotropiki
dan Zat Adiktif menyebabkan rneningkatnya penyalahgunaan yang *"kirt
meluas. oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, p.n"rggulangan
penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dalam .r" gtof *isasi
komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin m41u, dengan-demikian
sangat tepat Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Geiap Narkotika, psikotiopika
Dan ZaL Adiktif diterbitkan.
Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan
penyalahzunaan dan peredarari

ini sebagai bentuk
ana Narkotika Perlu diterbitkan Peratuan Daerah
Narkotika, Psikotropika

anggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
Zat Adiktif LainnYa'
bagi pemakai
Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus
ula yaitu anak v""S 6";;.ia di b?y# 18 tahun vang,T:1l?]"1,fl1*::
diperdaya,
I aan Zat Adiktif karena coba- coba, dibuj uk,
#'#;ri";' p"i["""pru
-'Jr.rr7*t",
d.iancam untuk menggunakan Narkotika,
itipu, dipaksa,
urrrvs'
untuk
,-^u hdiktif
ia,;vtif atau
ntt seorang peca,du di bawah umur, "-frrlz
Psikotropika, dan Zat
mendapatkan p.rrJu"-pingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau
advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah
um\rr, juga d,iberikan kepad,a otlttg tr,ra atam keluarganya' Hal tersebut perlu
diiakukan agar pemakai pemula tidak' meningkat menjadi pecandu, dan
pecandu masa depannya dapat terselamatkan.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam
usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian
penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran' gelap. Penghargaan
tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pered.aran
gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah.
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong
adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin
meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan
penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dalam era globalisasi
komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan
mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang
pencegahan dan penanggulangan terhaclap penyalahgLrnaan dan peredaran
gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasai

1

Cukup jelas

Pasal 2
Culanp

jelas

Pasal 3

Cuktp jelas
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal

.5

Cukup jelas
Pasal 6
Culatp jetas
Pasal 7

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anal< dari
permasalahan penyalahgunaarl dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif.

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan
dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik,
tenaga kependidikan maupun orang tua/waii peserta didik)"
Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif adalah di usia produktif kerja, sehingga
tempat kerja termasuk institusi pemerintah, perlu ikut rnelaksanakan
upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif.
Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat

tergantung dengan partisipasi. aktif masyarakat sehingga secara
bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga
memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayah
masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tersebut perlu mendapat
dukungan penuh dari media massa di Kabupaten Langkat , yang
harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab satuan pendidikan"
adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur
Lembaga, dan lain-lain.
Ayat

(21

Cukup jelas

Pasai 10
Culanp

Pasal

jelas

11

Ayat

(1)

Ayat

(2)

Cukup jelas
Culatp jelas

Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang
adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemeri.ntah Daerah.

Ayat (a)

Culary jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat

(6)

Pasal l2

Culary jelas

13

Culanp

jelas

Pasal 14

Ayat

(1)

atau

Yang dimaksud dengan "Penanggung jaw1b. pemondokan
atau
asrama' antara tain p'emilik dan/atau pengeiola pemondokan
asrama.

Ayat (2)
Culcup

jelas

Culcup

jelas

Pasal 15
Pasal 16

Ayat

(1)

Yang dimaksud Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekusor
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya adalah surat
keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekusor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainya yang dikeluarkan oleh dokter
pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak
mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, prekusor
Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainya adalah surat

pernyataan yang berisi tentang identitas diri/caton pegawai yang
b_ersangkrrtan yang menerangkan bahwa selama meniJai eegawai
Negeri sipil tidak akan melakukan penyalahgunaa.n Narkotika,
Prekusor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikttf lainya yangditulis di
atas kertas bermaterai. surat keterangan dirnaksud tidak
menggugurkan persyaratan pengangkatan calon pegawai Negeri sipil
mengenai pernguj ian kesehatan.
Ayat (2)
Culatp jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat

(a)

Cuktp jelas
Ayat

(5)

Culatp jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan openanggung jarvab
pemilik dan/atau pengelola temlat usaha. tempat usaha, antara lain

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud d.engan "PenanggUngjawa! hotel, penginapan,_ atau
temf,at hiburan" ,ttata lain pemilik danlatau pengelola hotel,
penginapan, atau temPat hiburan'
Ayat (2)

Culary jelas

Pasal 21

Ayat

(

1)

Yang dimaksud dengan "Ketentuan perundang-undangan" adalah
undang-undang mengenai perlindungan anak.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan "Tertangkap tangan" adalah tertangkapnya
seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan
segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan
benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana itu yangmenunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu merakukan tindak pidana itu.
Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
yang tidak melebihi ketentuan peraturan perulndang-undangan adalah
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor o4/Bua.6/Hs/sp/Iv l2oto tanggal - z aprii 2ot0 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Pinyalahguna€ur dan pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitaii trteais dan Rehabilitasi
Sosial.

Yang dimaksud dengan p9h1m cukup umuf adalah seseorang yang
belum mencapai umur lg (delapan belas) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat

(3)

Cukry jelas
Ayat

(4)

Cuktp jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Culatp jelas

Pasal 25

Ayat

(1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu
penegak hukum
dan Pemerintah Daerah Daram..menanF$r"oJi ma.ir"h
?.rru.lr"y"
penyalahgunaan Narkotika, psikotropiE, d; zat
Adiktif, maka

kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab
pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, termasuk
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dartZat
Adiktif yang terjadi di satuan pendidikan.
yat

(21

Culatp jelas

t

(3)

Cukup jelas

26
Culanp

jelas

27
Culatp jelas

28

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif di Daerah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Nomor
35 Tahun 2oo9 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor s rahun
1997 tentang Psikotropika.

Pasal 29
Culanp

jelas

Pasal 3O

Cukup jelas
Pasal 3 I

Culatp jelas
Pasal 32
Culanp

jelas

Pasal 33
Culanp jelas

Pasal 34
Culary jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Culatp jelas
Pasal 37
Culary jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I(AE}UPATEN I,ANGKAT TAHUN 2013 NOMQR.,,

LEMBARANDAER,AH

I(ABUPATEN LANGKAT
NO:

SERI:

PERATURAIT DATRAII KABUPATEH LII,ITGI(AT
NOMOR : ...1-6.....TAHUN 2013
TENTANG
JAITTIITAIY NESEI{ATAIT

DAERAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

:

Menimbang

a. bahwa setiap orang berhak rnernperoleh pelayanan
kesehatan dan berhak ats.s jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya

b

ilffir*::ffi"**Iir
#,ffi:ffiH;*
pelayanan

daram

rangka menjamin

kesehatan masyarakat
tidak mampu telah memiliki program Jaminan
Kesehatan Masyaraliat (Jamkesmas), akan tetapi dalam
kenyataannnya belum semua masyarakat di daeratr

terdaftar sebagai penerima manfaat dari prograrn

Jamkesmas tersebut;
c. bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial di bidang kesehatarr
adalah termasuk salah satu kewajiban daerah
sebagaimana diahrr dalam Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintatran Daerah;
d. bahwa oleh karena itu, masyarakat di daerah yang

belum terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, perlu
ditampung kepesertaan jarninan kesshatannya dalam
sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
sebagaimana
dimaksud pada huruf, a, huruf b, huruf c dan huruf d,
perlu membentrrk Peraturan Daerah tentang Jami:ran
Kesehatan Daerah.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan

Mengingat

:

7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten dalam

1. Undang-Undang Nomor

Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (I,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahrrn L974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (I.embaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tarnbatran Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

:li{tffi,ffi}
-

NE;"

Nlmor

44?7\

dengan undangi"i.*i'.*3"Tt**jffi'ffi
?"i't'*'l-*uut'^'[I'iatit
Negara RI
sebagaim**'

1&tu*[Jui'
3oia [r'mlaran
t'*Utt*

undang uo*ol"Ti'
Tahun zoos No*or 59'
Nomor

a84a);

Negara RI

2004 tentang
iS Tahun
p"*"'i"t'r' Pusat dan

s H:,1ffi##T",Xi#l'""1;

Negara Republik
Pemerintalr oa,t"-ti' (t'emuaran
Tambahan kmbar.an
lndonesia Tahun 2OA4 Nomor t26'

aa38);
Negara nepuUtitt Indonesia Nomor
No*ot 40.Tahun 2004 tentang Sistem

6. Undang-U";;G

Nasional (L'emba:an Negara Rt Tahun
Jaminan S"SJ
-is0,
Tambahan Lenrbaran Negara Nomor
No*r,
2OO4

4456):

T.Undang-UndangNomor36,fahun2oo9t'etrtang
Tahun

Kesehatan lU"rrib*tr.tt Negara Republik Indonesia
2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nornor
5O63);

8.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara ftepublik Indonesia Nomor

9.

Undang

5O721;

- ' Undang Nomor 1 1 Tahun

2OOq tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2AOg
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a957);
lO.Undang Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2OlI Nomor 82, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia lr[omor 52341;
11. Peraturan Pemerintah Nomor s rahun r9g2 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam
wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia ta-hun IgB2 Nomor 9);

12. Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 19g6 tentang
Perubahan Batas ttr/ilayah Kodya Dati II DeIi serdan[
(l,embaran Negara Repubrik Indonesia Tahun lggd
Nomor I 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33221;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
. (Lembaran Negara RI Tahun 2O0S Nomoi 4g, Tambahan
Lembaran Negara RI Tahun a5O2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2o1o tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Repubfif
Indonesia Tahun zolo Nosror 74, Tambahan Lembaran
Negara RI Tahun 5135);
15. Peraturan
Menteri
Kesehatan Nomor
2562 / IyIE-NKES / PER/Xrr / 20 1 1 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan;

16.

Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 40 Tahun 2OL2
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat;

23 tahun 2OOZ tentang
Pembentukan Oerganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Itmbaran Daerah Kabtrpaten Langkat tahun
2OO7 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten
Langkat Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 ta.hun 2AO9 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun
2009 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten
Langkat Nomor 3).

17.

Peraturan Daerah Nomor

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN
DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten langkat.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah APBD Kabupaten Langkat.
7. Jaminan Kesehatan Daerah adalah salah satu bentuk jaminan sosial di
bidang kesehatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Langkat.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan.
9. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan dasar.
10. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah kesehatan di h-rskesmas Rawat
Inap.
11. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan spesialistik.
72. Gawat Darurat / Emergency adalah suatu keadaa-tr gangguan kesehatan
yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan
menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang
dilayani di unit gawat darurat.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut PPK adalah Rumah

atas ldaim
L4.TimVerifikasiadalahsatuantrrgas.yl'gdiberi.kewenarrgandart
*"r]'rt"i"i^"pt"*"i*
itr.'tmelakukan irrrgguogil*.u

ia
ls. mf:get m mru;lr:*;
Rurnah SufJI U."-

Groupvang merup1lran
,,*"IJ-V*g-tetah disesuaikart

ca^se"Base

dasar t riff-p*Ja
yang sama'
berdasarkanli'i ktitti* dan biaya
BAB II
PRINSIP

Pasal 2

PenyelenggaraanJaminanKesehatan"Daerahdilaksanakarrberdasarkan
prinsiP :
a. keadilan;

b.pemerataan; r
jawab

c.

d.
e.

tanggung
nirlaba, dan
keterbukaan.

.,-

sosial;

BAB TIT
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan
dengan p*.ry"t.rrggaraan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat yang
tidak menladi peJerta dari program Jamkesmas, jaminan kesehatan lainnya.
BAB IV
TUJUAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah berlujuan

untuk memberikan

pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat daerah, dengan
pengelolaan pembiayaan yang bersifat mandiri, terkoordinasi, terpadu dan

berkelanjutan.
BAB V
KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta Jamkesda adalah penduduk miskin di daerah yang bukan
merupakan peserta Jamkesmas atau jaminan kesehatan tainnya.
(2) Keterangan tentang miskin dikeluarkan oleh Kepala Dusun atau sebutan
tain yang dikuatan oleh pernyataan Kepala Deea/Lrrrah.
(3) Peserta Jamkesda diberikan tanda kepesertaan berupa Kartu Langkat
(1)

Sehat.
(4) Ketentuan lebih

lanjut tentang kepesertaan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI
IURAN

Pasal 6
(1) Iuran peserta Jamkesda dibayar oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan
11
Ititl

(2)

sebagaiman'a d;tmaksud pada ayat t1)
Jumlah iuran peserta Jamkesdapttotefran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar 5 o/o (lima persent a*i-

trr

iX|io#T;3I;;r.an

dalam
iur-an peserta Jamkesda lebih lanjt diatur

Peraturan BuPati.

BAB VII
PENGELOLA
Pasal 7

dilakukan oleh Pengeh:la
-sebagaimana
dimaksud, pada ayat (1) meruqakan bagian dari
izi
, ' p".rg.lola
penyel"rrggr.r**i-, iayanan kesehatan yang terdapat P"q* Dinas Kesehatan'
kerja Pengelola diatur iebih lanjut dalam Peraturan
1Sy btruf<trr.-I., tata
Bupati.

(1) Penyelenggaraan Jamkesda

BAB VIII
PERSYARATAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
(1) Persyaratan

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melaiui Jamkesda

adalah:
a. membawa bukti kepesertaan untuk jenis perawatan di Puskesmas dan
jejalingnya;
b. membawa bukti Surat Rujukan dari Puskesmas untuk jenis perawatan
di Rumah Sakit.
(2) Persyaratan pelayanan kesehatan pada Rumafr. Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal peserta Jaminan
Kesehatan Daerah berada dalam keadaan gawat dan-lrat.
Jaminan Kesehatan Daerah yang rnendapat pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyertakan persyaratan
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

(3) Peserta

BAB IX
HAK PESERTA
Pasal 9

di PPK sesuai dengan
kebutuhan medis yang meliputi pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan kesehatan dan pemulihan kesehatan tanpa

(1) Peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan

dipungut biaya.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

:

a. menolak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
b. menarik pernbayaran atas pelayanan kesehatan yangdiberikan;
c. menunda/mempersulit pelayanan kesehatan.
BAB X
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal

(1) PPK

1O

Jaminan Kesehatan Daerah aCalah

b.
,,,

pedanjian
pemerintah yang memiliki
atau
Swasta
Rumah sakit umum
Pemerintah
srvasta
dilalnrkan dengan

u*}*

;"i#**:#ri;n"HfJ:ssj
'
il;il".."
sebagai ppk Jaminan

.p.itJ
.
fakio1.rr"i"r"i- J"t u,"iffios

lq"

-rumah sakit ddam

memperrimuangkan
Pemerintah
rn.rrrU"tit<"tt ptlty ttt"tt kesetratan' sakit Umum swasta
dimaksud pada ayat
(3) Pemilit a'
.rU"i.i**a
f"""n.?rri;;trh
ppr.
J"rIi*r,
sebagai
Bupati'
(2) ditet^apr.,t' Jtttgan Keputusan
BAB XI

"F'

aff?t;;;;,{;"h

PELAYANAN

P"""t
(1)

tt

Kesehatart
Fasilitas pelayanan yang diberikan kepada peserta Jaminan
Daerah meliPuti :
a. rawat jalan tingkat dasar di Puskesmas dan Jejaringnya;
b. rawatlnap tingkat pertama di Puskesmas Perawatart
c. rawat irrab tinEkat ianjutan di Rumah Sakit PPK dengan fasilitas Kelas 3;

d. pelayanan gawat darurat.

(2)

Manfaai pelayanan kesehatan yang disediakan bagr peserta Jaminan

Kesehatan Daerah pada setiap fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
(3) Pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada peserta Jaminan Kesehatan
Daerah menggunakan semua fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh PPK
Jaminan Kesehatan Daerah hanya untuk standar pelayanan Kelas III.
(4) Perpindahan pelayanan kesehatan dari Kelas ttl kepada kelas pelayanan
yang lebih baik mengakibatkan batalnya pelayanan Jamkesda.
(5) Lamanya pelayanan ditentukan oleh pFK.
(6) Pedoman dan Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21ditetapkan dalam peraturar Bupati.
BAB XII
RAYONISASI

Pasal 12
(1)

Untuk kemudahan perolehan Jaminan Kesehatan Daerah
berdasarkan
domisili penduduk, maka pelayanan kesehatan
dibagi
u.rJ"".rr...,
Rayonisasi.

(2) Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat

(r)
:
Ravon I terdiri dari wilayah LmGi'H"lu terdiri dari
ppK
Rumah sakit
yang ditetapkan dengan Keputusai gup"ti; dengan
b' Rayon II terdiri aari witayarr ungr.# Hiiir dengan ppK
Rumah sakit
yang ditetapkan dengan Keputusan-Bupati;
dan
c' Rayon III terdiri dari-wilayah Teluk a.LGr,g* ppK
Rumah sakit yang
ditetapkan d-engan Keputtisan Bupati.
(3) Pelayanan kesehatan uetaa"artan
nayonisasi sebagaimana dimaksud pad,a
ayat (21tidak berlaku dalam keadaan
i"r"r"i-aan/atau keadaan tertentu.
(4) syarat dan ketens"r penunjukan
eer
p.a" -""rng - masing Rayon diatur
dalam peraturan Bupati.

a'

BAB XIII
KLAIM
Pasal 13

(1)PPKberhakmemperolehpembaya'ran.atasbiaya.biayadalam
Kesehatan
penyelengg,,"^,, p"r.v"''"" kesehatan kepada peserta Jaminan

pembayaran'
Daerah dari Pemerintah Daerah dengan mengajukan klaTn
pada ayat (1)
(2) Dasar p.rrg4;; k1"i; p.*Aiyari sebagaimana dimaksud
bukti-bukti
berisi rekapitulasi laporan pelayanatt yattg dilengkapi dengan yang
telah
pembiayaan yang sah dan dapat aip"tt ogglrngiawabkan
diperiksa dan ditandatangani otetr Veriirkator serta ditandatangani oleh
Direktur Rumah Sakit atau PPK.
(3)Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berasal dari aparatur
pemerintah Daeiah atau kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkart
dengan Keputusan BuPati.
(4) Dasir pengajuan klaim pembayaran sebagaimana dimaksud pada a-yat (1)
oleh numafr- Sakit Umum Swasta menggunakan tarif yang sama dengan
tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengacu pada
tariff INA-CBGs.
(S)Rekapitulasi laporan pelayanan kesehatan dan bukti-bukti pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan kepada Pengelola untuk
mendapat persetujuan dalam proses pembayaran klaim.
BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 14

pelayanan kesehatar, peserta Jarninan Kesehatan Daeratr
bersumber dari APBD dan bantuan lainnya dari Pemerintah, Penrerintah
Provinsi, serta pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat.
(2) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah ditampung dalarn APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3) Untuk menjaga kesinambungan pembiayaan dan menghindari terjadinya
kekosongan pendanaan pelayaran kesehatan peserta Jaminan Kesehatan
Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) disusun
berdasarkan pendanaan Tahun Jamak atau Multi Years.
(4) Pengelolaan dan mekanisme pembayaran kepada PPK peserta Jaminan

(1) Pembiayaan

Kesehatan Daerah berada pada Pengelola.

BAB )CV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15
(1)

Untuk memantau pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta Jaminan

Kesehatan Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi.
(2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk
oleh Bupati dan diketuai oteh Sekretaris Daerah.
(3) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
a. Unsur dari Dinas Kesehatan;
b. Unsur dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
c. Unsur dari Kantor Sosial;
d. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
II--,.-

l^-:

D^-:^-

I/^^^:^Lr^-^^-

6--:^!

g. Camat;
h. Unsur Akademisi;

i.
j.

Unsur dari Ikatan Profesi Kesehatan, dan
Unsur dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

)Tata kerja dan laporan Tim Monitoring dan Evaluasi diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 16
(1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2)
huruf (c) :

huruf

(a) dan atau

huruf

(b) dan atau

a. bagi PPK Rumah Sakit Swasta dikenai sanksi berupa pemutusan
kerjasama
b. bagi Pegawai PPK hrskesmas dan Rumah Sakit Umum Daeratr dikenai
sanksi bempa penegakan disiplin kepegawaian.
(2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr
lebih lanjut dengan Perattrran Bupati.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diahrr dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaa.nnya ditetapkan lebih lanjut dalam Perahrran Bupati.
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Pera.hrran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Langkat
Ditetapkan di Stabat
pada tanggal
BI'PATI L/IfrGKAT,

"ffi

Diundangkan di Stabat
pada tanggal.............20 13
PIt. SEKRTTARTS DAERAII KABI'PATEIT LIIIIGT(AT,

H. INDRA SALIIHUDIII
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I.ANGI(AT TAHUN 2013 NOMOR........

2013

PENJELASAN
PERATURANDAERAHI(ABUPA'I.ENLANGKAT
NOMOR ........TAHUN 2013
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945 (UUD
undang-undang
"
1945),

melaluf Pembahan (Amandemen)- Kedua di tahun

2000

mem6erikan perlindungan dan dukungarr akan keberadaan hak untuk
sehat dan hak atas jaminan sosial. Melalui amandemen kedua tersebut
dirumuskan ad,anya "hak untuk mendapatkan linglnrngan hidup yang
baik dan sehat" dan "hak untuk memperoleh layanan kesehatan' sebagai
salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang dilindungi konstihrsi.
Berbarengan dengan perlindungan terhadap hak untuk hidup sehat dan
hak untuk -"^!.toieh layanan kesehatan tersebut, UUD 1945 juga
memberikan perlindungan lain dalam bentuk dukungan ketersediaan
fasilitas untuk pemenuhannya. Fasilitas tersebut terangkum dalam
bentuk "Hak Atas Jaminan Sosial".
Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 (UU No.32l2OO4)
Tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan adanya kewenangan
pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
mengembangkan sistem jaminan sosial. Bahkan, hal tersebut merupakan
saiah satu bentuk kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Pasal 22 }r.untf f dan h UU No. 3212004 menenttrkan : "Dalam
menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban : f.
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; h. mengembangkan sistem
jaminan sosial". Sementara itu, UU No.32/2004 juga menegaskan bahwa
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan sistem
jaminan sosial adalah termasuk bidang-bidang yang anggarannya hanrs
diprioritaskan sebagai bagran dari upaya perlindungan dan peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kewqjiban
daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 lrrunfi h UU Pemerintah Daerah.
II. PASAL DEMI PASAI
Pasal I
Cukup jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah prinsip yang tidak
membedakan strata sosial dalam masyarakat;
Yang dimaksud dengan prinsip pemerataan adalah prinsip dalam
pelayanan Ja.minan Kesehatan Daerah yang dapat menjangkau
seluruh wilayah Daerah;
Yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab sosial adalah
prinsip pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan

tidak berorientasi pada keuntungan sebagai benttrk dari
pelaksanaan Jaminan Sosiat sebagai pelaksanaan misi negara
untuk mensejahterakan masyarakat;

Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba adalah, bahwa
penyelenggaraan Jamkesda tidak dimaksudkan untuk
mendapatkan keuntungan, akan tetapi semata-mata karena
tanggungkawab sosial pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prineip

memperrnudah alcses informasi yang lengkap, benar, dan jelas
bagi setiap peserta.

Pasal

seperti Askes,
dimaksud dengan jaminan kesehatan rainnya
Janisostek dan Asabri dan lain-lain'

?"r*

Pasal 4
CukuP jelas
Pasal 5
CukuP jelas
Pasal 6
CukuP jelas
Pasal 7
CukuP jelas
Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1 1
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasai 13
INA-CBGs adalah aplikasi pengajuan klaim oleh penyedia layanan
kesehatan Rumah Sakit (Kelas III), Rrskesmas, Klinik ataupun
Rumah Sakit Swasta. Dalam aplikasi ini penyakit dikelompokan
berdasarkan ciri klinis dan biaya yang s&ma dengan tujuan unhrk
meningkatkan mutu dan efektifitas pelayanan.
Pasa] 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR....

LEMBARAN DABRATI

KABUPATEN LANGKAT

PERATURAI{ DATRATI KABI'PATEIT LIINGKAT

NoMoR J7. renrrr 2o1g
TENTANG
PERLINDUNGAIT LAI{AI{ PERTAT{IAI{ TANAIITAX{ PAi{GAIT BERXEL/IN'TUTAT{

DEI{GN{ RATIMAT TIIHAN YAITG

Tfi.ATTA

ESA

BUPATI LAIYGI{AT,
Menimbang

:

a,

bahwa Kabupaten Langkat merupakan salah satrr daerah
penyangga produksi beras di Sumaera Utara sehinga turut
ambil bag:an dalam upaya mewr4iudkan dan
mempertaha+kan ketahanan pangan dan kedaulatan
pangan nasional;

b.

bahwa lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten
Langkat semakin berkurang dikarenakan beralih fungsi
menjadi bukan pertanian tanaman pangan, sehingga
dikhawatirkan pemerinta.h daer:ah kesulitan dalam
mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukr.rng

kebutuhan pangan nasional;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4l
Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan
bagian dari wilayahnya untuk dijadikan sebagai kawasan
lahan petanian tanaman pangan berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daeratr tentang Perlindungan I"atran Pertanian
Tanaman Pangan Berkelanjutan.
Mengingat: 1. undang-Undang Nomor : 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembenttrkan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1992 Nomor 46);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(l,embaran Negara Republik Indoensia Tatrun 1999 Nomor
167- Tambahan Lembaran Nesara Nornor 38881:

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2
Tahtrn 2OO8 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a&aa\
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT
Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Nomor a7251;
6. Undang-Undang Nomor 4L Tatrun 2OO9 tentartg
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\

8.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan
bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
528O);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah
Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah
Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1982 Nomor 9);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat

II Deli Serdang. (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3323 );
1

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20 1 1 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian pangan
berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 I 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun

2Ol2 tentang
'Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan

12.

berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5279t,;

13. peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Sistem

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 46,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5283);
14. peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OL2 tentang

pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan
Tahun
Indonesia
Republik
Negara
berkelanjutan (Lembaran
2Ol2 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2AO7
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2OO9
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Langkat (Lembarab Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2OOg Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAN PERUIAI{ILAIT RAI(YAT DAERAEI

KABUPATEN LAI{GI{AT,
dan
BUPATI LANGIT,AT,

MEMUTUSI(AI{
MenetApKan

:

;

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUN{ UMUM
Pasal I

Dalam peraturan daerah ini yang dimal<sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
5. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai srratu
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

T. Lahan

Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha

pertanian.

Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara
konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan daerah.
g. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah lahan
potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk dino.anfaatkan sebagai lahan
pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada rnasa yarg akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah

8. Lahan Pertanian

sistem dan proses dalam merencanakan dan

menetapkan,

mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan
mengawasi lahan pertanian tanaman pangan dan kawasannya secara
berkelanjutan.
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alarn deng'an susunart fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki

1

1.

hamparan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau

hamparan Lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta
mendukung
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan
dan agroekosistem dengan'bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan
manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta
kesejahteraan ralryat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri
yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin
pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik
dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang
didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan
keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, amarl, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara. mandiri
dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan

unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk

bagi ralqratnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk
menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber
daya lokal.
17. Petani Tanaman Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap
warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan
untuk komoditas pangan pokok di Lahan pertanian tana.man pangan
berkelanjutan.
18. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi
pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggurlakan sarana
produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
19. Eksentensifikasi Lahan PerLanian adalah peningkatan produksi dengan
perluasan areal usaha dan memanfaatkan lah.an-lahan yang belum
diusahakan.

20.DiversifikasiPertanianadalahusahapengarrekaragamanusahatani

f;ftlm;ltf'-;1ff
"+qt
::t*'i"sberkelarrjutan
,, i;#t*iililfl#t:ffiff"fi*Hil"T#;'
PanFT
*n;il
perubahan funggi Lahan l"{"**,
fierkelanjutan baik
(diversirikasir"'J"'*r)danftffilT:fmff
sePe
satu komoditi Pertanian

,r.

t"t'"*tt'*ffi*i"
menjadi bukan Lahan pertanian
untuk menunjang
i,",!xl?::H#T#:Ttr[tflx; dan pengaturan air

oieh negara
adalah tanah {ang. sudah diberikan hak pakai' hak
bangUnan,- l"k
berupa hak milik, hak gUrr. ,".t a,"hak guna
yang tidak diusatrakan'
pengelolaan, atau dasar p"rrgU"""an ataJ. talah
keadaannya
tidak aipergunJ.t, tt".i tiaif. dimanfaatkan sesuai dengan
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pellpluasaannya'
24.Lahan frA".gi""i aaaiatr lahan yang miskin hara dan air yang tidak
mencgkupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dart

,a.

Bffiittr.r,"r

tanah pasir.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
dokumen perencanaan penataan ruang witalah Kabupaten Langkat.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Langkat.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah
dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Langkat untuk
periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKpD
adalah dokumen perencanaan Kabupaten Langkat untuk periode I (satu)
tahun.
29. Badan Perencanaan pembangunap Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Oaeratr t<abuplten
Langkat.
Pasal 2

Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diselenggarakan
berdasarkan azas:

a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong-royong;
g. partisipatif;
h. keadilan;
keserasian, keselarasan, dankeseimbangan;
j.i. kelestarian lingkungan dan
kearifan foti; Jan
k. keragaman.
Pasal 3

Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berketanjutan
diselenggarakan
dengan tqjuan:

a' melindungi kawasan dan lahan pertanian tan.rnan pa'6an
berkelanjutan;

secara

pangan
b. menjamin tersedianya lahan pertanian tanaman

c.
d.
e.
i.
;
t.
i.

secara

berkelanjutan;
pangan;
mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
milik petani;
pang-an
melindungi k6;;ilikan lahan pertasiantanaslan
masyarakat;
meningkatka[kemakmuran """t^ kesejahteraan petani dan
peta*i;
da' pemberdayaa'
menin[katka. perlindunga'
'perry"aia# lapangln
bagr kehidupan yang layak;
*."irrir."tk;
I"!"
mempJrtahankln keseimbangan ekologis; dan
mewujudkan revitalisasi pertanian'
Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan

meliputi

:

a. perencanaan dan penetaPan;
b. pengembangarl;
c. pemanfaatanl
d. pembinaan;
e. pengendalian;
f. pengawasan;
g. perlindungan dan pemberdayaan
h. pembiayaan; dan
i. peran serta masyarakat.

petani;

BAD II
PERTI{CANAAN DAN PENETAPAII

Bagian Kegatu
Perencanaan
paragraf
Umum
pasal

1

S

Pemerintah daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian
tanaman
pangan berkelanjutan dalam RTRW, RPJMD ian RKPD.
(2) Rencana perlindungan lahan pertanian
tanaman pangan berkeranjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a' rencana jangka panjang yang disusun mengikuti periode RpJpD;
b' rencana jangka menengah yang disusun mengikuti periode
R'JMD
dan;
c. rencana jangka pendek yang disusun rnengikuti
(1)

(3)

Perencanaan perrindungan

RKPD.

1**
pertanian tanaman pangan
"iu.g^i-^rir
e"e;;; (r) d,akuk"r, t rt.d*p
lahan pertanian
tanaman p*g."l u"it"r"rr:,1L
dan lahan cadangan
pertanian tanaman pangar ueileun;;,"r1;!
u""*aa di dalam dan di
luar
berketanjutan

dimaksud

kawasan pertanidn tauraman pangan berkelanjutan.

Pasal 6

ffi

p e rtal-lal^
i ndunsan
f1r
#1t"T rencana pe mbiavaan
iah 1n
s e rta pro sram d an
"iT" ..x-;t uffJ1ff#*,
ffi
iattan pertanian tanaman pangan
ng terkait dengan^;;;;"; p"rfi"Jl"gan
lanjutan.

nc an

a

:l;f

pe rr

.::Hfi:filt"rT*;

Paragraf 2
Perencanaan Lahan
Pasal

7.

berkelanjutan sebagai dasar perlindungan lahan

tanaman

pangan
pertanian tanaman

(1) Pemerintah daerah merencanakan lahan pertanian

pangan berkelanjutan.
(2) perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliPuti:
a. perencanaan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;

di daiam
dan di luar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
perencanaan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
di dalam dan di luar kawasan pertanian tanaman pangan
berkelanju.tan.

b. perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan

c.

'

Paragraf3
Pen5rusunan Program Kegiatan
Pasal 8

(1) Pemerintah daerah

melalui Dinas

men)rusun

program

kegiatan

perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada
kawasan pertanian tanaman pangan berkeranj.rl"o, di dalam
di luar
lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahandan
cadangan

pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

(2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
dilaksanakan melalui tahap-tahap:
a. inventarisasi data;
b. koordinasi antar kecamatan dan instansi terkait; dan
c. menampung aspirasi masyarakat.
(3) Penyusunan program kegiatan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
dengan memperhatikan:
a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
b' kesediaan petani untuk dijadikan iahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan; dan

c.

rencana tata ruang wilayah daerah.
(4) Dalam men)rusun program kegiatan sebagaimana

f)inas d.ibantu oleh tim perliidung"-

berkelanjutan.

il;;;

d.imaksud pada ayat (1)
pertanian tanarnan pangan

(5)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sekurang-lnrrangnya

beranggotakan:
a. unsur pemerintah daerah;

c. pemangku kepentingan terkait;
c. masyarakat petani; dan
d. akademisi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pengusulan Program Kegiatan
Pasal 9
(1)

Dinas mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian
tanaman pangan berkelanjutan kepada Bappeda.

(2\

Usulan prograrn kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memuat:

a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian tanaman

(1)

pangan

berkelanjutan;
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

b.
c. upaya mempertahankan lahan pertanian tanaman

pangan

berkelanjutan;

d.
e.

target dan sasaran yang akan dicapai; dan
pembiayaan.
Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Pasal 10

(1)

Pemerintah daerah menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan
berkeianjutan, lahan pertanian tanaman parlgan berkelanjutan dan lahan
cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dalam rencana tata
ruang wilayah Daerah.

(21

Proses

dan tahapan penetapan lahan pertanian tanaman

pangan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
b. inventarisasi lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian
tanaman pangan berkelanjutan;
c. rapat koordinasi di tingkat desa;
d. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
e. rapat koordinasi di tingkat kabupaten;

Pasal
(1)

(2)

(3)

11

Penetapan kawasan pertanian Lanalnan pangall berkelar{uta'n, lahan
pertanian tanaman p"ng* berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian
tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
harus sudah selesai dilalnrkan oleh pemerintah daerah Paling lama 5
(lima) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.
Seluruh lahan pertanian tanaman pangan yur.g telah ada di daerah pada
saat peraturan daerah ini berlaku tidak dapat dialih-fungsikan hingga
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan.
Pemerintah daerah mendorong penerbitan sertifikat atas lahan pertanian
tanaman pangan sesuai dengan fungsi lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan.
BAB

III

PENGETUBAIIGAN

Baglan Kesatu
Pengembangan Lahan pertaniaa Tanamaa pangan Ber&elaqfutan.
Pasal 12

(1) Pemerintah daerah melakukan pengembangan
terhadap latran pertania,
tanaman pangan berkelanjutan.
t''
lahan tanaman pansan sebagaimana dimaksud
pada ayar
[j'H:fjffl,-*r

a. intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan;
b. ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan;
c. diversifikasi lahan pertanian tanaman pangan. da,
Pasal 13

H:Ti, ;r:J?jT,tr;t;,tl-trHT

pansan sebagaimana dimaksud
daram

a' peningkatan kesuburan tanah merarui pemupukan;
b' peningkatan kualitas benih dan/atau
bibit merarui:
penyediaan
tl penyediaan benih unggul;
kebun;;A;;
?l pengembangan
3)
4)

seed.

n"i11(pusat perbenihan);

penyelamatan plasma
nrU"fr;
pendiversifil

c.
tffiilTffi
d' pencegah"":L*
e. pengembangan irigasi;
f' pengembangan inovasi pertanian

meralui:
pengembangan wisata pertanian;
2l pemanfaatan teknologi pertanian;
penyuluhan pertanian;
dan/atau

1)

g.

dan penyakit;

h. jaminan

akses permodatan.

T

Pasal 14

dimaksud dalam
nsifikasi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana
12 ayat (2) huruf b, dengan cara:
pemanfaatan lahan marginal;
pemanfaatan lahan terlantar; dan
pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
Pasal 15

versifikasi lahan perta.nian tanaman parlgan sebaga.imana dimaksud dalam
Pasal 12 aya.t (2) huruf c, dengan cara:
. pola tanam;
. tumpang sari; dan/atau
, sistem pertanian terpadu.
Bagian Kedua
Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Tanamau Pangaa Berkelanjutan
Pasal 16

(1) Pemerintah daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian tanaman
pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan teriantar, dan lahal
di bawah tegakan tanaman tahunan.
(2) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terhadap
lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. lahan rawa wilayah pesisir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
pertambakan;
b.

lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan

oleh

masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi;
c. lahan-lahan dengan kimiringan tertentu yang masih
memungkinkan
untuk ditanami dengan tanaman pangan.
(3) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
terhadap
laha. telantar sebagaimana dimaksud pada
1r1 terhadai:
"y"t
a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya,
tetapi sebagian atau

seluruhnya

tidak diusahakan, tid.ak

d; tidak
dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tqi"u"-plriberian
hak;---b. tanah tersebut selama
(tiga)
tahun atau lebih tidak dimanfaatkan
sejak tanggal pemberian 9
trat ailerbitkan; atau
c' bekas galian bahan tambang yang telah direkramasi.
(4) Pengembangan lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan pada
lahan dibawah tegakan- tanaman tahunan s"ualaimana
aimatsud pada
ayat (1) terhadap:
lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
d.ipelgunakan,

lahan yang di sela-se1a tanaman tahunannya
---------"- terdapa.t
Lv'ssl's-L ruang
tuerrl9 rrntrrk
ditanami tanaman pangan.
I

BAB TV
PEMANFAATA!{
Pasal 17
(1)

(21

Setiap pemilik lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian tanaman
pangan.
Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan
beririgasi dan lahan tadah hujan; dan/atau lahan kering.
Pasal 18

Untuk mendukung perlindungan lrrralitas lahan, pemerintah
melakukan upaya konservasi lahan dan air melalui
a. metode fisik dengan pengolatran tanah;

b.

daerah

:

metode vegetatif dan metode biologis lainnya dengan memanfaatkan
tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatlan penyimpanan air;

dan

c.

metode kimiawi dengan memanfaatkan ba-Lran kimia untuk mengawetkan
tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
,

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 19

(1)

(21

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pernbinaan kepada setiap
orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan;
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi;

b.
c.
d.
e.

sosialisasi;

bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
penyebarluasan informasi kawasan perta.nian berkelanjutan dan lahan
pertanian talaman pangan berkelanjutan; dan/ atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud. pad.a
ayat 12) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI
PENGENDALIAN

Bagfan Kesatu
Umum
Pasal 2O

(1) Pengendalian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dilat<ukan
seczrra terkoordinasi.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebagaimana
pengendalian
(2) Koordinasi
oleh Dinas.
pasal 21
pangan
Pengendalian lahan pertanian .fanaman
pa""t ZO ayat (1) melalui:
dimaksud a*am

a. insentif; dan/atarr
b. pengendalian alih fungsi'

berkelanjutan sebagaimana

Bagian Kedua

Inseatif

Pasal 22

a diberikan kepada
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf

pemiliklahan,petanipenggarap,danlataukelompoktaniberupa:
a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. pengembangan infrastmktur pertanian;
c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit
unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknoiogi;
e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan
melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
penghargaan bagi petani berprestasi;
h. diikut- sertakan dalam program-program pembangunan yang dilalnrkan
oleh Dinas terkait.
o

b.

i.
(2)

akses pasar atas produk-produk yang dihasilkan.

Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah.
Pasal 23

(1)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal
diberikan dengan mempertimbangkan:
a. jenis lahan pertanian pangan berketanjutan;
b. kesuburan tanah;
c. luas lahan;
d. irigasi;
e. tingkat fragmentasi lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

2l huruf a

insentif
J:T!::':l
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pada;rt;iii ai"*t dJngan Plraturan Bupati'

sebagaimana

dimaksud

Bagian Keti-g1
Pengendalian Alth Fuagsi
Paragraf

1

PengalihfungsianLahanPertanianTanamanPanganBerkelanjutan

,)

Pasal24
pertanian tanaman pangan
Pemerintah daerah melind'ungi luasan .le^l
dimaksud dalam Pasal
berkelanjutan yang telah dit"L;k; sebagaim'ana
10.

ditetapkart
2) Luasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan -Iang
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilarang dialih-fungsikan'
pad'a ayat (21 dikecualikan
i3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud

terhadap p.r;Jilfingsian irftrrt pertanian tanaman pangan berkelaljutan
oleh pemerintah daerah dalam rangka:
a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
b. bencana alam.
(4) Terhad,ap alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban
mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagairnana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 25

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. pengembangan jatan umum;

b. pembangunan
c. bendungan;
d. pembangunan

waduk;

jaringan irigasi;
meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
drainase darn sanitasi;
bangunan pengairan;
pelabuhan;
bandar udara;
stasiun dan jalan kereta api;
pengembangan terminal;

fasilitas keselamatan umum;
cagar alam; dan/atau
pembangkit dan jaringan listrik.

berkelanjutan untuk
p?ng'an
tanaman
pertanian
2) Alih fungsi lahan -_Lu"e^##;;;*k",ra'-iuJ. avat (1) jusa dapat

ffi;;

kepentingan
umum lainnya yang
kepeniingan
g*',*
;;;
dilakukan untuk petgadaa"
rencana pembangunan
?J;i;13j
ditentukan oleh'"ta."g-',,u#*ir.tu. ro"rrg wilayah
^1ah;daerah'
daerah sesuai dengan rencana

(3)Pengalihfungsianlahanpertanianta.nalTlanPangal}.berkelanjutan
dan ayat (2) dilak,kan dengan
.r"i
pr:d;
trt
sebagaim".,.*Iil"["ra
menggantiluasanlahanpertaniantanamanpanganberkelanjutanyang

akan dialihfungsikan'
pangan berkelanjutan
(4) Penggantian luasan lahan pertanian.^1""?**
.(3)
disediakan oleh pihak yang
sebagaimana dimaksud p"a" ayat
mengalihfungsikan.
Pasal 26

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27

Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang disebabkan
oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b,
pemerintah daerah berkewajiban melakukan:
a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian tanaman
berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

pangan

Pasal,28

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diperoleh
dari lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan
lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, d.-an dalam kondisi siap tanam.
Paragral 2
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan pertanian Tanaman Pangan
Berkelanjutan
Pasal 29

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
mengakibatkan
beralihfungsinya lahan perta.nian tanaman pangan
berkelanjutan
harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki kajian kelayakan strategis;
b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian
tanaman pangan
berkelanjutan yang
dialihiungsikan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
Pasal 30

Pengalihfungsian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diusulkan
oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
Pasal 31
(1)
(2)
(3)

Persetujuan alih fungsi lahan pertalian tanaman pangan berkelanjutan
dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan oleh tim
verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri
dari:

a. Dinas;
b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan;
c. SKPD _yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastmktur;
d. Badan Pertanahan Kabupaten Langkat; dan
e. BAPPEDA.
Paragraf 4
Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Berkelanjutan
Pasal 32

Pengalihfungsian lahan pertanian tanaman pangarl berkelanjutan terhadap
lahan yang dimiliki masyarakat oleh pemerintah daerah wajib diberikan
kompensasi.
Pasal 33

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh
pemerintah daerah.
(21 Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan
Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
(3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah
daerah j.g. wajib rnengganti nilai investasi infrastmktur pada lahan
pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
(4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan pemndangundangan.
BAB VII
PENGAWASAIT

Pasal 34

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan lahan pertanian tanaman
pangan berkelanjutan.

sebagaimana
pangan berkelanjuta,
tanaman
(2r pengawasan lahan nertalia3.
au"rtt'rtan terhadap:
dimaksud o^fi'l'"i ii i

a.perencanaandanpenetaparrlahanpertaniantanamallpangan

b.

::[:ffiIil

pansan berkelanjutarr;
lahan pertanian ranaman

c.pemanfaatanlahanpertaniantanamanpanganberkelanjutalu
d.pembinaanlahanpertaniantanamal}Panganberkelanjutan;dan
e.pengendalianlahanpertaniantarramanpanga!berkelarrjutarr.
(2)' meliputi:

dimaksud
(3) Pengawasan sebagaimana
a. laPoran; dan
b. Pemantauan dan evaluasi'

pada ayat

Pasal 35

pemerintah desa berkewajiban me-nYaTpaikan Jangran sebagaimana
Daerah
dimaksud dalam Pasal 34*';;t (3) huruf a keparla Pemerintah
paling sedikit satu kali dalam satu tahun'
ayat (1) lebih ianjut
(2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada
diatur oleh Dinas.

(1)

Pasal 36

(1) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dirnaksucl clalam Pasal 34 ayat (3)
huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Kecamatan dan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan pelaksanaan di
lapangan
(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil
langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan
dan Desa.
BAB VIII
PERLINDUNGAII DAI{ PEMBERDAYAAN PDTN{I
Pasal 37

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani,
kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.
Pasal 38

(1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani
sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 berupa pemberian jaminan:
a. harga komoditi yang menguntungkan;
b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
c. pemasaran hasil pertanian pokok;
d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan
pangan daera"h dan mendukung pangan nasionail
e. komoensasi akibat saea.l rranen,

diberikan

(1) huruf -e''
Plda ayatiJ''
wabah hama' dan
sebagaim"""
b"""u'""
Kompensasi
-diTaksud
gagal p*-""t yang ai*"L^ut""
terhadap
puso.

'melibatkan

aparat
\Pemberiankompensasiselagaimanadimaksudpadaayatt])harusmelalui
d";;;
tim verifrkasi-' ,""s aiu"'t'rl;;;;

,,:"J"l':;T'ffi

##J:Lfi:"rikan

kompensasr """'%;;;;
14\
dikeluarkan petanr'
t '' Besarnva
"',sasisebasarTi11.,13*,"#.ffif
V'etelah
biaYa
P
sebesar
g
sedikit
pu.rit
pada ayat (2)

dimaksud
(5) pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana
'"' t;;;;"iar-.i Pemerintah daerah
Pasal 39

meliputi:
pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 37

a. penguatan kelembagaan Petani;
daya
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber

manusia;
pemberian fasilitas sumber pembiayaan / permodalan;
pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
pembentukan bank bagi Petani;
pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
pemberian fasilitas untuk,mengakses ilmu pengetahuan' teknologi, dan
informasi; dan/atau
pemberian fasilitasi pemasaran hasil Pertanian.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 40

perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
dibebankan pada APBD.
(2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelagjutan
selain bersumber sebagaimana di^naksud pa.da
1rJ dapat diperoleh
dari dana tanggung jawab sosial, lingkungan "y^t
clari Liaan u"ah", dan
masyarakat.
(1) Pembiayaan

BAB X
PERAN SERTA }IASYARAITA:T
Pasal 4 1
(1)

Masyarakat berperan serta daram perrindungan kawasan dan
rahan
pertanian
tanaman pangan berkelanjutan.

(21

Peran serta masyarakat sebagaima'a dimaksud pada
ayat
dilakukan secara perorangarr dan/atau berkelompok.

(31

serta sebagaimana dimaksud.
I:,.*.,
ranapan:

pad.a ayat

(u

dapat

(r) dilakrrkan

d^lam

a. perencanaan;
b. PenetaPan;
c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pengawasan;
f. pemberdaYaan Petani; dan/atau
g. pembiaYaan.
Pasal42

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L ayat (3)
dilakukan melalui:
a. pemberian usulam perencanaan, tanggapan, dan sararr perbaikan atas

pemerintah daerah dalam perencanaan;
b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetqiuan dengan
pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam
pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan
Kawasan Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah
daerah;
f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. pembiayaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangall berkelanjutan.
Pasal 43

Dalam hal perlindungan lahan pertanian tanarnan pangan berkelanjutan,
masyarakat berhak:
mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian tanarnan pangan
berkelanjutan di wilayahnya; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan.
BAB XI
PETTYIDIKAN

Pasal 44
(1)

(2)

Selain penyidik Kepoiisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas
pelanggaran dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan oleh penyidik
Pegawai Negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang-diangkai oleh
pejabat yang berwenang scsuai dengan ketentuan peratur-an perundangundangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangart atau
laporar berkenaanr dengan tindak pidana agar ketera"ngan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

(3) Wewenang

a.

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
c.
d.
e.
f.
g,
h.
i.
j.
k.
(41

keterarrgan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbr.ratan yang dilakukan;
meminta keterangan dan bahan bukti dari ora:eg pribadi atau Badan;
memeriksa buku, catatan, dan clokumen lain;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dolnhmen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana ;
men5ruruh berhenti dan/atau melarang seseor€rng meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan^peraturan
perundang-undangan.

f9nv1a$ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan *enyu.mpaikan hasil pLnyidikannya kepada
penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republii< Indone-sia, sJsuai
dengan ketentuan yang diatur dalam unaang-undang Hukum Acara
Pidana.

r<erclmffiDANA
Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan-alih fungsi Lahan
pertanian tanaman pangan

berkelanj,tan sebagaimana dimak"rJ dd.* pasal 24 ayat (2)
dipidana
-aenda
dengan pidana_
paling
(enam)
o
bulan
ain
_penjara
paling
l"T"
_
??ny^k Rp. 50.000.00O,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksui padaLr.,
(1) adalah pelanggaran.
(3) Selain tindak qidanl sebagaimana dimaksudpada
ayat (r),
terhadap alih fungsi lahan yang mengalcibatkan kerusakan tindak pidana
fungsi irigasi,
dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan
perundang_
undangan.

(4)

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana yang
lebih tinggi dari ancanaan pidana dalam Peraturan
Daerah

ini, maka
diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggr.
(5) Denda sebagaimana dimaksyt
fada ayat*1r1 merupakarl penerimaan
Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

peraturran Daerah ini mtrlai berlaku pada tanggal diundangkan'
Peraturan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganKabupaten
pi.r.*p.tannya dalam Lembaran Daerah

Daerah

ini denfan

Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3o-tz' 2013
BUPATI LI\NGI(AT,

Diundangkan di Stabat
pada tanggal Zo - 12 -

2013
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H. INDRA SALIUIUDIN
LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN LANGI(AT TAHUN 2OTg NOMOR..l1.

PENJELASAN
ATAS

LANGKAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR .... TAHUN 2013
TENTANG
TANAMAN PANGAi\i BERKELANJUTAN
PERLI N DUNGAN LAHAN PERTANIAN

I. UMUM
Dasar Negara
Secara eksplisit, alenia keempat Pembukaan Undang-Undangbernegara yang
tujuan
n"p,rutit Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa omelindungi segenap
akan diwujudkan melalui kemerdekaan Indonesia ada"lah

dan selunrh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencirdaskan kehidupan bangsa dan ikut
bangsa Indonesia

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial". Dari pernyataan ini, secara jelas dapat dimengerti
pula tahwa "perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan
umum adalah tanggung .lawab Negara". Rumusan tujuan bernegara ini
dikuatkan lebih lanjut dengan hadirnya beberapa Pasal hak-hak
konstitusional warga yang dirumuskan pada Pasal 28h dan Pasal 28C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahr"rn 1945. Jaminan hak
konstitusional itu berwujud terjaminnya hak atas pangan tragi segenap ralcyat.
Dalam kerangka tujuan bernegara ini, Pernerintah telah mengundangkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2AOg tentang
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang ini
dimaksudkan sebagai: "upaya mem.bangun ketahanan dan kedaulatan
pangan', yang diwqjudkan melalui pempangunarl pertanian berkelanjutan.
Namun pembangunan pertanian berkelanjutan merniliki berbagai hambatan
dan tantangan. Secara jelas, hambatan dan tantangan itu dijelaskan pada
bagian Penjelasan Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 sebagai
berikut:
"Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya
tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. AIih
fungsi lahan pertanian mempakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan
dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai irnplikasi yang serius
terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, seria kesejahteraan masyarakat
pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Atih
fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upayaupaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan iahan
pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan
menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering
berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itr:,
pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan
pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.,
Pada sisi lain undang-undang terSebut juga menegaskan pula bahwa :
"Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan
luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani

tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa tertrs bertambah. Hal ini

kesejahteraan petani dan
berdampak pad,a sulitnya upaya meningkatkan

;;d;"i"san kemiskinan di kawasan perdesaan'
terkendali berdampak qada
Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak
yang makin mendesak aktivitasmeluasnya aktivitas-aktivitas perliotaan
dengan
aktivitas pertanian di kawasan perdesaan-yang berbatasan langsung
penduduk
akses
perkotaan. Alih fungsi lahan blrkaitan dlngan hilangnya
daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya
perd"saan pada

adalah
"rr*Ib",
p"r"*Lr penduduk agraris. Konsekuensi logisnya
dan hilangnya mata
jumlah
yang
terjadiny"- *ig.^.i ienduduk perdesaan ke perkotaant dalam
perkotaan'"
di
beiar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja
Tindak tanjut dari Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang
diatur dalam Undang-Undang tersebut telah pula dijabarkan melalui beberapa
Peraturan Pemerintah, Yaitu:
l. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih
Fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zOLt Nomor 2, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);
z. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan lahan pertanian paragan berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi
Lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL2 Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5283);

4. Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol2 tentang Pembiayaan
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5288);
Pengaturan atas Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan beberapa Peraturan
Pemerintah tersebut perlu ditindak lanjuti oleh setiap daerah melalui
pembentukan Peraturan Daerah tentang hal tersebut. Oleh karenanya,

Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pertanian parlgan
berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dan

mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah Kabupaten
Langkat serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang
baik.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal

1

Cukup jelas,
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan untuk

memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan
mutu hidup ralryat, baik generasi masa kini maupun generasi masa
depan.

Huruf b

Yang dirnaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah
Perlindungan iahan pertanian panga.n berkelanjutan yang fungsi,
pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara
konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan
generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan produktif adalah Perlindungan lahan
pertanian panga.rr berkelanjutal yang mernperhatikarr. tujuan untuk
meningkatkan produktifitas hasilhasil pertanian pangan untuk
kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "keterpadlran' adalah Perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjrrtan yang diselenggarakan dengan
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,
lintas wiiayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah

Perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan yang

diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada ma.syarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah

Perlindungan

lahan pertapian pangan berkelanjutan

yang

diselenggarakan secara bersamasama baik antara Pemerintah,
pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "partisipatif ada.lah Perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.
Huruf h

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan lahan

pertanian pangan berkelanjulan yang har:us mencerrninkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan"
adalah Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang
harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
antara kepentingan individu dan masvarakat, lingkungan, dan
kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum
daerah.

Huruf j
Yang dimaksud dengan ukelestarian iingkungan dan kearifan lokal"
adalah Periindungan lehan pertenien peflgen berkelenjut*n yffitg
harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya

serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam

rangka

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan lahan

pertanian pangarr berkelanjutan yang

memperhatikan
keanekaragaman pangan pokok, misainya padi, jagung, sagu, dan
ubi kayu.

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Yang dimaksud dengan Pemangku Kepentingan terkait
adatah pihak pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program
dan kegiatan
Perlindungan Lahan Pertanian- eangan Berkelanjrt i seperti
: Serikat
petani dan nelayan, pemerhati/praktisi akade#"i y""gperduli pada

urusan ketahanan pangan, Irembaga swadaya

y"rrg bergerak
pada upay-1 - upaya perlindunlan lahan Masyar-ak"T
pertanian berkelanjutan,

Perguruan Tinggi dan peri.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 1O
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukrrp jelas-

iasal 17
CukuP jelas.
fasal 18

Crk

P

jelas.

Pasal 19

CukuP jelas.
Pasal 20
CukuP jelas.
Pasal 21

CukuP jelas.

Pasal22
Ayat

(1)

yang buka'n
Yang dimaksud dengan "petani penggarap" adalah petani
pemilik lahan namun mengerjal"t ]"fr"" sawah atau tegal si pemilik

lahan. yang dimaksud dengan "kelompok tani' adalah kumpulan
petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama
me mbudidayakan tanaman parl gan berkelaj utan'

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
?asal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain

medasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan.
Yang dimaksud_ dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang rlibuka

rlan teiah dilakukan pernbuka.an lahan, pembersilian-

Laha.n,

pembangunan pematang, pengolahan lahan dan tilah tersedia jar:ngan
irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha
tani.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kajian kelayakan strategis adalah studi
komprenhensif yeng dilakukan oleh pihak yarzg berkornpeten yan6
dimuat dalam suatu laporan yang dapat membutktikan

**T*ffi#ffiHff:
Pasal 30
CukuP jetas'
Pasal 31
CukuP jelas'
Pasal 32
CukuP jelas'
Pasai 33
CukuP jelas'
Pasal 34
CukuP jelas'
Pasal 35
CukuP jelas'
Pasal 36
CukuP jelas'
Pasal 37
CukuP jelas'
Pasal 38
CukuP jelas'
Pasal 39
CukuP jelas'
Pasal 40
CukuP jelas'

, Pasal 41
CukuP jelas'

Pasal42
CulnrP jelas'
Pasal 43
CukuP jelas'
Pasal 44
CukuP jelas'
Pasal 45
CukuP jelas'
Pasal 46

CukuP jelas'
I'ANGKAT NOMOR
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