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BUPATI LLIWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAHA ESA

BUPATI LLTWU TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5
tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luu,u Timur dan Kabupaten
Marnuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O).,

3. Undalg-Undalg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamtrahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubal beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (l-embaran Negara
Republik Indonesia Talun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
I-embara-n Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

4. Undarg-Undarg Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar Perundang-undangan
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembara! Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang
Kelurahan (l,€mbaran Negara Republik lndonesia Talun
2OO5 Nomor 159, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintaian Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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ntuk melalui musyawa.rah masyarakat setempat dalam rangka
pemerintahan dan kemasyaratata! yang ditetapkan oleh
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7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OO7
tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26
Taiun 2006 tentang Kelurahan (Ifmbaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarlg dimalsud dengal :

1. Daerah adalai Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerai sebagai unsur
penyelenggara Pemerintai Daerah.

3- Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Ralq/at Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah ke{a Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Luwu Timur.

6. Camat adala-tr Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

7. Kelurahan adalah wilayai kerja lurah sebagai pe.angkat Daerai
Kabupaten dalam wilayah keia Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.

8. Lurah ada.lah Kepa.la Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerair
Kabupaten Luwu Timur.

9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.

10. Lembaga Kemasyarakatan Keluraian ya,ng selanjutnya disingkat LKK
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan
masyarakat.

11. Musyawarah Masyarakat Keluraian adalah musyawarah masyarakat
yartg dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga,
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, kmbaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahar dan Tokoh Masyaral<at.

12. Partisipasi adalai keikutsertaan dan keterlibatan masyaral<at secara
aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang





14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalai bagian dari kerja
lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus Rukun Tetangga di wilayah kedanya yang ditetapkan oleh
Lurah,

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya
disingkat LPMK ada.lai lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa masya,rakat sebagai mitra kelurahar dalam menampung dal
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyara_kat di bidang
pembangunar.

16.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah yang berfungsi
sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak
untuk terlal<sananya program PKK,

17. Karang Taruna adalah tembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh darl untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaia
kesej ahteraal sosial.

18. Geral<an Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya
disingkat Geral<an PKK, adalah Geraka-n Nasional dalam pembangunal
masya-rakat yarlg tumbuh da-ri bawah yang pengelolaannya da-ri, oleh dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan
gender serta kesadaran hukum dan lingkungan,

19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standa.r petaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan darr
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggarar pemerintahan desa.

20. Pembangunai Partisipatif adalal pembangunan yang dilal<sanakan dad,
oleh, da-rl untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelal{sanaan,
pengendalian, pemanfaatar dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
serta pengembangan tinda-k lanjut hasil pembangunan, dengan peran
serta selumh lapisan masyarakat.

21. Swadaya masyara-kat ada-lai bartuan atau sumbanga.n dari masyarakat
baik dalam bentuk uang, material dan non lisik dalam bentuk tena€a dan
pemikiran dalam kegiatar pembangunan.

22. Gotong royong masya.rakat adalah kegiatan kedasama masyarakat dalam
berbagai bidang pembangunan yalg diarahkan pada penguatai
persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatai peran aktif
masyaralat dalam Pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Pasal 2

Mal{sud dibentuknya LKK adalah:

percepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
yanan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan, dan peran sertaP,\IiAF IIIERA
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b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan;dan

c. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses
masyarakat agar lebih berperan al<tif da.lam pengelolaan pembalgunan,
pelayanan publik, pelal<sanaan demokratisasi dan mewujudkan
efektivitas, ehsien, dan transparansi kelurahan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukal lembaga kemasyaraLatan adalah untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyara-kat dalam pembangunan;

c. pengemba-ngan kemitraan;

d. pemberdayaan masyarakat; dan

e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan darl kondisi
masyarakat se tempat.

RAR TII

JENIS

Pasal 4

{1) Jenis LKK adalah sebagai berikut :

A. LPMK;

b. TP PKK Kelurahan;

C. RT;

d. Rw;

e. Karang Taruna; dan

f. l€mbaga Kemasyarakatar lainnya.

(2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk di
kelurahan yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 5

(1) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan atas
pral<arsa masyarakat dan/atau atas praka-rsa masyarakat yarlg
difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawa-rah dan mufakat.

(2) Hasil pembentukan LKK yang dilaksanakan melalui musyawarah dat.l
mufakat sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.

Srkdr

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai me
LKIi diatur dengan Peraturan Bupati.

kyisme nembentukan dan jumlah
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BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 6

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 6
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penampungan daJl penyalural aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b. penanaman darr pemupukal rasa persatuan dan kesatuan masvarakat
dalam kerangka memperkokoh Nega-ra Kesatua,n Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintal kepada
masyarakat;

d. penJrusunan rencana, pelaksanaan, pelesta-rian dan pengembangan hasil,
hasil pembangunan secara pa-rtisipatif;

e. penumbuhkembargan darl penggerak prakarsa, partisipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat; dan

I penggali, pendayagunaan dan pengemba,ngan potensi sumber daya alam
serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

TP PKK Kelurahan

Pasal 8

TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1), huruf b,
mempunyai tugas sebagaj berikut:

a. men]rusun rencana keia PKK Kelurahan, sesuai dengan hasit rapat keda
Daerah;

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT,
Rw, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah
disusun dan disepal<ati;

d. menggali, menggerakkan dan mengembargkan potensi masyarakat,
khususnya kelua,rga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai
dengan kebijakan yarg telah ditetapkan;

e. melalsanakan kegiatan penyuluhan yang mencakup kegiatan bimbingan
dan motivasi

I. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program
ke{a;

isipasi dalarn pelalsanaan program instansi yang berkaitan
kesejahteraan keluarga di kelurahan;

at laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan
tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
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i. melaksanakan tertib administrasi; dan
j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan penyantun Tp pKK

setempat.

Pasal 9

TP PKK Kelurahan dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyuluh, motivator dal penggerak masyarakat agar mau dajl

mampu melaksanakan program PKK; dan

b. fasilitator, perencana, pelal<sana, pengendali, pembina dan pembimbing
Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

RT/RW

Pasal 10

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) hurufc dan huruf
d mempunyai tugas membantu lurah da.lam penyelenggaraan urusan
pemerintaian.

Pasal 11

RT/RW dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
mempunvai fungsi sebagai berikut:

a. pendataan kependudukal dan pelayaral administrasi pemerintahan
lainnya;

b. pemeliharaar keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup artar wa,rga;

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masya,rakat di
wilayahnya.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e

mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalai kesejahteraan sosial
terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif,
rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di
lingkungannya,

Pasal 13

Karang Taruna dalam melatsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosia.l;

b. penyelengga-ra pendidikan dan pelatihan bagi masyaral{at;

c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di
lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta
berkesinambungan;

kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi
i lingkungannya;

pengertian, memupuk dar meningkatkan kesadaran
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tanggung jawab sosial generasi muda;
f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa

kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai nilai
keadfan da.lam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan
tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis
produktif dan kegiatan praktis lainnya dengar mendayagunaka,n segala
sumber dan potensi kesejahteraai sosial di lingkungannya secara
swadaya;

h. penyelenggara rujukan, pendarnpingan dan advokasi sosial bagi
penyaldang masalah kesej ahteraan sosial;

i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, inlormasi dan
kemitraan dengan berbqgai sektor lainnya;

j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang
aktual:

k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahar kenakalan,
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

I. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif,
rehabilitatif dalam rangka pencegahal kenakalan remaja,
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

Bagian Kelima

Lembaga Kemasya.rakatan Lainnya

Pasal 14

Pembentukan Lembaga Kemasya.rakatan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dibentuk dengan Peraturan Bupati dan
sekurang-kurangnya memuat :

a. mekanisme pembentukan mulai da-ri musyawarah masyarakat sampai
dengan pengesahan;

b. maksud dan tujuan;

c. tugas, fungsi darl kewajiban

d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus,
masa bal<ti pengurus, hak dan kewajiban;

e. keanggotaan meliputi syarat syarat anggota, hak dan kewajiban;

f. tata kerja; dan

g. sumber dana.

BAB vI
WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 15

LKK berwenang :

a. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan
undangan; dan

b. melakukaa kegiatal dalam rangka meningkatkan

upaya
perundang-

peran serta
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Pasal 16

LKK berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara NegaJa Kesatuan Republik Indonesia;

b. membartu meningkatkan kesejalteraan rakyat di kelurahan;
c. ikut mengembangkan kehidupan demi penyelenggaraan pemerintahan di

kelurahan;

d. menjalin hubungar kemitraar dengan berbagai pihak yang terkait;

e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyaralat;dan

f. membantu lurah dalam pelaksalaan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dart kemasyarakataa.

Pasal 17

LKK mempunyai hak :

a. menyampaikan sa.ran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-
hal yalg berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintatran,
pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

b. melakukaa pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan diwilavah
keianya; dan

c. mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan
keuangan Daerah.

BAB VII

KEPENCURUSAN

Bagiar Kesatu

LPMK

Pasal 18

(1) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah dan mufakat dad
anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan
kepedulial.

(2) Pengurus LPMK dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan
Lurah.

{3) Susunan pengurus LPMK paling kurang terdiri atas:

a. Ketua;

b. Sekreta,ris;

c. BendahaJa; dan

d. Seksi seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat menjadi Pengurus LPMK adalah sebagai

berikut:

wa-rga negara Republik Indonesia;

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

a
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c. setia daIr taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

d. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk;

e. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau
sederajat;

f. berumur paling rendai 21 (duapuluh satu) tahun;
g. sehat jasmani dan rohani;

h. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab darl penuh
pengabdian kepada masyarakat;

i- mengenal daerahnya da]l dikenal oleh masyarakat kelurahan
setempat;

j. tida.k boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyaral{atan
lainnya;

k. bukan merupakan anggota salai satu pa-rtai politik; dan

L bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK.

Pasal 20

Masa bhakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua

TP PKK

Pasal 21

(1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK
Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun
TP PKK Kelurahan.

(2) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksaral<an tugasnya bertanggung
jawab kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Lurah selaku Ketua
Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.

Pasal22

(l) Susunan TP PKK Kelurahan terdiri atas :

a. Ketua;

b. Sekreta-ris;

c. Bendaha-ra;

d- Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kebutuhan; dan

e. Kegiatar-kegiatar khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluar,
yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja
baru, berada dalam lingkup Sekretaris/ Pokja-pokja yang
bersangkutan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorarg Sekretads yang bertanggung jawab
atas tugas :

a. ketatau sahaan;

b. pengorganisasian;

canaan;

daerah dan superisi pelaporan evaluasi dan pemantauan:I'ARAf I{IEI{-\
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e. humas dan keiasama antar lembaga; dan

f. urusan rumair tangga.

Pasal 23

Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan dan dapat dialgkat kembali untuk periode
berikutnya.

Pasal 24

Persyaratan untuk menjadi pengurus TP PKK Kelurahan adalah sebagai
berikut :

a. warga negara Republik Indonesia:

b. berimarl dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia dan taat kepada Pancasila dar Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

d. berdomisili tetap di keluralan yang bersangkutan yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk;

e. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraal keluarga dan
masyarakat;

f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongar, pafiai
politik. lem baga atau instansi:

g. menyediakan waltu yang cukup;

h. tidak boleh merangkap jabatan pada l,embaga Kemasyarakatan
lainnya; dan

i. memiliki kemauan, ke mampuan dan etos kerja yang tinggi;

Bagian Ketiga

RT/RW

Pasal 25

(1) Ketua RW dipilih secara musyawarah dar mufakat oleh masyarakat di
wilayah kerjanya dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai
kemauan, kemampuan dan kepedulian.

(2) Ketua RT dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masya,ral<at di
wilayah kerjanya dari anggota masya,ral<at setempat yang mempunyai
kemauar, kemanpuar dan kepedulian.

(3) Ketua RT/ RW dilantik oleh lurah dan ditetapkan dengan Keputusan
Lura}l.

Persyaratan untuk
berikut :

Pasal 26

dapat menjadi pengurus RT/ RW adahn sebagai

a. warga negara Republik Indonesia;

b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhar Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Nega-ra
Republik Indonesia 1945;

c. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang buktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk;

idikan paling rendah lulus Sekolah Menengai Pertama {SMP}

ti

sederajat;
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e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

f. dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

g. sehat jasmani dan rohani;

h. berkelal<uan baik, jujur, adi1, bertanggung jawab darl penuh
pengabdian kepada masyarakat;

i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan
lainnya; darr

. bersedia dipilih menjadi RT/Rw.

Pasal2T

Masa bakti pengurus Rt/Rw adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejal<
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 29

Susunan pengurus Karang Tamna Kelurahan paling kurang terdiri dari
a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Sekslseksi sesuai kebutuhan.

Pasal 30

menjadi pengurus Karang Taruna adalah sebagaiPersyaratan untuk
berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berimar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. setia dan taat kepada Paricasila dan Undang- Undang Dasar Nega,ra
Republik Indonesia Tahun 1945;

d, dapat membaca dan menulis;

e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorgaaisasi, kemauan dar.r
kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;

f. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;

g. berumur 17 (tujuh belas tahun) ta-hun sampai dengan 45 (empat puluh
lima) tahun;

h. tidak boleh merangkap jabatan pada kmbaga Kemasya-rakatan
a; dan

F.-

[*

Srkda

Il,,,r

ia dipilih menladi pengurus Karang Taruna.
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Bagian Keempat

Ka,rang Ta-runa

Pasal 28

(l) Pembentukan Karang Taruna dilal<ukan atas pra-karsa masyaral<at yang
difasilitasi Lurai melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilantik oleh Lurah.





Pengurus TP PKK
bersangkutan.

Pasal 3 I
Masa bakti pengurus Karang Taruna Keluraian adalah 3 (tiga) tahunterhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode
berikutnya.

BAB VIII

KEANGCOTAAN

Bagian Kesatu

LPMK

Pasal 32
Pengurus LPMK adalah penduduk kelurahan yang berssngkutan.

Bagian Kedua

TP PKK

Pasal 33

Kelurahal adalah penduduk kelurahan yang

Bagiar Ketiga

Karang Taruna

Pasal 34

Setiap warga masya.ral<at yang memenuhi syarat berhal untuk
menjadi anggota Karang Taruna dengar menganut sistem stelsel pasil

BAB IX

LARANGAN

Pasal 35

LKK dilarang :

a. melalaikarl kewajibalnya dan/atau melal<ukan tindakan yang
merugikan kepentingan negara, Pemerintai, Pemerintah Daerai,
Kelurahan dan masyarakat; dan

b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan normanorma
yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB X

TATA KER.JA

Pasal 36

Tata Ke{a Lembaga Kemasyaral<atan Kelurahan dengan kelurahan bersifat
koordinatif dar] konsultatif.

(1) Hubungan kerja
koordinatif.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

LKK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan

(21 Hubungan keda LKK dengan trmbaga Kemasyarakatan lainnya di
kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatil

ungan kerja LKK dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat
itraan.

,,\IIAF HIERA

,l
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BAB XII
PENGGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN

PENGURUS /ANGGOTA

Pasal 38
Pengurus/anggota LKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa
bal<tinya berakhir dalam hal :

a, meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan
kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyaral<atan;

d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan
menjadi anggota/pengurus LKK; dan/atau

penduduk

untuk

P,\RAT IIIIRA

SeIdl

e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan atau norrna-norna kehidupan masyarakat
kelurahan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 39

Sumber dana LKK dapat diperoleh dari :

a. swadaya masyarakat;
b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Keluraha-n; dalt
c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah

Kabupaten/ Kota; dan
d. bantuan lain yarlg sah dai tidak mengikat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap LKK meliputi :

a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan
LKK;

b.memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

c. menetapkan bantuan pembiayaal atau alokasi dana untuk
pembinaan dan pengembangan LKK;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaar LKK;

e, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan LKK;

f. menyelengga,rakan pendidikan dan pelatihar bagi LKK; dan

g. memberikar penghargaan atas prestasi yang dicapai LKK.

Pasal 4 1

Camat sebagai Perangkat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap LKK yang meliputi:

tasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;

litasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatil:l sl

tasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

i3





d. memfasilitasi ke{asama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasarna
LKK dengan pihak ketiga:

e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKX; dalr

f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
pengembangan LKK.

Pasai 42

Lurah melakukal pembinaan dal pengawasan terhadap LKKyang
meliputi :

a. melakukan fasititasi, bimbingan dar aralan; dan

b. melakukan pembinaan dalam operasional.

BAB XV

KETENTUAN PERALI}IAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlal<u, LKK yang telah
dibentuk masih tetap berlaku sampai dengan jangka paling lama 2 (dua)
tahun, dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Daerah ini dengal penempatannya dalain Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 30 Desenber 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

Ditetapkan di Malili
pada tanggal,30 Desember 2013

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

SeIdr t
,
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y/
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 20 13

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I P,\RAF IIIEITAR IIIS

I Sc(dr

I. UMUM

Keturahan sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dia.kui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga
penyelenggara Pemerintahan Kelurahan diharuskan dapat mempercepat
timbulnya prakarsa dan kreatifitas masya.rakat serta mendorong
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan
memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yaltg tersedia.

Dengan terbentuknya kelurahan sebagaimana diatur dalam
Peraturar Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Kelurahan, mala perlu didukung oleh Irmbaga Kemasyaral<atan
Kelurahan (LKK). Dimana hal tersebut merupalal salah satu sarana
untuk mempercepat peningkatan prakarsa dan kreatifitas masya.rakat
tersebut dengan ca.ra melibatkan masya,rakat dalam proses pembangunan
di segala bidang kehidupan. Lembaga tersebut berasa] dari masyarakat,
oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Dan untuk menjamin
ketertibannya, perlu ditetapkan norma-norma sebagai pedoman dari
kmbaga Kemasyarakatan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Kelurahal dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh perafigkat
kelurahan yang dalam pelaksanaar tugasnya memperoleh pelimpaian
sebagian urusan dari Bupati, selain itu lurah mempunyai fungsi
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat,
pelayanan masyarakat, penyelenggaraar ketentraman dan ketertiban
umum, dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
Untuk membantu kelancarar pelaksanaan tugas lurah, pada kelurahan
dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahar seperti Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Wa-rga, Karang
Taruna, dan Perlindungan Masyarakat. Irmbaga Kemasyarakatan
Kelurahar dibentuk dalam upaya mendukung kelancaran pelaksalaan
urusan pemerintahan, percepatan pelaksalaan pembangunan,
peningkatan pelayanan masya-ralet, optimalisasi pelaksanaan fungsi
pemerintahan dan pemberdayaan masya-rakat di keluraian.

Berdasa,rka,n pertimbargan-pertimbangan tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang
Lembaga Kemasyarakatan Keturalan.

II. PASAL DF)MI PASA],

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

3
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Cukup jelas
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Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan misalnya
dukungan dalam bentuk dana / anggaral, dukungan
peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan
sebagainya.

Ayat l2l
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasa.l 12

Yang dimaksud dengan 'bersifat preventif adalah tindakan
berupa pencegahan terhadap masalah kesejalteraan sosial
yang dihadapi generasi muda seperti pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkoba.

Yang dimal<sud "bersifat rehabilitatil" adalah tindakan bempa
penanganan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang telah
te!adi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasa.l 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
20

Cukup jelas
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Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimal<sud dengan 'sistem stelsel pasiF adalah seluruh
generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia
11 taiun sampai dengan 45 tahun menjadi anggota
Karang Taruna.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasa.l 37
Ayat (l )

Yang dimal<sud dengan "koordinatif dan konsultatif adalah
hubungan kerja berpola kemitraan dan kesejajaran dalam
rargka pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.

Ayat (2)

jP,rL{F}U[Rl Is
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Cukup jelas
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Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Hurui c.

Cukup jelas

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah dan tidak
mengikat" adalai sumber dana yang perolehannya tidal<
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
sifat penggunaannya tidak dipersyaratkan dengan
ketentuan yang sifatnya membatasi / mengikat. Contoh
dana yang diperoleh dari partai politik, LSM, yayasan atau
lembaga resmi dan atas penggunaannya tidak
dipersyaratkan hal yang sifatnya mengikat seperti ha.rus
membawa misi pa-rtai atau LSM tertentu.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal .14

Cukup jelas
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