
BUPATI MALUKU TENGGARA B"ARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR i 4 -TAHUN 2OT4

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Menimbang : a.

DI WILAYAH KELURAHAN

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga

kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki

peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan

kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan

kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,

ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OOZ tentang Pedoman Penataan

Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan

di desa maupu.n di kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah,

namun hingga saat ini Peraturan Daerah yang mengatur khusus

mengenai hal dimaksud belum ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga

di Wilayah Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Butrt, dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (I*rlabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3895); sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor O6

Tahun 2OOO (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e61);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repriblik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47,

Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

b.



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

t25, Tarctbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO+ tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan

Peraturan Pemndang-undangan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2OOO tentang Kewenangan

Pernerintah dan Kewenangan Provinsi sgfongai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 54,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 39521;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Keh.lrahan

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

L59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a588);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

l59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang Kecamatan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 40,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 482611'

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2AO7 tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pernbentukan Produk Hukurn Daerah;

Peraturan Daerah l(abupaten Maluku Tenggara Barat Nomor O8 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang

Uraian T\rgas Kelurahan;

Peraturan Daerah Nomor O2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah I(abupaten Maluku Tenggara Barat

Tahun Anggaran 2014.
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MEMUTUSKAN: -

MenetapKan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Bupati Maluku Tenggara Barat.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah

kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk men€rngani seb^gan urus€Ltr otonomi

daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bupati

Maluku Tenggara Barat dalam wilayah kerja kecamatan.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk

melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan

dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja

Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di

wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
g. Kepala keluarga adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orErng lain, baik mempunyai hubungan

darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala asrarna, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana beberapa

orang tinggal bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan hrjuan untuk:

a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat di daerah yang



D. memngKatKan Kelancaran pelaKsanaan Rrgas-tugas pemenntarran, pembangunan

dan kemasyarakatan di daerah; dan

c. menghimpun seluruh potensi sWadaya masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan raIryat.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

{1) Di kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama kepala

keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan

jangkauan pelayanan.

(3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama

pengurus RT setempat.

(4) Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat

permasalahan batas wilayah RT dan/atau RW.

Pasal 4

(1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling

banyak 5O (lima puluh) kepala keluarga.

(2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

(3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila

jumlah RT dan RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat

yang difasilitasi oleh Lurah;

b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 213 kepala keluarga untuk RT, dan 2/3
pengurLrs RT untuk RW;

c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua RW kepada

Lurah; dan

d. Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.

(5) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan,

pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran

RT dan RW.

Pasal 5

Pembentukan RT dan RW di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang

disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
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TUGAS.DAN FUNGSI

Pasal 6

RT mempunyai tugas:

a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

tanggungiawab Pemerintah Daerah;

b. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana

pembangunan kelurahan ;

d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

e. menggerakan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdaya€Ln masyarakat di

wilayahnya; dan

f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT mempunyai

fungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan

aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 8

RW mempunyai tugas:

a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

tanggungiawab Pemerintah Daerah;

b. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan

d. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan

sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasatr 8, RW rnempunyai

fungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c. pembuatan gagasan dalam pelaksana.an pembangunan dengan mengembangkan

aspirasi dan swadaya murni masyarakat;



d. penggerak gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat

RT;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan

sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan

g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka

mendukung terwqiudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 1O

(1) Susunan pengurus RT terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. seksi.

(2) Susunan pengums RW terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. seksi.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (21 huruf d

dibentuk sesuai dengan kebutuhan

Bagran Kedua

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 11

(1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala

keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) huruf a dipilih oleh

pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.

(3) Pengums RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO ayat (1) huruf b, huruf c dan

huruf d, dipilih oleh Ketrra RT dan kepala keluarga melalui musyawarah dan

mufakat.

(4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) huruf b, huruf c dan

huruf d, dipilih.oleh Kefi.e RW darr pengurus RI melalui musyawarah dan mufakat.



Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT dan pengr.lrus RW sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat(21harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap

masyarakat;

es bersedia dicalonkan sebagai Badan Pengunrs RT dan Pengurus RW;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW

tersebut, paling singkat L2 (dua belas) bulan dengan tidak terputus*putus atau

berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki

kartu tanda penduduk (KTP) setempat;

h. bukan merupakan Pejabat Kelurahan setempat;

i. tidak tergabung dalam organisasi/partat politik;

j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat seternpat; dan

k. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling

tinggr 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.

Pasal 13

(1) Datam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibenhrk panitia pernilihan.

(2) Panitia pernilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang

difasilitasi oleh pengurus RW, paling larnbat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya

masa bakti kepengurusan Rf, yang dinyatakan dengan berita acara.

(4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan untuk

ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang

difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti

kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.

(6) Berdasarkan berita acara rapat sgbagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah

menetapkan panitia pemilihan Ketrra RW dengan Keputusan Lurah.



Pasal 14

(1) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus

baik dalam kepengurusan RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(2) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW, jabatannya digantikan oleh

pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

(3) Dalam hal terdapat pengums RT yang dicalonkan dan terpilih menjadi Ketua atau

Pengurus RW, yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai

pengurus RT.

(a) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW, Ketua RT berhak

untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus

RT.

Pasal 15

(1) Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.

(2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengangkat

pengurus RT dan pengurLrs RW yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

B,agtran Ketiga

Masa Bakti

Pasal 16

(1) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai

tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipitih kembali untuk 1 (satu)

kali masa bakti berikutnya.

(2) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkew4iiban

menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

(3) Ketua RT dan Keflra RW yang telah rnenjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat

dicalonkan kernbali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya

kecuali telah terpuhrs satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang

lain.

Pasal 17

Dalam hal pengurus RT dan RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW

berkewajiban mernberitahukan kepada seluruh pengurus tentang

pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Lurah, paling

lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.



Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

(1) Pengurus RT dan RW berhak menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah

mengenai hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:

a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai

. dengan Pasal 9;

b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;

c. membina kerukunan hidup warga;

d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi pating

sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan

e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat

penyelesaian oleh Pemerintah Kelurahan kepada Lurah.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 19

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;

d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW;

danf atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 2O

Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pernerintah Kelurahan bersifat kemitraan,

konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan

konsultatif.

(3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.



BAB VII

SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:

a. swadaya masyarakat bardasarkan hasil musyawarah rnufakat;

b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan

d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sumber dana RT dan RW yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan tselanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

(3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk

biaya operasional RT dan RW, tunjangan bagi pengurus Rf dan RW serta pengadaan

sarana dan prasarana masyarakat.

(a) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan hurrf c diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat

laporan tertulis kepada Camat melalui Lurah.

(5) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang

disampaikan setiap semester kepada kepala keluarga.

(6) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang

disampaikan setiap semester kepada pengurus RT.

BAB VIII

PEMtsINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan Pernerintah Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

23 meliputi:

a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengernbangan RT dan RW;

b. rnemberikan pedoman pen5rusunan perencanaan pernbangunan partisipatif;

c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan, pengembangan

RT dan RW serta memberikan tunjangan bagi pengurus RT dan RW sesuai dengan

kernarnpuan keuangan daerah;



d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta

pemberdayaan RT dan RW;

e. melryelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan

f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

(2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

meliputi:

a. mernfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;

b. mernfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c. memfasilitasi petraksanaan pemberdayaan masyarakat;

d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan RW dengan

pihak ketiga;

e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RI dan RW; dan

f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan

RW.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) RT dan RW yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap sebagai RT dan RW.

(2) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus

disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan

ayat (21setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW.

{3) Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Br"lpati ini rnulai berlaku pada tanggal diuadangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalarn l,embaran Daerah Kabupaten Manr-lkr-l Tenggara Barat.

Diteta,pkan di : Saumlaki

pada tanggal : ro- -0rs.m brr - 2Ol4
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 13 -ur&rnhr- 2OL4

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2OI4

NOMOR: lr7

PARAF KOORDINASI
Sekretaris Daerah u
Asisten Koordinasi
Kabas Hukum ,
Keoala SKPD I

Nip. 196O0307 198OO3 1 OO7



PENJEI.ASAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: - -TAHUN2OI4

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGADAN RUKUN WARGA

DI WILAYAH KELURAHAN

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah,

memberikan wewenElng kepada daerah untuk mengatur dan mengu.rus sendiri

urusan pemerintah€rnnya menurut asas otonomi. Dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggara€rn

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, perlu

adanya pengaturan tentang lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu lembaga

kernasyarakatan yang ada di kelurahan. Pembentukan Rukun Tetangga {RT) dan

Rukun Warga (RW) dimaksudkan untuk rnemelihara dan melestarikan nilai-nilai

kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan

kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan

dalam pernbangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi

swadaya masyarakat dalam usaha rneningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OO7 tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan lembaga

kemasyarakatan di kelurahan harus berpedoman pada Peraturan Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW) sebagai salah satu jenis lembaga kemasyarakatan dalam

pembentukannya juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah. Namun hingga

saat ini, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman

Pem,bentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga untuk rnengisi

kekosongan hukum (faanum rechtlrleaka ketentuan pembentukan Rukun Warga dan

Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



fi. PASAT DEtrIII PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

C\rkup jel,as.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

ksal6
Cukup jelas.

Pasal 7

Culnrp jelas.

Pasal 8

Cuknp jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Culmp jelas.

Pasal 13

Culnrp jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 1B

Cukup jelae.



Huruf b

Cukrp jelas.

Huruf c

Cukup jelas-

Huruf d
Yang dimaksud dengan tindakan tercela adalah tindak pidana den/atau
tindal( asusila.

Hunrf e

Cukqp jelas.

Pasal 2O

Cukrp jelas.

Pasal2l

Cukup jelae.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Culnrp jelae.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelae.

Ayat {3}

Yang dirnaksrd dengan pengurus Rf dan RW adalah pengum$ RT dan

RW yang ehh ada dan ditetapkan derrgan Kepufirsan Lurah dengan

ffiasa baki krhitu$g mul,ai berlalcurrya Perahrran Bulrati ini.
Pasal 26

Cularp jelas.

TAMBAHAN LEMBARAIS DAERAH KABUPATEN MALUKIJ TENGGARA BAR&T

NOMOR:



I,AMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2Ol4

TANGGAL : 2AL4

TENTANG : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DI WII.AYAH KELURAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH DAN PERSYARATAN

CALON KEPALA DESA

L. Berita. Acara Badan Pengurus RT/RW (Model A1)

2. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Ketua RT/RW (Model A2)

Model A1
BERITAACARA

PEMTLTHAN BADAN PENGURUS RT...../RW.....

KELURAHAN ..........

KECAMATAN ...............

Pada hari ini ........... .. tanggal ... bulan tahun bertempat di

., panitia Pemilihan Badan Pengurus RT..../Rw....Kelurahan telah melaksanakan rapat

pemilihan Badan Pengurus RT..../RW..... berdasarkan persyaratan administrasi calon Badan Pengurus

RT/RW. Adapun hasil Pemilihan Badan Penggurus RT.../RW....yang baru adalah sebagai berikut :

NO NAMA CALON PENGURUS JABATAN PEKERIAAN

t
2

3

4

5

6

7

Berita Acara Pemilihan Badan Pengurus RT/RW dibuat 4 (empat) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bupati Maluku Tenggara Barat;

2. 1 (satu) rangkap untuk CamaU

3. 1 (satu) rangkap untuk Lurah;

4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Badan Pengurui RT/RW.



PANITIA PEMILIHAN

NAMANO

1

z

3

4

5

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

TANDATANGAN

( ................................ )

( ................................ )

t ................................ )

( ................................ )

( ... ... .... . ....... . .. . ... . .... .. )

a.

b.

c.

d.

Model A2

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENIADi KETUA RT/R\tl'

Yang bertanda tangan dibawah ini ini :

Nama

Jenis kelamin

Tempat dan Tanggal

lahir/umur

Pendidikan terakhir

e. Alamat tempat tinggal

Sebagaicalon Ketua RT/RW dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan

menjadi calon Ketua RT/RW.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaskud dalam Pasal 12 huruf e Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor ....Tahun

2014 tenlang Pedoman Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Kelurahan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuatpernFtaan
Calon Ketua RT/RW

I uaterat I
I

\ .............-. ........-. I

BUPATI I\{ALUKU TENGGARA BARAT

g,liHLaE,L s.

-'--


