
SUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR ~.\ TAHUN 2017
 

TENTANG
 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN
 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang a.	 bahwa keberadaan dan peranan Lembaga Kemasyarakatan 
Lingkungan sangat strategis dalam rangka mendorong peran 
serta masyarakat dalam menyukseskan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat 
dan pembinaan kemasyarakatan di kelurahan; 

b.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan, maka perlu mengatur Lembaga 
Kemasyarakatan Lingkungan; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821) ; 

2.	 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); 

3.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 



4.	 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 diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826) ; 

7 .	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

8 .	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 16). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimkasud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
5.	 Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Selatan yang 

merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah; 
6.	 Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Selatan; 
7.	 Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Lampung Selatan yang 

merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada carnat. 
8.	 Lurah adalah Lurah di Kabupaten Lampung Selatan. 
9.	 Lembaga kemasyarakatan lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja lurah 

dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga 
masyarakat yang ditetapkan oleh lurah. 

----- - - ------ - --"--



10. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan adalah seseorang yang 
dipercayakan untuk memimpin lingkungan yang dipilih oleh masyarakat dan 
ditetapkan dengan keputusan lurah. 

11. Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan adalah susunan 
organisasi dan personalia lembaga Kemasyarakatan Lingkungan yang 
dipimpin kepala dengan jumlah pengurus sesuai dengan kebutuhan. 

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga 
Kemasyarakatan dilingkungan yang dibentuk rnelalui musyawarah warga 
setempat dalam rangka pe1ayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 
ditetapkan oleh lurah. 

BABII
 
PEMBENTUKAN
 

Pasa12 

(1)	 Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan dibentuk atas prakarsa masyarakat. 
(2)	 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terjadi karena Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
Lingkungan baru diluar lingkungan yang telah ada atau sebagai akibat dati 
pemekaran lingkungan. 

DAB III
 
MAKSUD DAN TUJUAN
 

Pasa13 

(1)	 Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah untuk membantu kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintahan guna mendukung percepatan pembangunan 
di kelurahan . 

(2)	 Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mernpercepat kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran 
serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, 
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 

BABIV
 
SYARAT-SYARAT DAN MEKANISME PEMBENTUKAN
 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN
 

Baglan Kesatu 
Syarat-Syarat Pembentukan 

Pasa14 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan harus memperhatikan dan 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a.	 jumlah penduduk minimal 600 (enam ratus) jiwa dan /atau 150 (seratus lima 
puluh) Kepala Keluarga; dan 

b .	 didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yaitu suasana yang 
memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan 
kerukunan hidup beragama. 



Bagian Kedua 
Mekanisme Pembentukan 

Pasa15 

(1)	 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan induk melakukan 
musyawarah dalam rangka rencana pembentukan lingkungan baru. 

(2)	 Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh tokoh agama, 
tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun komponen masyarakat setempat. 

(3)	 Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
berita acara serta dilampirkan daftar hadir peserta rapat. 

(4)	 Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
pengurus 1embaga kemasyarakatan 1ingkungan induk membuat surat usulan 
rencana pembentukan lingkungan baru yang disampaikan kepada camat 
melalui lurah. 

(5)	 Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampirkan berita 
acara hasil rnusyawarah dan memuat: 
a. nama lingkungan baru; 
b. datajumlah penduduk; dan 
c. luas wilayah dan batas-batas lingkungan. 

(6)	 Apabila camat menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka 
camat memberikan rekomendasijpersetujuan tertu1is kepada Lurah dengan 
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(7)	 Berdasarkan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lurah 
menetapkan pembentukan lembaga kemasyarakatan lingkungan yang baru 
dengan keputusan lurah dan ditembuskan kepada camat. 

BABV
 
KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN
 

Pasa16 

(1)	 Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sekurang-kurangnya 
terdiri dari: 
a. kepala; dan 
b. sekretariat. 

(2)	 Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, 
kemampuan, dan kepedulian sesuai mekanisme yang disepakati bersama. 

Pasa17 

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan diangkat dengan 
persyaratan sebagai berikut : 

a.	 Warga Negara Republik Indonesia; 
b.	 penduduk dilingkungan setempat; 
c.	 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d.	 setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
e.	 berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

atau yang sederajat; 
f.	 sehat jasmani dan rohani; 
g.	 berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh 

lima) tahun; 
h.	 berkelakuan baik, jujur dan adil; 



------

1. 

j. 
k. 

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 
bersedia dicalonkan menjadi pengurus lingkungan; dan 
memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat. 

BABVI 
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN 

KEPALA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN 

Pasal8 

(1)	 Pemi1ihan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan dilakukan melalui 
musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung oleh wajib pilih yang 
berdomisili dilingkungan yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang 
ditentukan. 

(2)	 Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak tanggal ditetapkan dan apabila masa jabatan telah berakhir dapat 
dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali 
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

(3)	 Musyawarah mufakat sabagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh 
lurah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, 
Ketua RT dan lain-lain yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara 
musyawarah. 

(4)	 Pengangkatan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan melalui 
pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a.lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala lembaga 

kemasyarakatan lingkungan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh 
agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan RT dan lain-lain; 

b. calon kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan sebanyak-banyaknya 5 
(lima) orang dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan; 

c.	 kepala lernbaga kemasyarakatan lingkungan terpilih adalah calon kepala 
lembaga kemasyarakatan lingkungan yang memperoleh suara terbanyak; 
dan 

d.	 hasil pemilihan kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan dituangkan 
dalam berita acara pemilihan . 

(S)	 Calon kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan terpilih diusulkan oleh 
panitia pemilihan kepada lurah dengan melampirkan berita acara 
musyawarah atau berita acara pemilihan yang selanjutnya diajukan kepada 
camat untuk memperoleh rekomendasi. 

(6)	 Berdasarkan rekornendasi camat, selanjutnya lurah menerbitkan keputtrsan 
pengangkatan kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan. 

(7)	 Tata cara pemilihan kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh lurah. 

Pasal9 

(1)	 Kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan berhenti atau diberhentikan oleh 
Lurah karena : 
a.	 meninggal dunia; 
b.	 mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 
c.	 tidak lagi memenuhi persyaratan; 



d.	 telah berakhir masa jabatan; 
e .	 merugikan kepentingan umum; dan 
f.	 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku danjatau adat istiadat yang tumbuh 
dan berkembang dilingkungan masyarakat setempat. 

(2)	 Apabila kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan berhenti danjatau 
diberhentikan sebelum dilakukan pemilihan akan dijabat sementara oleh 
sekretaris lembaga kemasyarakatan lingkungan. 

(3)	 Apabila seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan lingkungan berhenti dan 
atau diberhentikan, maka sebelum dilakukan pemilihan kepengurusan yang 
baru, maka Lurah menjabat sebagai kepala lembaga kemasyarakatan 
lingkungan. 

(4)	 Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepengurusan lembaga kemasyarakatan 
lingkungan berhenti danjatau diberhentikan, harus dilakukan pemilihan 
kepengurusan yang baru. 

BAB VII
 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 

SEKERTARIAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN
 

Pasal10 

(1)	 Sekretariat 1embaga kemasyarakatan lingkungan terdiri dari : 
a.	 I (satu) orang sekretaris; dan 
b. 1 (satu) orang bendahara. 

(2) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk seksi-seksi sesuai dengan 
kebutuhan . 

Pasal11 

(1)	 Sekretariat Lernbaga Kemasyarakatan Lingkungan diangkat dan 
diberhentikan oleh kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan dengan 
keputusan kepala lembaga Kemasyarakatan Lingkungan atas persetujuan 
Lurah . 

(2)	 Persetujuan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

(3)	 Paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan lurah tentang 
pengangkatan kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan, maka kepala 
lembaga kemasyarakatan lingkungan harus telah membentuk Sekretariat 
lembaga kemasyarakatan lingkungan . 

(4)	 Apabila setelah 1 (satu) bulan kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan 
tidak membentuk Sekretariat lembaga kemasyarakatan lingkungan, maka 
lurah dapat membentuk Sekretariat lembaga kemasyarakatan lingkungan 
dimaksud dengan mendengarkan masukan dari para tokoh masyarakat dan 
tokoh agama. 

(5)	 Masa jabatan sekretariat lembaga kemasyarakatan lingkungan dan seksi
seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila masa jabatan telah berakhir 
dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling banyak 3 
(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut
turut. 



DAB VIII
 
TUGAS DAN FUNGSI
 

Pasal12 

(1)	 Tugas pengurus lembaga kemasyarakatan lingkungan adalah membantu 
lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus 
lembaga kemasyarakatan lingkungan berkoordinasi danjatau berkonsultasi 
dengan lurah melalui sekretaris lurah. 

Pasal13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 
pengurus lembaga kemasyarakatan lingkungan mempunyai fungsi: 

a .	 pendataan kependudukan dan pelayanan adrninistrasi pemerintahan lainnya; 
b.	 pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 
c.	 pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

mengembangkan aspirasi dan swadaya mumi masyarakat; dan 
d.	 penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya. 

DAD IX 
HUDUNGAN KERJA 

Pasal14 

(1)	 Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan lingkungan dengan lurah bersifat 
koordinatif dan konsultatif. 

(2)	 Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan lingkungan dengan lembaga 
kemasyarakatan lainnya dikelurahan bersifat kemitraan. 

BAD X 
PENDANAAN 

Pasal15 

Sumber dana dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan lembaga 
kemasyarakatan lingkungan dapat berasal dari : 

a.	 swadaya masyarakat; 
b.	 bantuan dari anggaran pemerintah daerah; dan 
c.	 bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABXI
 
PEMDINAAN DAN PENGAWASAN
 

Pasal16 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus lembaga 
kemasyarakatan lingkungan dilaksanakan oleh camat dan lurah. 



BABXlI
 
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal17
 

(1)	 Lingkungan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, 
masih tetap diakui keberadaannya. 

(2) Bagi	 kepala lingkungan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 
Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya atau 
menyesuaikan dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BAB XlII
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal18
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di kalianda -, 
pada tanggal S CP.-nw..c ' 2017 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 5 <)c\0~'(" 2017 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
 

- FREDYSM
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR <)..)
 


