
BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR a8 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN USAHA PENANGANAN MASALAH SOSIAL KETERLANTARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI AGAM,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (U

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;
\

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud

datam huruf a, perlu diatur Pelaksanaan Usaha

Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran dengan

Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a9671;

Mengingat 1.

b.

2.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20L2 tentang

Penyelenggaraarr Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 529a1;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN USAHA

PENANGANAN MASALAH SOSIAL KETERLANTARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.

2. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelen ggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Agam.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Agam.

5. Instansi terkait adalah instansi yang terlibat dalam Pelaksanaan Usaha

Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran.

.).

4.

5.



6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah,

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk pelayanan sosial

guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial.

Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk membantu individu,

kelompok, keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah yang

dialami untuk mengembalikan fungsi sosialnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya

disingkat PMKS adalah perseorangan, keluffgo, kelompok, dan/atau

masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan,

tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial

secara memadai dan wajar.

Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara

luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-noffna sosial masyarakat

yang bersangkutan.

Balita / Anak Terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun karena suatu sebab orang

tuanya melalaikan kewajibannya danlatau tidak mampu melaksanakan

kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar

baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 6O tahun ke

atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan

tidak mempunyai sanak saudara yang dapat membantu memenuhi

kebutuhan hidupnya secara layak.

Penyandang Disabilitas Terlantar adalah setiap oralrg yang mempunyai

kelainan fisik, mental dan fisik, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan

kegiatan secara selayaknya.

Warga Terlantar adalah perseorangan, kelutrEa., kelompok masyarakat

yang karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat

sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk

mengatasi ke sulitannya.

12.

13.

7+.



15. Orang dengan Gangguang Jiwa Terlantar adalah orang terlantar yang

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang

termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan

perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan

hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

16. Mayat Terlantar adalah jasad tanpa identitas yang ditemukan oleh

seseorang, kelompok dan/atau masyarakat di wilayah sekitar.

17. Humarris adalah pandangan yang menekankan martabat rnanusia dan

kemampuan yaitu manr:sia bermartabat luhur, rnampu menentukan

nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengernbangkan

diri dan rnernenlrhi kebutuhan sendiri.

18. Rekomendasi adalah surat keterangan yarg dikeluarkan oleh kepolisian

untuk warga dan mayat terlantar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam usaha penanganan masalah

sosial keterlantaran yang humanis.

b. memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam penanganan masalah sosial keterlantaran yang humanis.

c. meningkatkan kualitas penanganan masalah sosial keterlantaran yang

humanis.

Pasal 3

Usaha Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran yang Humanis

dilaksanakan berdasarkan asas :

a. keadilan, yaitu dalam penanganan masalah sosial keterlantaran hams

menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan

keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. perikemanusiaan, yaitu dalam pena,nganan masalah sosial keterlantaran

harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang

membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

c. manfaat, yaitu dalam pena,nganan masalah sosial keterlantaran harus

memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga.

d. perlindungan, yaitu dalam penanganan masalah sosial keterlantaran

harus didasari untuk memberikan perlindungan, baik secara psikologis,

fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

e. partisipasi, yaitu dalam penanganan masalah sosial keterlantaran harus

melibatkan seluruh komponen masyarakat.



BAB II

USAHA PENANGANAN MASALAH SOSIAL KETERLANTARAN

Pasal 4

(1) Penanganan masalah sosial keterlantaran dapat dilakukan baik oleh

Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

(21 Penanganan masalah sosial keterlantararl dilakukan secara lintas

sektoral melalui pendekatan yang menyeluruh.

(3) Pelaksanaan Penanganan masalah sosial keterlantaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan OPD

terkait dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenangnya

masing-masing, serta Instansi terkait lainnya secara humanis.

Pasal 5

(1) Usaha Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran meliputi :

a. Penanganan Balita I Anak Terlantar

b. Penanganan Lanjut Usia Terlantar

c. Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar

d. Pemulangan Warga Terlantar ke daerah asal;

e. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar; dan

f. Penyelenggaraan Mayat Terlantar;

{21 Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah ada rekomendasi f keterangan

terlantar dari instansi berwenang.

(3) Dalam hal belum ada rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21,

maka Dinas berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk

mendapatkan rekomendasi bagi Penyandang Masalah Sosial Terlantar.

Pasal 6

Penanganan Balita / Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas.

b. Instansi terkait atau masyarakat menyerahkan Balita / Anak Terlantar ke

Dinas Kesehatan untuk diperiksa kesehatan.

c. Petugas Dinas Kesehatan membuat berita acara dan menyerahkan

Balita/Anak Terlantar tersebut ke Dinas.

d. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam ( a.sessmenf ) kepada

Anak Terlantar.



e. Dalam hal yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, maka Dinas

memberitakan melalui media massa dan media sosial paling lama 3 hari

tentang keberadaan Balita /Anak Terlantar dan yang bersangkutan

dititipkan sementara pada panti asuhan atau rumah warga yang mau

menampung.

f. Dalam hal yang bersangkutan diketahui identitasnya, maka Petugas

Dinas membuat Rekomendasi pemulangan ke Dinas Sosial setempat asal

Balita / Anak Terlantar yang bersangkutan.

g. Petugas Dinas Sosial asal atau keluarganya dapat menjemput yang

bersangkutan ke Dinas.

h. Datam hal Balita / Anak Terlantar tidak ada yang menjemput maka

Petugas Dinas mengantarkan ke tempat asalnya.

Pasal 7
--. Penanganan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas.

b. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam ( asessment ) kepada

Lanjut Usia Terlantar.

c. Dalam hal yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, rnaka Dinas

memberitakan melalui media massa dan media sosial paling lama 3 hari

tentang keberadaan Lanjut Usia Terlantar dan yang bersangkutan

dititipkan sementara pada panti asuhan atau rumah warga yang mau

menarnpung.

d. Dalam hal yang bersangkutan diketahui identitasnya tetapi tidak ada

yang mengurus, maka Petugas Dinas berkoordinasi dengan pemerintah

kecamatan.

e. Petugas Dinas membuat rekomendasi dan mengkoordinasikan dengan

Panti Sosial Tresna Werdha untuk penanganan selanjutnya.

f. Petugas Dinas atau masyarakat setempat mengantarkan Lanjut Usia

Terlantar ke Panti Sosial Tresna Werdha.

Pasal 8

Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas.

b. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam ( asessment ) kepada

Penyandang Disabilita.s Terlantar.



c. Dalam hal yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, maka Dinas

memberitakan melalui media massa dan media sosial paling lama 3 hari

tentang keberadaan Penyandang Disabilitas Terlantar dan yang

bersangkutan dititipkan sementara pada panti asuhan atau rumah warga

yang mau menarnpung.

d. Dalam hal yang bersangkutan diketahui identitasnya tetapi tidak ada

yang mengurus, maka Petugas Dinas berkoordinasi dengan pemerintah

kecamatan

e. Petugas Dinas membuat rekomendasi dan mengkoordinasikan dengan

Lembaga Kesej ahteraan Sosial untuk penanganan selanjutnya.

f. Petugas Dinas atau masyarakat setempat mengantarkan Penyandang

Disabilitas Terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Pemulangan Warga Terlantar ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas.

b. Petugas Dinas melakukan wawancara mendalam ( clsessmenf ) kepada

Warga Terlantar.

c. Datam hal yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, maka Dinas

memberitakan melalui media mas$a dan media sosial tentang keberadaan

Warga Terlantar dan yang bersangkutan dititipkan sementara pada panti

asuhan atau rumah warga yang mau menampung Warga Terlantar.

d. Dalam hal yang bersangkutan diketahui identitasrrya, maka Petugas

Dinas membuat Rekomendasi pemulangan ke Dinas Sosial setempat asal

Warga Terlantar yang bersangkutan.

e. Petugas Dinas Sosial asal Warga Terlantar atau keluarganya dapat

menjemput yang bersangkutan ke Dinas.

f. Dalam hal Warga Terlantar tidak ada yang menjemput maka Petugas

Dinas mengantarkan atau mengirim warga terlantar ke tempat asalnya.

Pasal 1O

Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Adanya laporan dari petugas Satpol PP atau masyarakat ke Dinas.

b. Petugas Satpol PP melakukan pengalnanarl terhadap Orang dengan

Gangguang Jiwa Terlantar.



c. Petugas Satpol PP membuat berita acara dan menyerahkan Orang dengan

Gangguang Jiwa Terlantar tersebut ke Dinas.

d. Petugas Dinas membuat rekomendasi dan mengkoordinasikan dengan

Dinas Kesehatan.

e. Petugas Dirras Kesehatan menindaklanjuti rekomendasi dari Dinas dan

membuat surat rujukan ke Rumah Sakit Jiwa.

f. Petugas Dinas Kesehatan mengantarkan Orang dengan Gangguan Jiwa

Terlantar ke Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 11

Penyelenggaraan Mayat Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf f dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Adanya laporan dari Instansi terkait atau masyarakat ke Dinas.

b. Petugas Dinas menerima laporan dan berkoordinasi dengan OPD dan

Instansi terkait.

c. Dalam hal mayat terlantar tidak diketahui identitasnya, maka diberitakan

melalui media massa dan media sosial paling lama 3 hari.

d" Apabila dalam waktu 3 hari, mayat tersebut belum juga diketahui

keluarganya, maka Petugas RSUD menghubungr Dinas.

e. Petugas RSUD membuat berita acara penyerahan Mayat Terlantar untuk

diselenggarakan oleh Dinas.

f. Petugas Dinas bersama dengan masyarakat setempat menyelenggarakan

penguburan Mayat Terlantar.

g. Lokasi penguburan Mayat Terlantar dikoordinasikan dengan pemerintah

kecamatan lokasi penemuan mayat.

BAB III

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Peran masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran

dapat dilakukan oleh :

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. organisasi keagamaan;

d. organisasi sosial kemasyarakatan;

e. komunitas masyarakat peduli sosial;

f. badan usaha; dan

g. lembaga swadaya masyarakat;



(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

mendukung keberhasilan Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran.

Pasal 13

Peran masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran yang

Humanis dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan,

tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 14

Peran masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran yang

Humanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui

kegiatan:

a. pemberian sa-ran dan pertimbangan dalam Penanganan Masalah Sosial

Keterlantaran;

b. kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang mendukung Penanganan

Masalah Sosial Keterlantaran;

c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penanganan Masalah Sosial

Keterlantararq

d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penanganan

Masalah Sosial Keterlantaran; dan/atau

e. Penanganan langsung terhadap Penyandang Masalah Sosial

Keterlantaran.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

(1) Sumber pendanaan Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran di Daerah

menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan

dunia usaha.

(21 Pendanaan untuk Penanganan Masalah Sosial Keterlantaran di Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD dan sumber

lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2ll, dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Diundangkan di Lubuk Basung

padatanggal 23unt 2otz

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

BERTTA DAERAH KABUpATEN AGAM TAHUN 2ot7 NoMoR *9..

TI AGAM,

INDRA CATRI

MARTIAS WANTO


