
Menimbang 

WALi KOTA DEPOK 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALi KOTA DEPOK 

NOMOR 99 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANMN PENETAPAN PENDUDUK MISKIN 

KOTA DEPOK DI LUAR BASIS DATA TERPADU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

a. bahwa Basis Data Terpadu (BDT) untuk program perlindungan 

sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah 

instrumen yang dapat digunakan untuk perencanaan program 

penerima ban tuan sosial; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) huruf d Peraturan 

Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan 

Sosial, bahwa usulan tertulis/proposal dari individu/keluarga 

·Jenerima bantuan sosial terdaftar dalam BDT atau di luar 

BDT yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

'Nali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk 

Miskin Kota Depok di Luar Basis Data Terpadu; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

.Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

F'akir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5235); 
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9. 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); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

-~entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

·tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

1:elah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

1:entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 

1:entang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen 

Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi 

Kependudukan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

1:entang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

1:entang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah; 
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Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan 

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi 

Dan Sumber Kesejahteraan Sosial; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu 

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan 

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 ten tang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 

Nomor 04); 

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); 

21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan 

Bantuan Sosial; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PENJITAPAN PENDUDUK MISKIN KOTA DEPOK DI LUAR BASIS 

DATA TERPADU. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. W ali Kota adalah W ali Kota Depok. 

2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota. 

5. Tim Evaluasi Usulan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk 

oleh Pimpinan PD untuk melakukan evaluasi atas permohonan 

Bantuan Sosial. 

6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak 

secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

7. Risiko sosial adalah kejadian a tau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 

politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak 

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 

ddak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
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8. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah 

sistem data elektronik yang berisi data nama dan alamat yang 

rnemuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu 

clengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. 

9. Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa yang 

rnengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

10. Fenomena adalah kejadian alam dan non alam yang 

mengakibatkan kerugian harta, benda, jiwa dengan skala 

perorangan. 

11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 

disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, 

clan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, 

8ehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik 

jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, 

PMKS terdapat di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial dan di 

luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. 

12. LKS yang selanjutnya disingkat Lembaga Kesejahteraan Sosial 

adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

dibentuk oleh masyarkat, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hokum. 

13. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) 

tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/ a tau 

berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang 

tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, 

pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak 

dasamya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi 

untuk tujuan tertentu. 

14. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun 

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang 

mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang 

tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang 

tua/ keluarga. 
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l5. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, 

atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan 

anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat 

dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. 

16. Anakjalanan adalah anak yang rentan bekerja dijalanan, anak 

yang bekerja di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan 

hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya 

untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. 

1 7. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai 

kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk 

melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya 

secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, 

anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas 

fisik dan mental. 

18. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau 

diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik 

dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau 

tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan 

sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun 

imsial. 

19. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 

(enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

20. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

j angka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai 

hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan 

efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan 

dengan yang lainnya. 

21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan 

yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan 

tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. 
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22 Pe · d . · ngem1s a alah orang-orang yang mendapat penghasilan 

meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan 

alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. 

23. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan 

d.engan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang 

bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman 

pendudukan, pertokoan dan/atau pasar yang bermaksud 

untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki 

nilai ekonomis. 

24. Karban trafficking adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau 

s.osial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 

25. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, 

kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang 

mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan 

salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan 

lainnya ataupun den.gan membiarkan orang berada dalam 

situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya 

terganggu. 

26. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja 

migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah 

sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, 

mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun 

mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan 

menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga 

mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. 

27. Korban bencana alam adalah orang a tau sekelompok orang 

yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 

tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. 

28. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang 

:rang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar 

kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 
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29 · Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan 

dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak 

mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari. 

30. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang 

hubungan antar anggota keluarganya terutama antara 

suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga 

tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan 

wajar. 

BAB II 

KRITERIA MISKIN DI LUAR BDT 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

Kriteria miskin di luar BDT adalah: 

a. Kriteria Miskin berasal dari PMKS; 

b. Kriteria Miskin berasal dari Penduduk/Rumah Tangga Berisiko 

Sosial; 

Bagian Kedua 

Kriteria Miskin PMKS 

Paragraf 1 

PMKS di Dalam LKS 

Pasal 3 

PMKS yang berada di dalam LKS, antara lain berada di dalam: 

a. panti sosial; 

b. iumah singgah; 

c. iumah perlindungan sosial anak; 

d. lembaga perlindungan sosial anak; 

e. panti/balai rehabilitasi sosial; 

f. i:aman anak sejahtera/ tempat penitipan anak miskin; 

g. rumah perlindungan dan trauma center, dan 

h. nama lain yang sejenis. 
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Paragraf 2 

PMKS di Luar LKS 

Pasal 4 

PMKS yang berada di luar LKS, adalah: 

a. gelandangan; 

b. pengernis; 

c. pernulung; 

d. perernpuan rawan sosial ekonorni; 

e. korban tindak kekerasan; 

f. orang terlantar (sernua kelompok usia); 

g. anak berhadapan dengan hukum; 

h. anak jalanan; 

i. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; 

j. anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

k. keluarga bermasalah sosial psikologis; 

1. korban bencana alam; 

m. korban bencana sosial; 

n. penyandang disabilitas (semua kelompok usia); 

o. korban trafficking; 

p. pekerja migran bermasalah; 

q. penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; 

r. penderita thalasemia mayor; dan 

s. penderita Kejadian lkutan Paska Imunisasi (KIPI). 

Bagian Ketiga 

Kriteria Miskin Penduduk/ Rumah Tangga Berisiko Sosial 

Pasal 5 

(1) Kriteria Miskin berasal dari Penduduk/Rumah Tangga Berisiko 

8osial, sebagai berikut: 

a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau 

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 

mempunyai kemampuan memenuhi kemampuan dasar 

(konsumsi lauk-pauk daging/ayam/susu/ikan/telur 1 

(satu) kali dalam seminggu); 
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I 
b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk 

memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat 

sederhana (pengeluaran keluarga kurang dari 

Rp650.000,00/kapita/bulan); 

c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat 

ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi 

pemerintah (tidak sanggup membayar pengobatan 

di Puskesmas / Poliklinik/ RS); 

d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun 

untuk setiap anggota rumah tangga (hanya membeli 1 kali 

pakaian baru dalam setahun); 

e. mempunyai kemempuan hanya menyekolahkan anaknya 

sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama/ Setara; 

f. mempunyai dinding Rumah terbuat dari 

bambu/kayu/tembok dengan kualitas rendah termasuk 

tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok yang 

tidak diplester; 

g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau 

kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas 

rendah; 

h. atap terbuat dari ijuk/ rumbia atau genteng/ seng/ as bes 

dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; 

i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan 

dari listrik atau listrik dari meteran (menggunakan listrik 

paling tinggi 900 watt); 

j. luas lantai rumah kecil, kurang dari 8 m2 / orang; dan 

k. mempunyai sumber air minum berasal dari: 

1. sumur dapat berupa sumur bor / sumur gali/ porn pa 

listrik; 

2. mata air tak terlindungi; 

3. air sungai; 

4. air hujan; dan 

5. sumber air minum lainnya dapat berasal dari PDAM. 

(2) Kriteria miskin sudah terpenuhi apabila memenuhi paling 

Bedikit 11 Kriteria dari 13 Kriteria sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 
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BAB III 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN 

PENDUDUK MISKIN DI LUAR BOT 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

Tata cara pengajuan dan penetapan penduduk miskin di luar BDT, 

terbagi untuk: 

a. PMKS; 

b. Penduduk/Rumah Tangga yang berisiko Sosial. 

Bagian Kedua 

PMKS 

Pasal 7 

Tata cara pengajuan dan penetapan penduduk miskin di luar BDT 

yang berasal dari PMKS diproses melalui mekanisme dengan 

pembuktian keabsahannya sebagai berikut: 

a. untuk gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat 

Lembaga Kesejahteraan Sosial, perempuan rawan sosial 

ekonomi, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran 

bermasalah dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, dan 

atau Kepolisian; 

b. Penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, 

dengan surat rekomendasi dari Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan setempat; 

c. penderita Thalassemia Mayor, berdasarkan kartu penderita 

Thalassaemia yang diterbitkan oleh Yayasan Thalassaemian 

Indonesia dan bagi penderita baru dengan menunjukkan surat 

keterangan dari Ketua Yayasan Thalassaemia cabang, direktur 

Rumah Sakit dan/ atau kepala Puskesmas dengan keterangan 

bahwa yang bersangkutan menderita Thalassaemia Mayor; 

d. penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu 

ldentitas seperti KTP, Kartu Keluarga dan Keterangan dari 

Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat. 
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Bagian Ketiga 

Pen tluduk/Rumah Tangga yang berisiko Sosial 

Pasal8 

Tata cara pengajuan dan penetapan penduduk miskin di luar BDT 

yang berasal dari Penduduk/ Rumah Tangga yang berisiko Sosial 

diproses melalui mekanisme dengan pembuktian keabsahannya 

sebagai berikut: 

a. pengusulan daftar Penduduk/ Rumah Tangga penerima 

bantuan sosial melalui PD terkait kepada Dinas Sosial 

Kota Depok; 

b. data yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

akan diverifikasi oleh Petugas Fasilitator pada Pusat 

Kesejahteraan Sosial atau Petugas yang diperintahkan oleh 

Dinas Sosial Kota Depok; 

C. basil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

a.kan diusulkan untuk masuk ke dalam BDT Sistem Indikator 

Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Kementerian 

Sosial; 

d. apabila hasil Verifikasi dan Validasi Rumah Tangga Miskin 

yang diusulkan ke Pusat data dan infonnasi Kementrian Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak masuk ke dalam 

claftar BDT, maka Penduduk/Rumah Tangga tersebut tidak lagi 

mendapat bantuan sosial pada periode berikutnya. 

BAB IV 

PENGECUALIAN 

Pasal 9 

Dalam hal pemberian bantuan sosial pendidikan dan kesehatan, 

maka untuk kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d 
' 

akan tetap dilanjutkan dalam rangka mencapai target Wajib 

Belajar Dua Belas (12) tahun dan pencapaian target sembilan 

puluh lima persen (95%) program Universal Health Coverage (UHC). 
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BABV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Seluruh biaya terkait dengan kegiatan Penetapan Penduduk Miskin 

Kota Depok Di Luar BDT, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk mengelola anggaran tersebut mulai dari penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi dibebankan kepada APBD. 

Pasal 11 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Depok. 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 31 Desember 
~ 
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