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TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM.

Bahwa penyelenggaraan peiayanan publik
oleh Pemerintah Daerah merupakan perw.ujudan
pelaksanaan pemberdalraan bagi setiap masyarakat
berupa pelayanan administrasi, pelayanan barang
maupun pelayanan jasa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyatakat dan meningkatkan
sumber daya aparatur sebagai aset utama dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.

Bahwa membangun kepercayaan masyarakat
atas pelayanan publik yang dilakukan
penyelenggara pelayanan publik merupakan
kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan
harapan dan tuntutan seluruh rvarga negara dan
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas dan menjamin penl,ediaan peiayanan
publik yang baik serta untuk memberi perlindungar.r
bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan
pengaturan hukt-tm yang mendukungnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu membentuk
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Peraturan Daerah tentang Penyelenggldan
Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa.

1I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2
QukuP jelas

Pasal 3
CukuP jelas

Pasal 4
Huruf a

Pemberian PelaYanan tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi
dan/atau golongan.

Huruf b
Jaminan ter$.riudnya hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c
Pemberiar pelayanan tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender, dan
status ekonomi.

Huruf d
Pemenuhan hak harus sebanding dengaa
kewajiban yaIlg harus dilaksana-kar, baik
oleh pemberi mauPun Penerima
pelayanal.

Huruf e
Pelaksana pelayaran harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan bidang
tugas.

Huruf f
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam penyel€nggaraan pelayanal dengal



O`      rnempcrhatikan aspirasi,kcbutuhan,dan

harapan masyarakat
Hul■lf g

cukup」 clas

Huruf h
Cukup」 clas

Hurtlf i

cukup」 clas

Hurufj
Cukup」 clas

Hurur k
cukup」 clas

Hunュfl

Cukup」 elas

Huruf m
Cukup Jelas

Hurtlf n

Cukup Jelas
Humfo

cukup」 clas

Humfp
cukup」 clas

Huruf q
Cukup」 clas

Hurufr
Cukup」 clas

HuruF s
Cukup」 clas

Huruft
Cukup」clas

HuruF u
Cukup Jclas

Pas・al S

Cukup jclas



Cukupjelas

Pasal 7
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Huruf a
Barang publik yalg disediakan oleh
instansi pemerintah dengan
menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pend.rpatan dan
belanja daerah ditujukan untuk
mendukung program dan tugas
:n sl.rnsi rers.but. sebaga contol:
1. penl,ediaan obat untuk flu

burung ]-ang pengadaannya
mer-rggunakan anggaran
pendap.ltan dan belanja negara di
Departemen Kesehatan;

2. penyediaan infrastruktur
transportasi perkotaal yalg
pengadaannya menggunakan
anggaran pendapateur dai belalja
daerall.

Huruf b
Barang publik yang
ketersediaannya merupakan hasil
dari kegiatan badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik
daerah )'ang mendapat pelimpahan
tugas untuk menyelenggarakan
pPlcydnan pubhk \publl seruice
obligcttion). sebagai contoh:



1. listrik hasil pengelolaan Pf
(Persero) PLN; dan

2. air bersih hasil pengelolaan
perusahaan daerah air minum.

Huruf c
Misi negara adalah kebijakal untuk
mengatasi permasalahan tertentu,
kegiatan tertentu, atau mencapaj
tujuan tertentu yang berkenaan
dengan kepentingan dal manfaat
orang balyak, sebaga.i contoh:
1. kebijakan menugaskan PT.

(Persero) Pertamina dalam
menyalurkan bahan bakar
minyak jenis premium dengan
harga yang sama untuk eceran di
seluruh Indonesia;

2. kebijakan memberikan subsidi
agar harga pupuk dljual lebih
murah guna mendorong petani
berproduksi;

3. kebljakan memberantas atau
mengurangi penyakit gondok
yang dilakukan melalui
pemberian yodiurn pada setiap
garam (di luar garam industri);

4. kebijakar menjamin harga jual
gabah di tingkat petani melalui
ponetapan harga pembelian
gabah yang dibeli oleh Perum
Badan Usaha Logistik;

5. kebijakan pengamanan
cadangan pangan melalui
pengarnanan harga pangan
pokok, pengelolaan cadangan dan
distribusi pangan kepada

)



golongan masyarakat terfrdtu;
darr

6. kebijakar pengadaan tabung
gas 3 kg (tiga kilo gram) untuk
kelompok masyarakat tertentu
dalam ralgka konversi minyak
tanah ke gas,

Pasal B
Ayat (1)

Huruf a
Jasa publik dalam ketentuan ini
sebagai contoh, antara lain
pelayanan kesehatan (rumah sakit
dan puskesmas), pelayanan
pendidikan (sekolah dasar, sekolah
menengah pertama) sekolah
menengah atas, dan perguman
tinggi), pelayanan navigasi laut
(mercu suar dan lampu suar),
pelayanan peradilao, pelayanan
kelalulintasan (lampu lalu lintas),
pelayanan ke amana4 (1'asa
kepolisian), dan peiayanal pasar.

Huruf b
Jasa publik dalam kelentuan ini
adalah jasa yang dihasilkan oleh
badan usaha milik negara/badar
usaha milik daerah yang mendapat
peLimpahan tugas untuk
menyelenggarakan pelayalan
publik (public seruice obligation),
sebagai contoh, antara lain jasa
pelayalan transportasi angkutan
udara/laut/darat yang dilakukan
oleh Pl (Persero) Garuda Indonesia,



PI (Persero) Me.pati Airlines, Pl
(Persero) Pelni, PT (Persero) KAI, dan
PT tPersero) DAMRI. sefld jasa
penyediaan air bersih yang
dilakukan oleh perusahaan daerah
air minum.

Huruf c
Misi negara adalah kebijakan untuk
mengatasi permasalahan tertentu,
kegiarrn rert"ntu. dtau men(apai
tujuan tertentu yang berkenaan
dengan kepentingan dan manfaat
orang banyak, sebagai contoh:
1.jasa pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin oleh rumah
sakit swasta;

2. jasa penyelenggaraan pendidikan
oleh pihak swasta harus
mengikuti ketentuan
penyelenggaraan pendidikan
nasional;

3.jasa pelayanan angkutan bus
antar kabupaten/kota atau
dalam kabupaten / kota, rute darl
tadfnya ditentukan oleh
Peherintah;

4.jasa pelayalan angkutar udara
kelas ekonomi, tarifbatas atasnva
ditetapkan oleh pemerintah;

5. jasa pendirian panti sosial; dan
6. jasa pelayanan keamanan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a

7



Tindalan administratif pemei-rtah
daerah merupakan pelayanan pemberian
dokumen oleh pemerintah daerah,
antara lain yang dimulai dari seseorang
yang lahir memperoleh akta kelahiran
hingga meninggal dal memperoleh al<ta
kematian, termasuk segala hal ihwal
yarlg diperlukan oleh penduduk dalam
menjalani kehidupaanya, seperti
memperoleh izirr mendirikan banguna.n,
izin usaha, sertifikat tanah, dan surat
nikah.

Huruf b
Tindalan administratif non pemeiintah
daerah merupakan pelayanan pemberian
dokumen oleh instansi di luar
pemerintah daerah, antara lain urusan
perbankafl, asuransi, kesehatan,
keamanan, pengelolaan kawasan
industri, dan pengelolaan
kegiatan sosial.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12
CLrkup jelas

Pasal 13
Crrkup jelas

Pasal I 4
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
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Secara  berkala  dan  bcrkclattutan
mcn″akan pettode yang dilabュ kan
dalam πvaktu 3 (tiga)bulan, 6 (cnalnl
buan, 12(dua bClasl bulan,atau 24
(dua puluh cmpatl bttan sekali ymg
diatur scsuai dengan standar pcけ anan
yang ditctapkan

Ayat(2)

cukup jclas
.A17at(3)

Cukupjelas

～

at(4)
Cukup jclas

PaSal 16

勾 at(1)

Cukupjelas
śアat(2)

cukup jelas

～

at(3)
Ketcntuan   intcn■ al   pcnyclenggara
merupakan ketentuan yang mcngatur
pcningkatan   knela   pelaksma,
nusalnya ketenttlan disipin, ctlka,
prosedur,dan instumksl kcr」 a

～

at(4)
Cukupjclas

Pasa1 17

行 at(1)

Tcknis     Opcrasbnal     pelayanan
mcrupakan  kegiatan  yang  tcrkait
langsung    dengan    pelaksanaan
pcttanan,  antal a laln  penycdinAn
sumber  dγa  pclιyanan,  scper●
teknologl,peralatan dan sumber daya



lain, serta standar operasional pros-dur
(SOP). Pendukung pelavanan
merupakan kegiatar.r yang tidak terkait
langsung dengan operasional pelayanan
tetapi diperlukan dalam pelaksanaan
pelayanan, antara lain penelitian dar-r
pengembangan serta pendidikal dan
pelatihan.

Ayat (2)
Dalam keadaan darurat pemberi
bantuan dapat mengeluarkan surat
penugasan kepada pihak terkait untuk
mqlaksanakan pemberian bantuan.

Ayat {s)
Cukup jeias

Ayat (4)
Keadaan darurat merupakan keadaan
yang diretapkan oleh instansi yang
bertanggung jawab. Dalam menetapkan
kejadian sebagai keadaan darurat,
dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18
Ayat (1)

Penyerahan sebagjan tugas merupakan
pemberian sebagian tugas kepada pihak
lain dari seluruh tugas penyeienggaraan
pelayanan, kecuali yang menurut
undang-undaqg harus dilaksanakan
sendiri oleh penyelenggara, misalny6l
pelayanan KTP, SIM, paspor. sertifikat
tanah, dan pelayanan perizinan lain.
Pihak lain adalah pihak di luar
penyelenggara yang diserahi atau diberi
sebagian tugas oleh penyelenggara
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pelayanan. Pengertian kerja sama juga
termasuk penunjukan operator
pelaksana atau kontraktor yang diberi
hak menjalankan fungsi penyelenggara,
misalnya pengelolaan parkir darl air
minum yang diserahkan kepada
swasta.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Materi perjanjian kerja sama yang
waiib diinformasikan adalah hal-
hal penling yang pedu dikeGhui
oleh masyarakat, misalnya apa
yang dikerjakal, siapa yang
mengerjakar, jangka waktu kerja
sa1na, dan pekerjaan yang
dilal<sanakan sesuai dengan
standar pelayanan yang
penginformasiannya merupakal
bagian dari maklumat peiayanar.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Informasi tentang identitas pihak
Iain dan identitas penyelenggara
sebagai penanggung jawab
kegiatan meliputi nama, alamat,
telepon, pesan layanan singkat
(slDrt message seruice (sms)), dan
laman lwebsite).

Huruf e
Cukup jelas

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

Ayat (4)
Tidal{ menambah beban bagi
masyara}at dimaksudkan tidak
memberikan tambahan biaya, prosedur
yang berbelit, waktu penyelesaian yang
lebih lama, atau hambatan akses.

Pasal 19
Cukupjelas

Pasal 2O
Cukupjelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukupjelas

Pasal 24
CukuP jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan fungsional,
yaitu pola pelayanan publik
diberikan oleh Penyelenggara,
sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya;

Huruf b
Yang dimaksud dengal terpusat,
yaitu pola pelayanan publik
diberikal secara tunggal oleh
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Pcnyelcnggara berdasarkalr
pelimpahao wewenang sesuai
ketentuan peraturalr pcrundang-
undangan;

Huruf c
Terpadu, terdiri atas:
1. terpadu satu atap, yaitu pola

pelayanan terpadu satu atap
diselenggarakan dalam satu
tempat yang meliputi berbagai

. ienis pelayanan yang tidak
mempunyai keterkaitar proses
dan dilayani melalui satu pirltu;
dan

2. terpadu Eatu pintu, yaitu pola
pelayanan terpadu satu pintu
diselenggarakan pada satu
tempat yaog meliputi berbagai
jenis pelayalarr yang memiliki
keterkaitan proses dan dilayani
m€lalui satu pintu.

Huruf d
Yang dimaksud dengan Gugus
tugas, yajtu petugas pelayanan
publik secara perorangan atau
dalam bentuk gugus tugas yang
ditempatkan pada instalsi
pemberi pelayanan dan lokasi
pemberian pelayanair tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
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Cukup Jelas
Ayat (3)

Keberagaman berupa pengikuts€rtaan
masyarakat yaftg mewakili berbagai
unsur dan profesi, antara lain tokoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha,
dan lembaga swadaya masyatakat.

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar penyelenggaraan
pelayanal.

Huruf b
Syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayartan, baik
persyaratan tcknis maupun
administratif.

Huruf c
Tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.

Huruf d
Jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pclayanar,

Huruf e
Ongkos yar,g dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus
dal/atau memperoleh pelayanan dari

yang besarnyapenyelenggara
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ditetapkan berdasarkan kesepalatan
anta,ra penyelenggara dan masyarakat.

Huruf f
Hasil pelayanan yarg diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

Huruf g
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan
dalam penyelenggaraan pelayanan,
termasuk peralatan dan fasilitas
pelayarran bagi kelompok tentan.

Huruf h
Kemampuan yang harus dimiliki oleh
peLalsala meliputi pengetahuan,
keahlian, keterampilan, dan
Pengalamal.

Huruf i
Pengendalian yang dilakukarr oleh
pimpinar satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.

Hurufj
Tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

Huruf k
Tersediarrya pelaksana sesuai dengan
beban kerja.

Huruf I
Cukupjelas

Huruf m
Kepastian memberikal rasa aman darl
bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-
raguar.

Huruf n
Penilaian untuk mengetahui seberapa
jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standar pelayanarl.
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Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Merupakal 14 (empat belas) unsur
yang "relevan, va.lid dan reliabel"
sebagai unsur minimal yang harus ada
untuk dasar pengukurax indeks
kepuasaa masyarakat.
Huruf a

Yang dimaksud "Prosedur
Pelayaaan" yaitu kemudahan
tahapan pelayanan yalg diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi
kesederhanaal alur pelayanan.

Huruf b
Yurrg dimaksud "Persyaratan
Pelayanan" yaitu persyaratan
teknis dalr administratif yang
diperlukan untuk mefldapatkan
pelayanal sesuai dengan jenis
pelayanannya.

HuruI c
Yang dimaksud 'Kejelasan Petugas
Pelayanan" yaitu keberadaal dan
kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama

16



jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya).

Huruf d
Yang dimaksud "Kedisiplinan
Petugas Pelayanan" yaitu
kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama
te|hadap konsekuensi waktu keia
sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Huruf e
Yang dimaksud "Tanggung Jau'ab
Petugas Pela]ranan" yaitu kejelasan
$.ewenang dan tanggungjau,ab
petugas dalam penyelenggaraan
dan penl'elesaian pelayanar-r.

Huruf f
Yang dimaksud "Kemampuan
Petugas Peiayanan" yaitu tingkat
keahlian dan ketrampilan yang
dimiliki petugas dalam
memberikan/ menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g
Yang dimat<Bud "Kecepatan
Pelayaaan" yaitu target waktu
pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yaag telah
ditentukan oleh unit
penyelenggaJa pelayanan.

Huruf h
Yang dimaksud 'Keadilan
Mendapatkan Pelayanan" yaitu
pelaksanaan pelayanan dengan

membedakantidak
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golongan/ status masyarakaiyang
dilayani.

Huruf i
Yang dimaksud "Kesopanan dan
Keramahar: petugas" yaitu sikap
dan perilalu p€tugas dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan
menghormati.

Hurufj
Yang dimaksud "Kewajaran Biaya
Pelayanan' yaitu ketedangkaual
masyarakat terhadap besarnya
biaya yalg ditetapkan oleh unit
Pelayanan.

Huruf k
Yang dimaksud 'Kepastian Biaya
Pelayanan' yaitu kesesuaian
antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah
ditetapkan.

Huruf 1

Yang dimaksud "Kepastian Jadwal
Pelayanan" yaitu pelaksanaan
waktu pelayanal, sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf m
Yang dimaksud uKenyamanan

Lingkungan" yaitu kondisi sarala
dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga
dapat memberika:r rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.

Huruf n

18



ヽ Yang dimaksud "Keamanan
Pelayanan" yaitu teljaminnya
tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun
sarana yang digunakan sehingga
masyarakat mera:ia tenang untuk
mendapatkan pelayanan terhadap
risiko-risiko va ng dakibatkan dari
pelaksanaan pelayanan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Cukrrp jelas
Ayat (2)

Dipublikasikan secara jelas dan luas
merupa-kan penginformasial kepada
kha.laya& sehingga mudah diketahui,
dilihat, {ibaca, dan diakses.

Pasal 33
Ayar (1)

CukuP jelas
Ayat {2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Sistem informasi elektronik Inerupakan
penerapan teknologi informasi yang
berbasis jaringan telekomunikasi dan
media e le ktrcnik, yang berfungsi
merascang, memproses, menganalisis,
menampilkan, d.anl ata,u menyebarkan
informasi elektrcnik.
Huruf a

19



Profil penyeienggara meliputi nama,
penanggung jawab, pelaksana,
struktur organisasi, anggaran
penyelenggaraan, alamat
Pengaduan, nomor telepon, dan
pos-el {email).

Huruf b
Profil pelaksana meliputi pelalsala
yang bertanggung jawab, pelaksana,
anggaran pelaksanaan, alamat
pengaduan, nomor telepon, dan
pos-el (email).

Huruf c
Standar pelayanan berisi informasi
yalrg lengkap tentang keterangan
yang menjelaskan lebih rinci isi
standar Pelayanan tersebut.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Pengelolaan pengaduan merupalarr
proses penanganan pengadual
mulai dari tahap penyeleksian,
penelaahan, dan pengklasilikasian
sampai dengan kepastian
penyelesaian pengaduan.

Huruf f
Penilaian kinefa mempakan hasil
Pelaksanaan penilaiar
penyelenggaraan pelayanan yang
dilakukar oleh penyelenggara
.enoiri. bersama dengan pi\ak lain.
atau oleh pihak lain atas
pe rmintaan penyeienggara untuk
mengetahri gambaran k inerja
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pelayaflan dengan menggunakan
metode penilaiar tertentu.

Pasal 34
Ayat (1)

Dalam melakukan pengelolaan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan,
penyelenggara melaksanakan
perencafraan, pengadaan, pemeliharaan
serta inventarisasi sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan secara
sistematis, transpararl, lengkap, dafr
a l<urat.

Ayat (2)
Pelaksana yang wajib memberikan
laporan adalah pejabat yang
bertanggung jawab memberikan laporan
kepada penyelenggara.

Ayat (s)
CukuP jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pelayanan publik yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang
biaya/tarif pelayanannya dibebankan
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kepada daerah,antara laln賤 灘品 da
pcnduduk dan akta kclahiran

Ayat(3)
Cukup jelas

As at(4)

cumpjelas

Pasa1 38
Cukup jclas

Pasa1 39
Cukup jclas

Pasa1 40
Cukup jelas

Pasa1 4 1

CubpjeL厖

Pasa1 42

村 at(1)

Cukupjelas
村 at(2)

Cukup jelas

村 at(3)

Lcmbaga scbagmmana diinaksud ayat
ini dapat dibcntuk pada thgkat
nasional matlpun daerah.

Ayat(4)
Cukupjelas

Pas』 43
Cukup jclas

PaSa1 44
Cukup jclas

Pasa1 45
Cukupjelas
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■6sa1 46

Cukupjelas

Pasa1 47
Ayat(1)

cukup jelas
Ayat(2)

cukup jclas

勺 at(3)
cukup jclas

Ayat(4)
cumpjelas

村 at 151

Pemberhenian dengan ho■・・・at tidak

atas pcnnlntaan scndin diartlkan
bagl  pegawal  negcn  adalah
kehilangan    stat■ lsnya    SCbagal
pcgawai negcrl, bagl pclakSana di
luar  pega、 va  negeH  pcngenaan
sanksi disamakan dcngan Pcga■val

NcgcH
Ayat(6)

cukup jclas
Ayat(7)

cukup jelas

Pasa1 48
Cukup jelas

P¨a149
Cukupjelas

Pasa1 50

母 at(1)
Pimpinan  pens clcnggara  adalah
Orang  yang  bcrtanggung  jawab
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terhadap keseluruhan tugad dafl
kewajiban pelayanan.

Ayat (2)
Dalam hal penyelenggara berbentuk
korporasi, pengenaan sanksi kepada
penyelenggara tertinggi (direksi)
diberikan oleh pemegang saham.
Dalam hal penyelenggaJa berbentuk
organisasi masyalalat berbadan
hukum, pengenaan sanksi kepada
penyelenggara tertinggi diberikan
oleh pembina organisasi.

Ayat (3)
Ketentua! ini memberikan
kesempatan kepada penyelenggara
untuk dibebaskan dari pembayaran
ganti rugi apabila dapat
membuktikal bahwa perbuatan yang
dilakukaflnya tidak menimbulkan
kerugian.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAII LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03
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