
Menimbang I a.

BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 9 TAHUN 2AL7

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk

rniskin dan meningkatkan kesejahtefaan rakyatuntuk

memenuhi arnanat undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan

upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

bahwa kemiskinan rnerupakan rnasalah yang bersifat

multidimensi dan multisektoral dengan beragam

karakteristik dan merupakan kondisi yang harus segera

diatasi karena menyangkut harkat dan martabat

manusia, dan rnemerlukan keterpadr:'an program

diantara institusi/Lembaga dan pelaku usaha serta

partisipasi masyarakat;

balr.wa agar upaya-upaya. penanggulangan kemiskinan

dapat berjalan optimal, efektif, efesien, terprogram

secara terpadu dan berkelanjlltan, dikuatkan melalui

koordinasi, sinkronisasi pen]rusunan dan pelaksanaan

serta pengutamaan kebijakan penanggulangan

kemiskinan maka diperlukan peraturan bagi

penyelenggara pernerintah daerah, pelaku usaha dan

seluruh komponen masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

d"imaksud dalam hrrruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peratrrran Daerah tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b.

c.

Mengingat :



2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nornor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOS tentang

Pengesahan Internationat Caueruant On Economic, Socia.l

And Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a557);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahal Intemational Conuenant On Ciuil and Politic

Right {Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan

Politik) {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor ll9,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a558);

Undang-Undang Nontor 11 Tahun 2AOg tentang

Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2OOg tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tarrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O38);

3.

4.

5.

7.

6.

8.



10.

11.

9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2ALl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5%a);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Al1 tentang

penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2}fi Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Norror 5235);

UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran

Negara Repubtrik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1994 tentang

Penyelengga-raan PernbangUnan Keluarga Sejahtera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994

Nomor 30, Tambahan Lernbatan Negara Republik

Indonesia Nomor 3553);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peratrrran Pemerintah Nornor 8 Tahun 2oo8 tentang

Tahapan, ?ata cara Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8L7l;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2o1o tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

16. Peraturan Menterj Dalarn Negeri Nomor 42 Tahun 2O1O

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Propinsi dan KabuPaten/ Kota;

L7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor o2 Tahun

2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RRIPD) Kabupaten Buru Tahun 2AA5-2A25;

12.

13.

14.

15.



18. Peraturan Daerah Kabupaten Burur Nomor 01 Tahun

2Al2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2Ot2-2O17

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Buru Tahun 2AL2 - 2A77;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

PBRCEPATAN

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru .

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daenah yang memimpin pelaksaruaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom;.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Buru.

5. Miskin adalah kondisi dirnana seseorang tidak marnpu memenuhi

kebutuhan standar hidup rninirnal sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan.
6. Kemiskinan adalah suatrr kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak

terpenuhi kebutuhan dasar nainimal untuk mernpertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Buru.

B. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Buru

dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Buru.
g. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk

anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang



secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang

tinggal satu rumah.
1O. Basis data terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama,

alamat, NIK ( Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial

ekonomi rumah tangga dan individu.

1 1. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin

Kabupaten Buru.
12. Rumah Tangga adalah seorang atam sekelompok orang yang rnendiami

sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal

bersama dan makan dari satu dapur.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orarlg perorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.

14. Penangguiangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah

dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan

bersinergi dengan Pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi

jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat

kesejahteraan rakyat.

15. Progrann penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah, pemerintah daerah, Pelaku usaha, serta masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

16. Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa

jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam

klasifikasi miskin.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraarl urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Buru sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan

kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Buru.

18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut

TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku

kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah di Kabupaten

Buru.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya

disebut RPJMD, adalah dokurnen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah

daerah.



20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat

SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang

selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan

daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalarn proses penJrusunan

RPJMD.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas

keadilan, transparansi, partisipatif, akuntabilitas, pemberdayaarl,

keberlanjutan dan keterpaduan dan profesionalitas.

(2| Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta

kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin datram pengambilan keputusan

kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan

pemenuhan hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang

memungkinkan masyarakat miskin dapat mernperoleh kesempatan

seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf
hidup secara berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

(3) Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan

angka kemiskinan pada rurnah tangga miskin.
(4) Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :

a. Hak dan Kewajiban;

b. Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan

d. Peranserta pemerintahan desa, masyarakat dan pelaku usaha.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 3

Setiap warga miskin rnemptrnyai hak meliputi:

a. hak atas terpenuhinya pangan, sandang, dan perumahan;



b. hak atas peLayanan kesehatan dan keluarga berencana;
c. hak atas pelayanan pendidikan;
d. hak atas perlindungan sosial dalam membangufl, mengembangkan, dan

memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter
budayanya;

e. pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
rehabilitasi sosial dalam membanguo, mengembangkan, serta
memberdayakan diri dan keluarganya;

f. hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha;
g. hak atas derajat kehidr.rpan yang layak dan kondisi kesejahteraan yang

berkesinambungan;
h. hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
i. hak atas pelayanan administrasi kependudukan; dan
j. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik.

Pasal 4
Warga miskin berkewajiban dalam:
a. memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf

kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 3;

b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan baik
dalam perencanaan, pelaksanaan, manpun petlga\rasan dan
pengendalian;

c. rumah tangga berkewqiiban melakukan upaya secara maksimal untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota
keluarganya; dan

d. dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati
norna, etika dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kew4iiban Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 5
(1) Dalam upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah

berkewaj iban dan bertanggungi awab :

a. rnengupayakan terpenuhinya hak \rarga miskin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3; dan

b. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program
penanggulangarl kemiskinan.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, berkewqjiban
dan bertanggungjawab disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan
sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.



{3} Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2} didukung
oleh DPRD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan BPD

(4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat
(3), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan

berkelanjutan"

Pasal 6

Dalam Penanggulangal Kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah

berkewajiban:
a. turrrt serta bertanggungiawab terhadap pemenuhan hak warga miskin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap

warga miskin di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Urnurn

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a. perencaJraan;

b. pelaksanaan; dan
c. pengawas€Ln, pengendalian dan eva-luasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
a. penetapan sasaral4
b. pen3rusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan

c. kelompok program penanggulangan kerniskinan.

Paragraf 1

Penetapan Sasaran

Pasa] 9

Penetapan sasaran warga miskin dilakukan melalui identilikasi, verifikasi dan

pen5rusunan data terpadu.

Pasal 1O

(1) Proses identifikasi Kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria
Kemiskinan.



(2) I{riteria Kemiskinan mengacu pada hak-hak dasar warga miskin yang

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Proses pembaharuan kriteria dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam pasal

3 tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 11

(1) Data dasar bagi proses identifikasi warga nniskin diperoleh dari data yang

dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data serta

data lainnya yang sesuai yang dimiliki oleh Perangkat Daerah terkait
dengan Program Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan data.

(3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verilikasi
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Hasil verifikasi diumurnkan melalui media publikasi di masing-masing

Desa dan masing-masing Kecamatan untuk mendapatkan masukan dari

masyarakat.

{5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian dilaporkan

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu dan

ditempatkan dalarn sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 12

(1) Warga miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri
kepada Kepatra Desa tempat tinggalnya.

(2) Kepala rumah tangga yang telah terdaftar sebagai warga miskin wajib

melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Kepala

Desa tempat tinggalnya.
(3) Kepala Desa rnenyampaikan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.

Pasal 13

(1) Data yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai data terpadu dikelola

oleh TKPK.

(2) Proses pembahaman data dilakurkan minimal 1 (satu) kali dalam setiap

tahunnya danf atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan

oleh perangkat daerah untuk penetapan sasaran prograrn-program

Penanggulangan Kemiskinan.
(4) Perangkat daerah yang menggunakan data terpadu sebagaimarla yang

dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program

kegiatannya kepada TKPK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernanfaatan data terpadu akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9



Pxagraf 2

Pen5rusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

(1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:

a. mengurangi beban pengeluaran w'arga miskin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil; dan
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

e. Pemerintah Daerah wajib men1rusun dokumen, Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1).

f. PenJrusunan dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah wajib

dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dan diumumkan
secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

g. Dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2|, dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah.

Paragraf 3

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan
untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan
perbaikan kualitas hidup warga miskin;

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat

kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan

y ang didasark an p ada prin sip - prinsip pemberd ay aar, masyarakat;

c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk mernberikan akses dan
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan

d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun
tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat miskin.

PasaL 16

(1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga memiliki
karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama
individu dan rumah tangga rniskin.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan

yang meliputi:
a. bantuan pangan;

l0



b. bantuan kesehatan;

c. bantuan pendidikan;

d. bantuan jaminan sosial; dan

e. bantuan rasa aman;

(3) Tata cara dan PersYaratan
pada ayat (21diatur dengan

pelaksanaan prografir sebagaimana dirnaksud

Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan

kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat,

dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan

berkelompok.
(2) Program sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan

yang meliputi:
a. Bantuan pendidikan dan latihan keterampilan;

b. Bimbingan manajemen usaha;

c. Fasilitasi peningkatan partisipasi;

d. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan

e. Fasilitasi kemitraan;
(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud

pada ayat {2|diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik memberikan bantuan

modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian

berusaha dan akses pada pasar, neeningkatkan keterarnpilan dan

manajemen.

(21 program bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk:
a. Bantuan modal usatra;

b. Perluasan akses program pinjaman modal oleh lembaga

keuangan; dan

c. Peningkatan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif;

(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud

pada ayat (21diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya merupakan program

sektorai yang ditujukan untuk mendukung percepatan Program

Penanggulangan Kemiskinan.
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(1)

(21

(3)

(41

t2l Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan

yang meliputi:
a. Pengembangan infrastruktur transportasi dan energi;

b. Pengembangan infrastruktur sanitasi dan air bersih;

c. Pengembangan usaha pertanian, kelautan dan perikanan; dan

d. Pengembangan infrastruktur ekonomi lainnya;
(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud

pada ayat {21diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan

secara terpadu dan berkelanjutan dengan rnernpertirnbangkan

kemampuan surnberdaya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga

miskin.
Keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan program diwujudkan

dengan mengembangkan mekanisme dan syarat tertentu yang akan

menjadi dasar dalarn penentuan sasaran dan jenis program yang tepat

bagi warga miskin.
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh perangkat

daerah yang mempunyai kewenalgan melaksanakan tugas pokok dan

fungsi sesuai prograrn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Setiap tahun, Bupati men1rusun daftar kegiatan pada perangkat daerah

yang akan ditetapkan menjadi bagian Program Penanggulangan

Kemiskinan dengan berpedoman pada Basis Data Terpadu dan

dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(rKPK).

Bagian Keempat

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasa1 21

(U Dalam rangka pengaurasan, pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK membangun sistem

informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.

(2\ Sistem informasi yang dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima,

jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak

program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.

(3) Pengembarlgan lebih lanjut sistem informasi yang bersifat Transparansi

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelayanan terhadap

pelaksanaan Prograrn Penanggulangan Kemiskinan.
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Bagian Kelima

Pengaduan Masyarakat

Pasal22

(1) Masyarakat wajib mengadukan pelanggaran dan temuan terkait data

kemiskinan dan/ata:a rendahnya kinerja pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan melalui pejabat atau lembaga yang terkait

berwenang.

{21 Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 23

(U TKPK dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan Penanggulangan

Kemiskinan di Daerah.

{21 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan men1rusun

kebllakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan di berbagai perangkat daerah serta

melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

(3) Keanggotaan TKPK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan pemangku

kepentingan lainnya dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasa] 24

(1) TKPK mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan

b. mengendalikan pelaksanaan penallggulangan kemiskinan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, TKPK menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian pen5rusunan strategi penanggulangan kemiskinan

daerah Kabupaten Buru sebagai dasar penyusunan RPJMD

Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan.

b. pengoordinasian perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah

bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana

strategis perangkat daerah.

c. pengoordinasian perangkat daerah atam gabungan perangkat daerah

bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penJrusunan

rancangan RKPD.

d. pengoordinasian perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah

bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusurran rencana

kerja perangkat daerah; dan

13



e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana

pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, TKPK menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pemantauan, penga\Masan dan tindaklanjut terhadap

pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan

kemiskin an agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program

penanggulangan kemiskinan oleh perangkat daerah yang meliputi

realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendali yang

dihadapi;
c. pen5rusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program danlata.u kegiatan

penanggulangan kemiskinan ;

e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang

penanggulangan kemiskinan; dan

f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program kemiskinan

kepada Bupati, TKPK Provinsi dan Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 25

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok program dan pembiayaan

TKPK diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber

dari anggaran PemerintaLr Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemeritah Daerah

dan/atau surnber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat-

Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

yang melalui Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Prinsip Kerjasama Dalam Penanguiangan Kemiskinan

Pasal2T

Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut

1) saling membutuhkan;

(1)

(2)
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2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

3) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

miskin;

4) tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat meresahkan

masyarakat; dan

5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemerintah Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 28

(1) Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten diberikan kesempatan

seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan

yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasilnya.

(2) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya

untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan,

keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga Zakat Infak

Sedekah (ZIS), lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan,

perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan

lainnya.

(4) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan

dana, barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai

perwqjudan dari tanggungjawab sosial.

(4) Program-program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh

masyarakat dan pelaku usaha diwilayah administrasi Kabupaten Burl.

harus menyesuaikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah.

(5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat

dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dikoordinasikan

kepada Sekretariat Tim Koordinasi PenanggUlangan Kemiskinan.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg rnengetahuinya, mernerintahkan pengundarlgarx PeratLrran

Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabtlpaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

November 2017

,V

UMASUGI

Diundangkan di Narr,rtrea

1 pada tanggal 17 Novembe,r 2A17

I *"**ooRrs DAERAH KABUPATEN

f cr\N1
/ AHMAD ASSAGAF

/

BURUf

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2At6 NOMOR 9

NOREG PERATURAN

(los/ 14l2afil
DAERAH KABUPATEN BURU, PROVNNSI MALUKU:

pada
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 9 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGUI.ANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan
multisektor yang harus segera diatasi karena menyangkut
keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 33. Selain itu kemiskinan pada hakikatnya merupakan faktor
pendorong tumbuh berkembangnnya berbagai masalah sosial yang pada
muaranya akan berakibat terhadap stabilitas nasional pada umumnya
dan daerah pada khususnya.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana dan bersinergi melibatkan berbagai unsur dengan
tuJuan mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Penanggulangan Kemiskinan merupakan bagian
dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
kesepakatan global dengan mempertimbangkan empat prinsip utama,
yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial,
peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat
miskin dan pembangunan yang inklusif.

Dalam upaya pencepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu
dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam
penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan percepatan
penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan
penanggulangan kerniskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi
penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring
dan evaluasi, efektifitas arlggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat
Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Peraturan mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
merupakan sarana yang diperlukan oleh penyelenggara perm.erintahan

daerah, pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat agar upaya-
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal,
efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, untuk
kondisi dan lingkunga.n ekonomi, politik dan sosia-L yang sejahtera.
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il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalall, perlakuan yang
sama bagi seluruh masyarakat dalam rnengakses program-
program penanggulangan kemiskinan dengan rnemperhatikan
prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender,

dan usia.
Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah dalam
penyelenggaraan prograrn/kegiatan percepatan penanggulangan
kemiskinan harus dilaksanakan secara terbuka dengan
melibatkan berbagai stackholder baik dari tahapan perencanaan,
pelaksanaan hingga pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Yang dimaksud dengan asas "Partisipatif adalah masyarakat bisa
ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara
langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan a$as "akuntabilitas" adalah program
dan kegiatan penanggutrangan kemiskinan dapat
dipertanggungiawabkan kepada masyarakatl publik.

Yang dimaksud dengan asas "Pemberdayaan" adalah upaya
mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak
berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat
tersebut dapat mencapaif memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah program
yang terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan
dilaksanakan secara berlanjut, terus menerus dan
berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan asas "keterpadtran" adalah adanya
hubungan yang saling berkaitan satu sama lain program-program
penarlggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan asas "Profesionalitas" adalah program
penanggularlgan kemiskinan dilaksanakan dengan profesional dan
penr'lh tanggung .jawab.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
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Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal LO

Cukup Jelas
Pasal 1 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga resmi yang berwenang
mengeluarkan data adalah lembaga-lembaga yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi mengumpulkan dan mengelola data seperti Badan
Pusat Statistik atau lembaga resmi lain yang sejenis.

Ayat (21

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (a)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat {6)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas
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Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat {21

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Je1as
Ayat (a)

Cukup Jelas
Pasal 2 1

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2|

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (21

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat {2}

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal24

Cukup Jelas
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat {2}

Cukup Jelas
Pasal 26

Ayat (1)
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Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (21

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (a)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
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