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BUPATI BANYUWANGI 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

a. bahwa guna menjaga ketertiban dan ketentraman perlu 

partisipasi semua lapisan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan tempat tinggal sementara atau rumah kos;   

b. bahwa penyelenggaraan rumah kos harus mengindahkan dan 

mematuhi norma hukum, budaya, adat istiadat, agama dan 

kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah 

tentang penyelenggaraan usaha rumah kos. 

 

Mengingat   :   1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 18 ayat (6);  

   2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan   

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247);  
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  Menimbang : 
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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 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188);   

6. 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);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah;   

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 1/E); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 

Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2012 Nomor 11/E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2011 Nomor 9/E). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

Dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA 

RUMAH KOS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Rumah kos adalah rumah atau bangunan dengan jumlah kamar paling banyak 

10 (sepuluh) yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu 

minimal 1 (satu) bulan bagi orang pribadi atau badan yang dituangkan dalam 

perjanjian tertulis.  

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya seperti 

firma, koperasi, Yayasan serta organisasi lain yang sejenis. 
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6. Penghuni rumah kos adalah orang pribadi atau badan yang menempati rumah 

kos.  

7. Penyelenggaraan rumah kos adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar 

atau ruangan yang digunakan untuk rumah kos.  

8. Penanggung jawab rumah kos adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh 

pemilik rumah atau kamar untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

rumah kos.   

9. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 

dari suami istri dan anak, termasuk orang yang mempunyai ikatan hubungan 

sedarah dengan mereka. 

10. Ijin usaha rumah kos adalah ijin yang diberikan bupati atau pejabat yang 

ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau kamar yang digunakan usaha 

rumah kos. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi izin terhadap rumah atau bangunan 

yang memiliki jumlah kamar paling banyak 10 (sepuluh) kamar baik yang menjadi 

satu bagian maupun terpisah dengan rumah induk.  

 

BAB III 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Penyelenggaraan usaha rumah kos dilaksanakan berdasarkan azas kekeluargaan 

dengan berpedoman pada norma-norma hukum, adat, agama dan kesusilaan. 

 

Pasal 4 

Tujuan pengaturan penyelenggaraan usaha rumah kos adalah: 

a. Menjaga dan mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan 

ketentraman lingkungan masyarakat; 

b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tertib administrasi 

kependudukan; 

c. Mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, adat, 

agama dan kesusilaan; 

d. Mencegah peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif 

lainnya; 

e. Memberikan pengaturan yang jelas tentang penyelenggaraan usaha rumah kos. 
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BAB IV 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 

Bagian Kesatu 

HAK 

Pasal 5 

(1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan rumah kos sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan 

rumah kos berhak memperoleh izin usaha rumah kos. 

 

Pasal 6 

Penyelenggaraan usaha rumah kos berhak: 

a. Menentukan besarnya tarif rumah kos; 

b. Menerima sewa dari penghuni rumah kos; 

c. Mengeluarkan penghuni rumah kos yang melanggar tata tertib serta ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

d. Meminta data atau foto kopi kartu identitas calon penghuni. 

 

Pasal 7 

Setiap penghuni rumah kos berhak: 

a. Menggunakan kamar atau ruangan atau rumah serta fasilitas lain yang tersedia 

sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama. 

b. Terjaminnya hak penempatan hingga batas waktu yang disepakati. 

 

Bagian Kedua 

KEWAJIBAN 

Pasal 8 

(1) Setiap penyelenggara rumah kos wajib: 

a. Memiliki izin usaha rumah kos.  

b. Bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban; 

c. Melakukan tindakan pencegahan terhadap penyalah gunaan narkoba dan 

minuman keras; 

d. Menyediakan ruang tamu tersendiri yang terpisah dari kamar; 

e. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah 

kos kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua rukun tetangga (RT) setempat; 

f. Memberitahukan kepada ketua rukun tetangga (RT) setempat, dalam waktu 

1x24 jam apabila menerima tamu yang menginap; 
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g. Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib 

yang berlaku di tempat rumah kos yang disusun dengan berpedoman kepada 

norma hukum, agama dan kesusilaan; 

h. Memberikan arahan dan pembinaan kepada penghuni rumah kos untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat setempat dan berperan 

aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 

i. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; 

j. Mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; 

k. Mencatat setiap tamu yang datang di rumah kos. 

l. Membuat tata tertib bagi para penghuni rumah kos;  

m. Memberi arahan, pembinaan dan teguran bagi terlaksananya tata tertib; 

n. Bertempat tinggal dilingkup/dalam lokasi usaha rumah kos. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, 

Penyelenggara rumah kos yang berdomisili dikelurahan/desa lokasi rumah kos, 

maupun di luar kelurahan/desa lokasi rumah kos wajib melimpahkan tanggung 

jawab pengelolaan rumah kos kepada seseorang. 

(3) Orang yang menerima pelimpahan tanggung jawab dari pemilik rumah kos 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bertempat tinggal didalam lokasi 

rumah kos. 

 

Pasal 9 

Setiap penghuni rumah kos berkewajiban: 

a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi 

kependudukan; 

b. Berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi 

terhadap pembangunan lingkungan; 

c. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; 

d. Ikut serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dilingkungan; 

e. Memenuhi tata tertib rumah kos dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

f. Membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait maksud dan tujuan 

menempati rumah kos.  

 

Bagian Ketiga 

Larangan 

Pasal 10  

1. Setiap penyelenggara rumah kos dilarang: 

a. Menempatkan penghuni rumah kos yang berbeda jenis kelaminnya dalam 

satu kesatuan bangunan; 
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b. Menerima dan/atau menempatkan penghuni rumah kos yang berbeda jenis 

kelamin dalam satu lokasi;  

c. Menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, perbuatan 

asusila dan tindak pidana lainnya; 

2. Setiap penghuni rumah kos dilarang: 

a. Menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar kecuali keluarga 

dalam derajat kesatu (ayah, ibu dan saudara kandung); 

b. Menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif 

lainnya dan minuman keras; 

c. Melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang 

bertentangan dengan norma hukum, adat, agama dan kesusilaan; 

d. Menerima calon penghuni kos yang tidak jelas/ tidak mempunyai kartu 

identitas. 

3.  Ketentuan pada angka 1 huruf a dan huruf b serta angka 2 huruf a, tidak 

berlaku bagi pasangan suami/istri yang dibuktikan dengan akta nikah/akta 

perkawinan asli dan Kartu Keluarga (KK); 

4. Setiap orang atau badan yang mempunyai izin selain izin usaha rumah kos, 

dilarang menggunakan tempat tinggalnya untuk penyediaan rumah kos.  

 

BAB V 

PERIZINAN 

Pasal 11 

(1) Setiap orang atau badan yang memiliki rumah kos berupa rumah atau 

kamar/ruangan paling banyak 10 (sepuluh) kamar, wajib memiliki izin usaha 

rumah kos; 

(2) Ijin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; 

(3) Syarat-syarat untuk memperoleh ijin usaha rumah kos ditentukan sebagai 

berikut: 

a. Membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1); 

b. Memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB); 

(4) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik dan perubahan jumlah 

kamar, penyelenggara rumah kos diwajibkan mengajukan permohonan izin 

baru. 
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(5) Tata cara untuk memperoleh ijin usaha rumah kos diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 12 

Usaha rumah kos yang memiliki 5 (lima) kamar keatas wajib memiliki ijin HO/izin 

gangguan; 

 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 13  

(1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan 

terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kos di 

lingkungan masing-masing. 

(2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua RT dan RW 

setempat. 

(3) Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan 

teguran lisan kepada  penyelenggara rumah kos dan/atau penghuni rumah kos 

apabila yang bersangkutan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, 

dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/ Lurah. 

(4) Teguran tertulis kepada yang melanggar dan/atau penghuni rumah kos 

dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja beserta SKPD terkait, melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos; 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui: 

a. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos; 

b. Pemantauan; 

c. Konsultasi; 

d. Pemberian penghargaan. 
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BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 15 

(1) Setiap penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan pasal 8 dan pasal 

10, dapat dicabut ijin usaha rumah kosnya. 

(2) Pecabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah 

diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan 

berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif. 

(3) Pencabutan ijin dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.  

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 16 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 diancam dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

BAB X 

PENYIDIKAN 

Pasal 17 

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik daerah, sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban masyarakat agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana ketertiban masyarakat; 
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban masyarakat; 

 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban masyarakat; 

 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencataan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 

barang bukti tersebut; 

 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan 

tindak pidana di bidang ketertiban masyarakat; 

 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 

pada huruf e; 

 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban 

masyarakat; 

 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

 

j. Menghentikan penyidikan; 

 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) 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 peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 

Rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar diatur tersendiri oleh 

Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
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BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Penyelenggaraan rumah kos yang telah menyelenggarakan usaha rumah kos 

sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

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 

Banyuwangi. 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 8 April 2013 
 

BUPATI BANYUWANGI, 
               ttd 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
Diundangkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 24 Juni 2014                         
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI 
                ttd 
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 4    

 

Sesuai dengan aslinya, 
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Asisten Administrasi Pemerintahan 

u.b. 
Kepala Bagian Hukum, 

 
 
 

KUNTA PRASTAWA,S.H., M.M. 
Pembina Tingkat I 

NIP 19631105 199210 1 002 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa penyelenggaraan usaha rumah kos yang terus berkembang di 

Kabupaten Banyuwangi, menuntut Pemerintah Kabupaten untuk berkewajiban 

menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan penyelenggaraan usaha 

rumah kos. Dalam menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut diperlukan 

juga peran serta masyarakat, karena antara Pemerintah Kabupaten dan 

masyarakat harus bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan tentram 

dalam lingkungan yang terdapat penyelenggaraan usaha rumah kos. 

Bahwa dengan berkembangnya penyelenggaraan usaha rumah kos di 

Kabupaten Banyuwangi secara tidak langsung mampu meningkatkan 

perekonomian di masyarakat, karena disekitar usaha rumah kos tersebut juga 

terdapat usaha-usaha masyarakat sebagai penunjang usaha rumah kos, jadi 

dengan terciptanya kondisi yang seimbang antara usaha rumah kos dengan 

lingkungan disekitarnya diharapkan pula terciptanya lingkungan yang aman 

dan tentram. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah kos. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 s.d Pasal 20 

Cukup jelas 
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