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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

t990

SERI

C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

PAMEKASAN

NOMOR:

11

4

TAHUN

II

1989

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

MENIMBANG

Bahwa untuk memantapkan

penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Keluarahan
secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina
dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakatyang
berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan
dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
bersama, serta membantu meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pemtrangunan dan
Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagai
realisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1983 tentangPembentukan RukunTetangga dan

Rukun Warga, dipandang peilu menetapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1.
2.
3.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

Undang-undang Nomor
Pemerintah Desa

5 tahun

1979 tentang

.
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4.
-5.
(t.
7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l tahun
1981 tcntang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 7 tahun
I983 tcntang Pembcntukan Rukun Tctanggla dan

Rukun Warga ;
Kcputusan Mcnteri Dalam Ncgori Nomor 44 tahun
1980 tentang Pedoman Susunan C)rganisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
lnstruksi (]ubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 19 Agustus 1985 Nomor 28 1985
tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan persetujuan Dewan ?crwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat

II

Pamerkasan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURANDAERAHKABUPATENDAERAH
TINGKAT II PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN RUKUNTETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW) DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PAMEKASAN.

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasat I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
a. Pemeritrtah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

b.
c.
d.

Pamekasan

;

Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat

II

Pamekasan

;

c.

yang ditempati oleh'sejumtah Penduduk
Dcsa, adalah suatu Wilayah
a'iututnyu kesatuan masyarakat
kesatuan ;t;;;;it;i t!'*"asuL
scbagai
hukum r"n*n1"*

Camat a"n

jffi;;;i;;;t ;;*"J;;;

i"';ndah rangsung dibarvah
langganya scndiri dalam

t'"tt'ui;;';ti;;Sgttut^n "'-oft

Indonesia :
Negara Kc'satuan Republik
t.giatan dalam rangka ponyclenggaraf
pcmcrintuf, O".r, ,1u'lit
Camat ;
"]'ui*uno
-iiut'up'ten
'Ii;;;i; langsung.dibawah
an Pemcrintutt yung t"t"ndah
Daerah ringkat lI

itr"*

[.

il'u [i
s. Kepala n"'u, 'ilioh
-\ililavah. dalam desa vang merupakan
bagian dari
;Ir' lT;f':l"iah
Desa
iir*luig"t ketja peTaksanaan Pemerintahan
Keputusan yang merupakan
:;-ua
Desa vang
i. Kcputusut r"pulu''t"iu'';il;il
o"'i'i;;;11;-e+' dan kebijaisaan Kepala
;

pelaksanaan

menvangkut

P"*;;;;oh

tidak
dan Pembangunui di D"t1 ::Jl:iang
perundangan
peraturan

kepentingan
bertentangan dengan

,

'

,rdns

"ut'i'u'pun

seiuTllleenduduk
suatu wilavah vaH ditempatioleh
diu"t'i'tt camat' yang tidak berhak

,",nr11nrui'"'*'r"i't"t"iti'a'nsendiri ;

"lJfir:illlht"n
';:ffffi;t;;'uiun

'u'nut'

tanssanya

k.Kepilax"ru'unlit,;;"ffii"fii'k"r'iat'ut'dalu*wilavahKabupaten
Kerurahan vang merupakan
Pemerinl ahan Kelurahan ;
uJaur,semua keputusan yang-merupakan

; m#f5;ft;t:1'ti*:tiaram
lingkungan *"t1"'p"f"ftinaan
m.

Kepurusan x"pll'"r1irrri"r,
Perirerii,ut rtu*nnya dan kebijaksanaan
,,elaksanaan dari kebijaksanaan
dan Pembangunan di

k"pulu

K"l"J;;;;;s'':if'*":i"'"'r'*r'
berLntangan dengan kepentingan

Kelurahan

."p;;j;i;?dat<

umum

masvarakat vang

*'rah organisasi
n. fr ll#1r:::lill:1'#{!13,1!#rX,
ii"i-p"i".i",;;;;k r"*""lihutu dan melestarikan
diakui aurr aiuiiu
nilai-nilai k"hJ;;"

;*y-"t"ii"aonesia

royongan dan ftekeluargaan

yang berdasarkan Kegotong-

untutt riembantu meningkatkan

'"'tu
pembangunan dan kemasyapemenntahan,
kelancaran peraksanaan tugas
rakatan di besa dan Kelurahan;
r ., warga r{--a Republik
*'il"p orans baik ------^
T:qit"
o. penduduk se#;; "iJ"r,asrng
tiriggal titap di dalam
y"ngi"?t*pat
orang
maupun
Indonesia
yang bersangkutan ;
;6ilRrkr"T"i""ge" aun ['tt'n wargaanggota
keluarga yang secara
.v' Keoala Keluarga, adaii-h penanggungjawab
ierdaftai dalam Kartu Keluarga ;
;.;-;;rl;;;k;ta"n
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?,

q.

Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat

dcngan kcsadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kcarah
pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang
dirasakan dalam kolompok masyaraka(

;

r. (iotong royong, adalah bentuk keria sama yang spontan dan sudah
nrclemhaga serta mengandung unsui-unsur timbal balik yang bersifat suka
' rcla antara warga Dosa atau Kclurahan dan atau antara warga Dcsa atau
.

Kclurahan dengan Pcmerintah Dcsa atau Kelurahan yang insindentil
maupun bcrkelangsungan dalam rangka meningka{kan kesejahteraan
bersama baik materiil maupun spiritual.

Pasal

(1)SctiapRukunTetanggaterdiridarisebanyak-banyaknya30(tigapuluh)
75 (tujuh puruh iima) Kepara Keluarga
Keoara Kcruarga *t;k D"ru dan
uniuk Kelurahan

;

(dua) Rukun
Warga tcrdiri. dar.i sckur ang'kurangnya 2
Kelurahan
;
untuk
f"tunggi
R.ukun
i""l;I;" ,"i"r Dcia <tan 3 (tiga) dibsntuk z (dua) Rukun Warga dan
Setiao Dusun ."rtJ--'ing-tu;';*[
Warga'
setiap Lingkungin 3 (tiga) Rukun

rzi
t" S"iirp Rukun

rr\
t"

;;,;[

Pasal

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal

2

4

(I

.

)

5

dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh
Pcmbentukan Rukun Tetangga
Lingkungan dengan Kepala Kelurahan

Kepala Dusun

"i"

f"pffi

oleh

Rrkun warga dimusyawarahkan arau dimufakatkan
e) ;"*T::[riku.
Tetangga
pesa atau [epala ftelutahun d"ngun mengurus Rukun
Kepala

Rukun Tctangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat Desa atau
Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemcrintah.

BAI} III
AZAS, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal

3

(1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga bera:zaskan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 ;
(2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibcntuk dengan maksud dan tujuan

untuk

a.
b.
c.

:

memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang
bordasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan .(emasyarakatan ;
menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(1) dan avat

sebagaimana dimaksud pada avat
,"
t" ;i::fl*.|"*urut mufakardengin
Keputusan repala Desa atau Kepala
i;;;:;i"iair',t'[tan

(4)

Kelurahan ;
Kelurahan baru berlaku setelah
Keputusail Kepala Desa atau Kepala
nama Kepala Daerah'
mendapat p"ng"*hun dari Camat atas

BAB

TV

KEANGGoTAAN,TUGASPoKoIqHAKpANKEWAJIBAN
Pasal

6

' '^'

yang terdaftar pada
(l)
Anggota Rukun Tetangga q4:lul penduduk setempat
*-' 'K"il,
Keluarga yatg di*akili oleh Keplla Keluarga ;
yang
(2) ;rgg"i;-nut"un'Wi'tga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga

Oiwalili oleh pengurus Rukun Tetangga'
Pasal

7

:

Tugas Pokok Rukun Tetangga atau Rukun Warga adalah
" ."iU""tu terwujudnyiiehidupan masyarafat berdasarkan -.Pancasila dan
". Undang-undang dasar 1945 dan Wawasan Nusantara ;
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b.
c.

mcmbantu terciptanya kctentraman dan ketcrtiban dalam rangka

il.

mcnunjang stabilitas Nasional ;
nrcrnbantu mcnyebarkan dan nrengamankan setiap progranl Pcmcrin-

mcnggcrekkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat

tah

Pasal

;

Rukun Warga dipilih dari dan oleh
Pongurus Rukun Tetangga dan
,,,,.,"rrta tlalam musyawarah anggtlta ;
['t*n tffangga dan, Rukun warga ditunjuk olch
(2) |:'#;,;il'rs,,t,i
dengan.stat
il; mclalui Lusyawarah atau mufakat
",n*,:lt-:t.,i...bcltrm dibcntuk'
Ruk;un warga
atau
Tetangga
R;i;t
(1) ;"i;; ;;i;;ngu.u.
scmcntara
pongurus
mcnunjuk
dapat
Kelurahan
Kepala
ii,,"-r" O".a atou
pengurus'
pcmilihan
o (enam j bulan dan segbra dilaksanakan

(1)

;

rncnjcnrbatani hubungan an(ara scsanra anl-{go{u ntasyaraka[ dan antara
anlgota masyarakat dengan Pcrncrinlah ;
nrcmbantu penyelenggaraan tugas pclal,anan ircpadii nrasyarakat yang
nrcnjadi tanggung jawab Pcmerintah.

:

i:

,r11rg

l";;

i.

Pasal

i:

Pasal

(i)

I

Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mcmpunyai hak

a.

b.

(

:

1)

Sekretaris dan Bcndahara
Yang dapat <lipilih mcnjadi K"!Y-u, Wakil Ketua'
sotempat' Warga
penduduk
adalah
Warga
Rukun
dan
Rukun Tetangga

atau Rukun
vang menjadi inggota Rukun Tetangga
:
yang mcmcnuhi syarat-syarat-sebagai bcrikut
Warga
"bortaqwa
kcpada Tuhan Yang Maha Esa ;
a.
b. setia ian taat kepada Negara dan Pemerintah ;
c. sctia tlan taat kepada Paicasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
;
;. berkelakuan baik, jujur, adil cerdas dan berwibawa
dalam suatu
langsung
tidak
atau
langsung
t".ii6ut
p"."ut
;. tarf
Indonesia
kcgiatan yang menghianaii NIgata Kesatuan Republik
seperti
1945'
Dasar
yaig betdasalkan Pincasila dan Undang-undang
'C.
terlarang
organisasi
fo STffI dan atau kegiatan-kegiatan

;r;;;;; i'Jn#.iu

;

memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tctangga dan Rukun
Warga.

(2)

Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mcmpunyai kewajiban :
a. turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok
organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyarawarah
Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

},

$.
j
iilr
l.

':p
;,.

t
i'
,.1

BAts

lainnYa

V

(1)

memPunYai kekuatan hukum ;

(2)

(3)
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C.
I
i.

9

Pcngurus Rukun Tetangga.terdiri dari :
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang pembantu
sesuai dengan kebutuhan antara lain Ulusan Keamanan ;
Pengurus Rukun lVarga terdiri dari :
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang pembantu
antara lain : Seksi Keamanan, Seksi Sosial, Seksi Pemuda dan Olah Raga,
Seksi PKKII Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan lain-lain ;
Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilengkapi dengan
penasehat yaitu Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan.

;

f,tidakdicabuthakpilihnyaberdasarkanKeputusanPcngadilanyang

KEPENGURUSAN

Pasal

ll

ia

mcngajukan usuk dan pendapat dalam rnusyau,arah Rukun Tetangga

atau Rukun Warga

10

j.

sehat jasmani dan rohani

;

dapat membaca dan menulis aksara latin ;
bulan
tclah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam)
dengan tidak terPutus-Putus ;
atau
sudi'h berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
sudah Pernah kawin.

Yang dapat ditunjuk menjadi Pembantu PengurusRukun-Tetangga dan
Rukin w..g" aaitat peniuduk setempdt, Wirga Negarl lndonesia y-ang
tahun
terdafrar paia Kartu i<"lu"rg, dan teiah berusia 17 (tujuh belas)
dimaksud
sebagai
., keatas atuu pernai tu*in s"ia memenuhi syarat-syarat

(2)

pada ayat (1) Pasal ini-
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yang
dipilih oleh para Ketua Rukun Tetangga yang
Ketua Rukun Warga
pemilih,
2/3
ln"Oirisedikitnva
rerpitih dalam ,rr,u o"Iril',n*i""g yang telJ ditentukan-oleh Panitia

Pasal l2

(r) Pcmilihan Pengurus Rukun Tetangga
tcridir dari.:
a.

b.
c.

d.

ditaksanakan oleh suatu Panitia yang

kcpala Dusun atau Lingkungan scbagai Ketua;
pcmuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang
perlu.

(2) Pcmilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang

terdiri dari
a.

b.
c,
d.

:

kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagai Ketua ;
pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
pcmuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
lrebe.apu orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang

diundang pada
Pcmilihan ;

HHnTi;i;i#ffi il'^IH:tiffi
6:i}rirn
*#F*fJf penordikan,
kewibawaan' qengallm.al hidup bermasyaramemperhatikan

'il;'l;iil"ny" uttt"tp"i tinggal sebagai penduduk setempat ;

,a[rffi

3lf:f
ff l:l"$x'#ilff r:#;?T"::ffi"3;"t'Hxlff ffi
$:[,1"J#

ffiil: firi*a

Pasal

13

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan adalah :
memeriksa dan meneliti nama-nama calon dalam surat pencalonan dan

a.

c.
d.

;

mengumpulkan surat-surat suara dan nama-nama calon yang telah dipilih
dengan suara terbanyak ;
mengawasi dan menjamin secara tertib, bebas dan rahasia ;
meliporkan hasit pemilihan kepada Camat dengan suatu berita acara.

Pasal

,.
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o"t"t

l"rokpendoman yang telah

:

Rukun

"nggota-unggota

Pasal

(1)

(2)
*'
(3)
*,

14

Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

a.

;;;i*r

dlatas

musyawarah

b.

uerao hari dan

;
ait"ntri"n pada huruf a dan b tersebut
Rukun Tetangga atau Rukun
wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara
arau Rukun warga yang
Tetangua
-iemperhatikan
na;-iGut ot"u-'ti"tu"-numnitengan
usul dalam
terpilih dalam .u"tu-i"*ilihan
fetangga atau Rukun Warga'

Untuk pemilihan Wakil Kctua, Sekretaris dan beberapa orang anggota
Panitia Pemiliharr dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\ pada huruf a, b
dan c ditunjuk oleh Kepala Dssa atau Kepala Kelurahan setempat'

eurat pemilih

;

i:ffi r:*
]f,*+H'kif ilfi
diadakan

sanaan Dcmilihan uhlgtio;;fi;;"1"o

perlu.

(3)

tempail;;lkil

15

RukunTetangga atau RukunWarga
Hasil pemilihan Ketua atau Pengurus
dan baru berlaku
diajukan oleh
atas
pengesahan yang dilakukan Camat
setelah mendapat Surat Keputusan

Kffi ;;-;,il["pJ" xd*ifrr
;

nama KePala Daerah
atlu Rukun Warga dikukuhkan dan
Ketua atau fengu'us iukun Tetanggl
atas nama Kepa!

-

Daerah; ei;;['"i"1-Cir"t
Tetangga atau. Rukun Warga
n*1y
r"roiir,ii-r"ig**
Pelaksanu"r,
pemilihan
airiltsud dalam pasal 14
ffirrr;
;;;ti*ffiilffiatau
peraturan

o""r; ;i-d^p"t

disesuaikan dengan kondisi.Desa

a= peranan
**id:;-;;i"'s;ttd"k meningglkan f:"si
DJsa atau Kopala
["p""I" ti'igk'"g"o
""rta?epala
"i*
Kelurahanuntur<iing-JaakanF"r*L"*qqliriiaony"denganmolalui

Ketua Rukun Tetangga dipitih oleh penduduk setempat yang telah
berumur L7 tahun keatas atau yang sudah kawin dan telah bertempat

Kelurahan
Kepala Dusun

tinggal tetap sekurang-kurangnya 6.(enam) bulan dengantidak terputuspui-* dan ierdaftar pada Kartu susunan Keluarga (KSK) serta dihadiri
sedikitnya 2/3 darijumlah pemilih ;

*u.Vo**"t

atau mufakat para anggota pemilih'

Pasal l6
i

I

)

Pcngurus Rukun Tetangga dan Rukun warga bcrtugas dan berkewajiban
untuk mclaksanakan :
a. tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
b. kcputusan musyawarah anggola ;
c. rncmbina kcrukunan hidup warga ;

d.
c.
(2)

c.
d.
c.

mcmbuatlap.rantcrrulismcngcnaikegiatan.rganisasipalingscdikit

6 (enam) bulan sekai ;
mclaporkan hal-hal yang torjadi dalarn masyarakat yang dianggap
pcrlu mcndaparkan penyclcsaian oreh pcmcrintah kepiia xelati
Desa atau Kepala Kelurahan.

Pcngurus Rukun Tetangga berhak menyampaikan saran-saran dan
pcrtimbangan kepada Pengurus Rukun wargi mcngenai hal-hal yang
bcrhubungan dcngan membantu kelancaran

tahan, Pembangunan dan Kcmasyarakatan

p"luk.rn*n

tugas pemirin-

;

(3) Pcngurus Rukun Warga bcrhak menyampaikan saran-saran

dan

pcrtimbangan kepada Kepala Dusun atau kepala Lingkungan mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan membanru keraniaran- peraksanaan
tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
;

(4)

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga melaporkan segala kegiatan
kepada anggota melalui musyawarah anggota ;

(5)

Pengurus Rukun Tetangga tidak diperkenankan untuk merangkap sebagai
pcngurus Rukun Warga ;

(6)

Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga tidak diperkenankan
merangkap jabatan Kepala Dusun atau lingliungu,
Kepala

f.

Pasal l8
(1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhcntian atau penggantian sebclum habis masa baktinlo, *-1-ku Kcpala
Dusun atau Kepili Lingkungan sclaku pcnasehat berkewajiban memberitahukan kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Dcsa atau

Kelurahan

pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga aclalah 3 (tiga)
tahun terhilung tanggal pengesahan camat atas nama KEpala Daerah dan
dapat dipilih kembali unruk saru kali masa bakti berikuinya
;
(2) Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga dafiat diganti atau
berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
meninggal dunia ;
atas permintaannya sendiri ;

a.
b.
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ba-k1i

;

(2) Sctiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun warga atan- pemberhentian itau penggantian sebelum habis masa baktinya, maka Kepala-Dusun
kepada Kepala Desa atau Kepala
atau Kepala Lingku.,gan
-Kepila malaporkan
Kepala Kelurahan berkewajiban
Desa
atau
Kelurahan dan
melaporkan kepada Camat'
dan
kepada
anggota
memberitahukan

BAB vI
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal

Pasal l7
(1) M.asa

perundang-undahgan
* dan norma-norma kchidupan masyarakat Desa

Itau Kelu-rahan.

-aupun

Urusan.

melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk
Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Dcsa atau Kelurahan yang
bcrsangkutanGrhadap kepemimpinannya sebagai pengurus Rukun
Tctangga atau Rukun Warga ;
tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditcntukan dalam syaratsvarat pemilihan pengurus Rukun Totangga atau Rukun Warga ;
pindah-tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tctangga atau Rukun
Warga Yang bersangkutan ;
seba6-sebab lain yang'bertentangan dengan ketentuan peraturan
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Musyawarah anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah
pcrmusyawaratan dan permufakatan anggota dan berfungsi :

a.
.

memilih pengurus, menentukan dan mengesahkan pertanggung jawaban
pcngurus, menentukan dan merumuskan program.
Musyawarah ini diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun dan dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila
dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota ;

6l

b.

l>ilan'rana tidak tcrcapai scparuh jumlah anggota scrama 2 (<tua) kali
bcrturut-turut, maka musyawarah bcrikutnya-<lianggap sah tlan dapat
mcnotapkan suatu keputusan sctclah ditetapkan be rdasarkan musyawaiah
alau nru[:tkal.

BAB

VII

KEUANGAN
Pasal 2l

Pasal
(1)

(r) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat dipcrolch dtrri

20

sumbangan setiap Kopala Keluarga yang tidak mcngikat dan usaha usaha
lain yang sah berdasarkan musyawarah dengan nrcndapatkan persctujuan
anggota. Pcngclolaan Keuangan yang diperoleh supaya diadministrasikan

Rapat Kc(ua-kc(ua Rukun Warga diadakan sckurang-kurangnya sekali
(cnam) bulan di Kelurahan atau Dcsa, scclingkan "rapat yang
9:,11- 0

tlisclcnggarakan Rukun Tetangga atau Rukun Warga ad-alah :
a. rapat pcngurus Rukun Warga diadakan sckurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali ;
b.
rapat anggota Rukun Warga diadakan sekurang-kurangnya (r (cnam)
bulan, bersama dengan pertanggung jawaban kcuongan p"nguru.
Rukun Warga kepada anggota ;
c.

c.

(z)

a.

;

rapat pcngurus Rukun Tetangga diadakan sckurang-kurangnya sckali
dalam 2 (dua) bulan ;

,to,

p".ungi'oi

rapat anggota Rukun Warga dihadiri oleh pengurus lengkap

d.

ditambah Ketua dan Wakil Ketua Rukun Tetangga ;
rapat anggota Rukun Tetangga dihadirioleh semua Kepala Keluarga.
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5:

Pengelolaan uang sumbangan yang dimaksud pasal 21 ayat (1) dan (2) scbagai

bcrikut

a.
b.

rapat di Kelurahan atau Desa dihadiri olch Kepala Desa atau Kepala
Kclurahan, Sekretaris Desa atau Sckretaris Kclurahan, Kepala
Dusun atau Kepala lingkungan, Ketua atau Wakil Rukun Warga,

Kelurahan ;
rapat. Pcngurus Rukun Warga atau Rukun Tetangga dihadiri olch
Kctua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendaharawan atau seksi-scksi
;

Pasal

ff

rapat anggota Rukun Tctangga diadakan sekurang-kurangnya I
(satu) kali dalam satu tahun.

Sckrctaris Rukun Warga dan pcrangkat Dcsa

h.

100,00 (scratus rupiah).

ra;rat.luar biasa Pcngurus Rukun Tctangga a(au Rukun Warga dapat

diadakan apabila diminta oleh 2/3 (dua pcrtiga) jumlah ,r,ggnt,

d.

sccara tertip dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kcpada Kcpala
Dcsa atau Kepala Kclurahan melalui Kepala Dusun atau lingkungan
setiap t.ahun (bulan Descmbor) dan selambat-lambatnya trulan Maret ;
(2) Sumbangan bulanan sctiap Kepala Keluarga sekurang-kurangnya Rp.

c.

:

untuk Kas Sosial atau Kematian Rukun Warga sebesar 4Bo/o;
untuk Kas Rukun Tetangga 20o/o dan untuk pelestarian lingkungan
diwilayah Rukun Tetangga 2frVo ;
untuk Kas Rukun Warga2ffo/o-

fl

t

Pasal

23

f.,

a
.:

&.

s

#,
T

Laporan kcgiatan Rukun Tetan€ga atau Rukun Warga yang disampaikan
kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Kepala Dusun atau
Kepala Lingftungan disusun scbagai berikut :
a. pendahuluan;
b. program kerja di bidang penyelcnggaraan Rukun Tetangga atau Rukun
Warga ;
c. pcrrnasalahan-pcrmasalahan yang yang dihadapi dan kebijaksanaan yang
telah diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ;
d. lain-lain dan pcnutup.

62
63

Pasal

d.
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Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan sccara tertib
dan tcralur scrta dilaporkan sccara tcrtulis kcpada Kepala Dcsa atau Kcpala
Kclurahan mclalui Kcpala Dusun atau Kcpala Lingkungan, untuk kcperluan
tcrsctrut Rukun Tolangga atau Rukun Warga wajib mcmiliki ;
a. .buku agenda ;
b. buku Expcdisi dan surat pengantar Rukun Totangga alau Rukun Warga
yang scragam ;
c.

buku tamu

d.

buku Keuangan atau buku Kas;
buku Kcamanan;
buku Pcnduduk;
buku Invenlaris;
buku Laporan Kejadian

e.
f.
C.
h.

(f)
,'',

: -'
n't" Telangga dan Rukun Warga adalah
Nomor pada
urutan
berdasaikan
nut,r;f"tungga
,."""urri^, N".r,
b.

Co-ntoh-: RW

VI

Dusun Duwa; Pote'

Pasal 27

RW adalah
Pembagian Tugas Pengurus RT dan

l.

-"*i*pin
".---

;

KePala Kelurahan'

25

Camat atas nama Kepala Daerah dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan
melaksanakan pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun
Warga untuk mcncapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

2.

Wakll Ketua:

3.

liekretaris

IX

u.
b.

a.
b.
c.

BENTIJK BAGAN ORGAI\ISASI DAN
BENTUK STEMPEL RT ATAU RW
Pasal 26

(r) Bentuk

Bagan Organisasi Rukun Tetangga atau Rukun Warga sebagaimana terlampir ;
(2\ Bentuk Stempel Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah ;
a. stempel Rukun Tetangga dibuat empat persegi ;

stempel Rukun.Warga dibuat bulat telur

:

Tetangga atau
dan mengendalikan semua kegiatan Rukun

Rukun Warga

B VIII
PEMBINAAN

BA8

Ketua

:

seksi-seksi ;
b. *"iuttu*ti" ioordinasi terhadap
penggerat pembangunan ;
tenaga
sebagai
c. membina masyarakat
oleh Kepala Desa atau
diberikan
;. melhksanakan'tugas-tugas'yang

I} A

u

Rukun Warga (RW) ;
urutan pada Dusun atau
urutan no*t" Rukun Warga bcrdasarkan
lingkungan ;

;

Pasal

sebagaimana

tercantum dalam LamPlran lnl'

Nomoi uiut

Buku-huku tcrscbu( supaya dikcrjakan sccara tcrtib dan lcratur.

b.

Warga
bentuk stempel Rukun Tetangga/Rukun

4.

oleh Ketua ;
melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dib.erik-an
berhalangan ;
Kctua
ipabila
Ketua
fungsi
;G;;ju"n
metaksanaki-i
:

mcnyelenggarakanadministrasisuratmenyuratkearsipan'pendataan
dan PenYusunan laPoran ;
Ketua ;
melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibetik-an oleh
Ketua
apabila
Ketua
Wakil
Keiua,
fungsi
da-n
tuf,.
mclaksanakan
dan Wakil Ketua berhalangan'

Bcndahara:

a.
p.

mcnyelenggarakan pencatatan penyusunan laporan keuangan dan
penyimPanan uang;
in"ngudut"n peni.tutun iuran atau sumbangan swadaya gotong

royong masYarakat

;

;

65

Pasal

2E

5.

Tugas Scksi-seksi Rukun Tetanpga dan Rukun Warga :
l. Seksi Kcamarran :
a. nrcnrbantu usaha-usaha keanranan, kctertiban dan kctcn(ranran
nrasvarakat ;

c-

Dcsa
d.
e.

masyarakat merasa aman dan tentram ;
mengatur ponjagaan warga masyarakat atau Hansip atau Kelompok

ABRI
d.

,

3.

ninggkatkan prakarsa dan menggcrakkan partisipadi
masyarakat untuk melaksanakan pembangunan'
me

BAI}

Seksi

PKK

:

a.
-

mengusahakan terlaksananya 10 program pokok PKK untuk
mewujudkan keluarga sejahteia melalui kelompok perpuluhan (10

b.

KK sampai dengan 15 KK) ;
mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada Rukun
Tetangga atau Rukun Warga ;
membantu PKK Desa atau Kelurahan ;
mclaksanakan tugas lain yang dibetrankan oleh Ketua Rukun
Tetangga atau Rukun Warga.

Seksi Pemuda atau Olah Raga :
a. membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda ;
b. membantu usaha peningkatan olah raga, kesenian dan Pramuka ;
c. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh Ketua
Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

X

KETENTUAN PENUTUP

melaksanakan tugas yang dibebankan olch Ketua Rukun Tctangtrla
atau Rukun Warga.

Pasal

d.

6

:

;'J;t;;,,

;

Seksi Sosial :
a. mcmbantu usaha kesehatan, penduduk dan Keluarga Bcrcncana ;
b. mengkordinir ser(a membantu warga masyarakat yang mcngalami
musibah kematian atau kecelakaan ;
mcmbantu usaha-usaha dalam kegiatan kesejahteraan sosial ;
c.
penyuluhan tentang kebijaksanaan Pemerintah ;
d.
melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga
o.
atau Rukun Warga.

c.

4.

;

nrenrbantu mombuat pcrencanaan dan pelaksanaan pcmbanguDan

mcnumlluhkan kcsadaran masyarakat di bidang kcanranan dan
kctcrtihan ser(a membantu terciptanya suatu kondisi dimana

b.

Seksi Pembangunan atau Lingkungan Hidup :
a. membantu usaha-suaha di bidang Pembangunan-;
hidup ;
b. membantu usaha kelestarian dan perbaikan lingtungan
atau
Kelurahan
LKMD
kcrja
kekrmpok-kelompok
membantu
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ketentuan yang
Dcngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
dan ketentuanWarga
;ffi;i;t.;;ngenai Rukun Tetangga dan Rukun

l';i;a;;"

"yang

tain
tidak berlaku lagi.

bertentangan

iJrgrn

Pasal

Peral.uran Daerah

ini dinyatakan

30

Hal-hal vang bclum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

(l)
\'''
(2)

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
i"i"Tutun baerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-:
Agar setiap orang mengetahui, memeiintahkan Pengundangan-Peraturan
Kabupateu
D-aerah inidenga-n menimpatkannya dalam lrmbaran Daerah

;;;;;"i;"T"kru.,annya

Daerah Tingkat

II

Pamekasan.
Pamekasan, 28 SePtember 1989

'

Dcwan Pcrwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat
Pamekasan
Kabupaton Dacrah Tingkat II

tI

Pamekasan

Ketua,

ttd.

II. M. SOEPR,UITNO

H. HADIATOELI.AH

NIP.

010 014 618
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Disahkan tlcngan Kcputusan Gubcrnur Kepala Daerah Tingkat I .lawa Timur
tanggal 14 Mci 1990 Nomor 159/P tahun 1990.

BENTUK BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUKUN TETANGGA ATAU RUKUN WARGA

A.N. (;UBERNUR KEPATA DAERAH TIN(;KAT
JAWA TIMUR
Asistcn I Sokrctaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemcrintahan)
ttd.

KETUA RT/RW
WAKIL KETUA RT/RW

Drs. SOEDJIT0
NIP. 010

016 4(t1

SEKRETARIS

Diunclangkan dalam Lembara-n Dacrah Kabupatcn Daerah TingkaI II
Pamckasan tanggal l2 Mei 1-990 Nomor a/C 9)O.

A.n. BUPATI KEPAT-A DAERAH TINGAKT II

PAMEKASAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

SEKSI

rtd.

Pembangunan

atau lingkungan

ZAINAL ALIM, SH.

hiduP

NIP. 510 025 241
BENTUK ATAU UKURAN STEMPEL DAN HURUF RUKUN WARGA
DAN RUKIJN TETANGGA DI DESA DAN KELURATIAN

Keterangan
Contoh

I.

:

:

Stempel Rukun Warga

1.

2.
3.
4.

Bentuk bulat telur dengan ukuran

3 cm x 57r crn.
Rukun Warga dan Kodenya
Lingkungan atau Dusun
Kelurahan atau Desa

68
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II
L

Stenrpcl Rukun Tetangga
I

.

2.
4

.

-J crr.t

x

PERATTJRAN DAERAH KAI}T]PATEN DAI'RAII TIN(;KAT

-5 crn.

II

PAMEKASAN
N()MOR ll TA[rtJN 1989

R1'tlengan Nonr<rr Kodenya.

.1. l{W dcngan Nonrrlr

4.

ATAS

Ilcrtrcnt uk pcrscgi panjang dcngan

ukurarr

3

PENJELASAN

.

Kodcnya.

Lingkungan atau f)usun.

TENTANG
!,F]t\,!BTiNT.T]KAN RUKUN TETANGGA (RT) DAT.{ RUKUN WARGA (RW)

DI KAI}T]PATEN DAERAH TIN(;KAT II PAN.TEKASAN
I

PFII.I.IELASAN UMUM.
Bahwa RukunTctangga dan Rukun Warga adalah merupakan
organisasi masyarakat yang diakui dan dibina olch Pcmcrintah, sehingga

dalarn upaya untuk momantapkan jalannya pcmcrinlahan desa dan
mempertahankan nilai-nilai kehidupan niasyarakat yang berdasarkan
kegot<rng-royongan serta kekeluargaan, memang sangat tepat dimasing-

masing dcsa atau kelurahan dibenluk Rukun Tctangga dan Rukun
Vlarga.

Oleh karena itulah dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas .Pemerintahan, Pcmbangunan dan Kemasyarakatan
dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat [[ Pamckasan serta agar
dapat membcrikan tandasan hukum, kiranya pcmbcntukan Organisasi
R.ukun Tctangga dan Rukun Warga sebagaimana Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 1983 yang kcmudian dipertcgas dengan Instruksi
(]ubcrnur Kcpala Daerah Tingkat I Jawa Tinrur Nomor 28 Tahun 1986
pcrlu uhtuk diatur dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 sampai dengan pasal
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Cukup jelas.

---- oo(X)oo ----

7t
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