
           SALINAN  
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BENGKULU SELATAN 

NOMOR  9 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa hewan ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha 

Esa yang harus dipelihara dan diperlakukan dengan baik 

untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; 

b. bahwa pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu 

Selatan masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan 

berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana 

pemerintahan, dan sarana umum lainnya sehingga dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, 

ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya 

sehingga perlu ditertibkan;  

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 

Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan dan Penertiban 

Hewan Ternak sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 

tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, 

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 

masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga 

perlu segera diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan 

Ternak; 

 

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

Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091);  

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2828); 

4. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5015); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5068); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

Dan 

BUPATI BENGKULU SELATAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN 

HEWAN TERNAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan. 

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol 

PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu 

Selatan. 

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau 

sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau 

udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 

diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku 

industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan 

pertanian. 

9. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, 

kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau hewan berkaki 

empat sejenis  lainnya yang diternakkan. 

10. Lahan adalah areal pertanian dan/atau perkebunan yang 

produktif. 



11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau 

korporasi yang melakukan usaha peternakan. 

 

BAB II 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
Pasal 2 

 
(1) Setiap peternak wajib: 

a. menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik; 

b. menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga 

kebersihannya; 

c. menggembalakan atau menambatkan hewan ternak di 

tempat pengembalaan pada siang hari; 

d. mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari; 

e. memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum 

berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena 

sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;  

f. melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda 

hewan ternak kepada lurah atau kepala desa tempat 

hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat 

keterangan kepemilikan hewan ternak;  

g. memeriksakan kesehatan hewan ternaknya secara 

berkala kepada petugas kesehatan hewan. 

(2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang 

dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib 

mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh 

Lurah atau Kepala Desa. 

 

Pasal 3 

 

Setiap peternak dilarang: 

1. Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan 

pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain. 

2. Melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada 

perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor 

pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan 

olah raga dan sarana umum lainnya; 

3. Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di 

jalanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENERTIBAN  
Bagian Kesatu 

Tindakan Penertiban 
Pasal 4 

 

(1) Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di 

lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan 

tindakan penertiban. 

(2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disita. 

 

Bagian Kedua 

Pelaksana Penertiban 
Pasal 5 

 

(1) Penertiban pemeliharaan hewan ternak dilaksanakan oleh 

Satpol PP. 

(2) Dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP dapat 

membentuk tim terpadu bersama instansi terkait lainnya. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 
Pasal 6 

 
(1) Kepala Desa diberikan kewenangan untuk melakukan 

penertiban pemeliharaan hewan ternak di wilayah desa. 

(2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Desa membentuk satuan tugas 

penertiban pemeliharaan hewan ternak. 

(3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(4) Kewenangan satuan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi penertiban dan pengamanan hewan ternak. 

(5) Hewan ternak yang tertangkap oleh satuan tugas dilaporkan 

dan diserahkan kepada Satpol PP untuk disita. 

(6) Kepala Desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas 

dan pelaksanaan tindakan penertiban kepada Satpol PP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara berkala 

setiap bulan.  

 

Pasal 7 

 

(1) Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak 

yang masuk halaman rumah, lahan pertanian atau lahan 

perkebunan miliknya. 

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib 

dilaporkan kepada Satpol PP atau Kepala Desa. 



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

dengan penyerahan hewan ternak selambat-lambatnya 2  X 

24 Jam sejak dilakukan pengamanan. 

 

Bagian Ketiga  

Penanganan Hewan Ternak Yang Diamankan Dan/Atau Disita 
Pasal 8 

 

(1) Dalam melaksanakan penertiban, petugas wajib 

memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak 

yang ditertibkan. 

(2) Hewan ternak yang mati pada saat diamankan atau disita 

yang disebabkan oleh kelalaian petugas, maka petugas 

penertiban wajib mempertanggungjawabkan matinya hewan 

ternak. 

(3) Apabila hewan ternak mati pada saat diamankan atau disita 

disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak 

ditangkap, tidak menjadi tanggungjawab petugas penertiban.  

(4) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus  

dibuktikan berdasarkan hasil visum dari Dinas yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan. 

 

 Pasal 9  

 

(1) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang 

dilakukan oleh petugas penertiban atau satuan tugas 

penertiban hewan ternak tingkat desa atau diamankan oleh 

masyarakat, dan dilakukan tindakan penyitaan wajib 

diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun 

secara tertulis. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah 

diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan 

ternak, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak 

tanpa pemilik selanjutnya dikuasai secara penuh oleh 

Pemerintah Daerah.  

 

Bagian Keempat  

Penebusan Hewan Ternak 

Pasal 10 

 

(1) Dalam jangka waktu 7 (hari) hari sejak diumumkan, pemilik 

hewan ternak yang disita wajib melapor kepada Satpol PP 

dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak atau 



Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai kepemilikan 

hewan ternak. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak 

diumumkan, pemilik dan/atau peternak wajib menebus 

hewan ternaknya 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum 

tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib 

memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada 

pemilik dan/atau peternak. 

 

Bagian Kelima 

Pelelangan Hewan Ternak 
Pasal 11 

 
(1) Hewan ternak yang dianggap tanpa pemilik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan hewan ternak yang 

tidak ditebus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dijual oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui lelang terbuka. 

(3) Sebelum pelaksanaan lelang, petugas wajib memberitahukan 

kepada pemilik dan/atau peternak bahwa hewan ternaknya 

akan dilelang. 

(4) Uang hasil pelelangan hewan ternak yang diketahui 

pemiliknya dikembalikan kepada pemilik dan/atau peternak 

setelah diperhitungkan biaya pengamanan, biaya 

pemeliharaan selama di penampungan, dan biaya pelelangan. 

(5) Uang hasil pelelangan hewan ternak yang tidak diketahui 

pemilik dan/atau peternaknya merupakan pendapatan 

daerah dan disetor seluruhnya ke kas daerah.  

 

BAB IV 
BIAYA PENGAMANAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN 

 
Pasal 12 

 

(1) Terhadap pemilik dan/atau peternak yang hewan ternaknya 

diamankan dan/atau disita dikenakan sanksi administratif 

berupa denda. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan 

ternak selama berada di penampungan. 

(3) Besar biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan 

sejenisnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) per ekor; 



b. biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan 

sejenisnya sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu 

rupiah) per ekor. 

c. biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan 

sejenisnya sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu 

rupiah) per ekor per hari. 

d. biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan 

sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu 

rupiah) per ekor per hari. 

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Apabila tindakan pengamanan dilakukan oleh satuan tugas 

penertiban hewan ternak tingkat desa, maka biaya 

pengamanan dikembalikan seluruhnya kepada Desa sebagai 

pendapatan desa. 

 

BAB V 

BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN 
Pasal 13 

 

(1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan biaya operasional 

penertiban hewan ternak setiap tahunnya. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta sumber lain 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di bidang keuangan daerah. 

 

 

BAB VI 

GANTI RUGI KERUSAKAN  
Pasal 14 

 

(1) Masyarakat yang menderita kerugian secara langsung akibat 

hewan ternak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dapat meminta ganti rugi kepada 

pemilik dan/atau peternak. 

(2) Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan 

tersebut disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Jumlah ganti rugi disepakati bersama oleh kedua belah 

pihak. 

(4) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak tercapai, para pihak dapat meminta bantuan pihak 

ketiga untuk memediasi penyelesaian sengketa. 



(5) Apabila setelah dimediasi kesepakatan tetap tidak tercapai,  

pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata 

ganti rugi ke pengadilan negeri. 

(6) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan 

ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

   

BAB VII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 
Pasal 15 

 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan 

penertiban pemeliharaan hewan ternak. 

(2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara 

pemeliharaan yang benar; 

b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang 

berkeliaran secara bebas; 

c. Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada 

masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata 

cara pemeliharaan hewan ternak yang benar;  

d. Melaporkan kepada petugas penertiban apabila 

menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas 

pada tempat yang dilarang. 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 16 

 

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara 

pemeliharaan hewan ternak. 

(3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatas, dilakukan oleh instansi yang berwenang. 

(4) Instansi yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan serta pemeriksaan, dapat melakukan kerjasama 

dengan Kepala Desa dan Instansi terkait. 

 

BAB  IX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
Pasal  17 

 

(1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan 



untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 

lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana tersebut;  

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; 

d. Memeriksa buku, catatan dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta 

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 

dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana; 

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan atau 

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 

Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

 

BAB X 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan 



paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).  
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan Negara. 
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 
 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 02 

Tahun 1992 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1992, 

Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 

1992 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 20 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

 

Ditetapkan di Manna 

Pada tanggal 30 Desember 2013 

 

BUPATI BENGKULU SELATAN 

                      ttd 

H. RESKAN E. AWALUDDIN 

 

Diundangkan di Manna                    

Pada tanggal  30 Desember 2013      

                                                                                                                     

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

        ttd 

RUDY ZAHRIAL,SE 

NIP.19631001 198803 1 008 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 9 

 


