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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia dalam filosofi klasik nya Aristoteles dijelaskan 

dengan hakikat zoon politicon. Mereka adalah makhluk yang 

secara kodrat menyenangi kehidupan bersama dan saling 

bergantung satu sama lain. Perkembangan peradaban dari masa 

ke masa membuat kehidupan bersama tersebut semakin kompleks 

dan membutuhkan sistem nilai dan norma untuk mengaturnya. 

Bekerjanya sisten nilai dan norma tersebut pada tahap 

selanjutnya memerlukan kehadiran pranata sosial sebagai 

perlembagaan sosial. 

 Pranata atau lembaga sosial merupakan produk 

kesepakatan masyarakat yang dibuat untuk menjalankan sistem 

nilai dan norma tertentu. Definisi pranata sosial dapat 

dideskripsikan sebagai upaya institusional untuk melaksanakan 

atau melanggengkan sistem sosial. Dengan demikian, pranata 

sosial dapat disebut juga institusi sosial atau lembaga sosial. Pada 

prinsipnya, fungsi pranata atau institusi sosial adalah untuk 

menyadarkan seluruh anggota masyarakat agar berperilaku sesuai 

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran yang 

terwujud dalam perilaku tersebut diperlukan dalam rangka 

menjaga keharmonisan sosial dan kelanggengan sistem sosial.  

 Ketika sistem kehidupan bersama masuk kedalam fase 

institusional yang disebut Negara maka kehadiran maka 

keberadaan pranata sosial semakin dinamis keberadaannya. 

Negara sebagai sebagai sebuah institusi fomal membetuk sistem 

kelembagaan yang terorganisir untuk menciptakan keteraturan 

dalam perwujudan nilai dan norma di tengah-tengah masyarakat. 

Keberadaan Kelembagaan negara dari mulai dari pemerintahan 

pusat sampai ke daerah sebagai lembaga formal masih perlu di 

dukung oleh kelembagaan-kelembagaan pendukung yang berbasis 

pada peran partisipatif dan kerelawanan komunitas masyarakat. 

Lembaga ini yang kemudian disebut sebagai lembaga 
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kemasyarakatan. Dalam konteks struktur kelembagaan negara di 

Indonesia, lembaga kemasyarakatan partisipatif ini ada yang 

sifatnya rutin dan dibentuk secara permanen di bawah koordinasi 

pemerintahan daerah, tepatnya dibawah Desa/Kelurahan.  

 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu 

Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut 

dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan 

lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat 

Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. 

 Pemerintahan Kota Batam, sama hal nya dengan daearah 

lain, memiliki struktur kelembagaan serupa dilevel kelurahaan. 

Terkait dengan urgensi keberadaan lembaga kemasyarakatan ini, 

derajatnya akan sangat berbeda karena sangat dideterminasi oleh 

kompleksitas lingkungannya. Kondisi kontekstual Kota Batam 

sebagai wilayah perkotaan dengan karakteristik indutrial yang 

nota-bene dengan interaksi dan perubahan sosial yang sangat 

dinamis menepatkan peran lembaga kemasyarakatan pada posisi 

yang penting. Daerah dengan karateristik seperti hal nya Batam 

dibarengi oleh kecedrungan potensi konflik (permasalahan sosial) 

sebagai konsekwensi dari tigkat kemajemukan dan kompetisi 

ekonomi yang tinggi.   

 Posisi strategis lembaga kemasyarakatan ini adalah sebagai 

mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan sekumpulan tugas 

yang meliputi 1). Menyusun rencana pembangunan secara 

partisipatif; 2).Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, 

memelihara dan mengembangkan pembangunan secara 

partisipatif; 3). Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, 

gotong-royong dan swadaya masyarakat; 4). 

Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat. 
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 Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang berakar pada 

masyarakat itu sendiri dengan kekuatan partisipatif menjadi 

modal dalam percepatan pembangunan dari level bawah (buttom 

up). Dengan demikian, penguatan kapasitas dan peran dari 

lembaga kemasyarakat ini merupakan langkah penting yang harus 

dilakukan secara terencana dan terarah oleh pemerintah Kota 

Batam. Penguatan ini penting mengingat dinamika kekinian 

dimana keberadaan kelembagaan ini mulai menjadi sebatas 

berubah menjadi sekedar formalitas, dan bukan lagi peran 

substantif sebagaima yang disebut sebelumnnya. 

 Dinamika empirik yang terjadi di kota Batam terkait 

keberadaan dan peran lembaga kemasyarakatan saat ini adalah 

terjadi pelemahan dan pergerseran fungsi. Nilai partisipatif dari 

kelembagaan ini semakin menurun sebagai akibat ketidak jelasan 

fungsi tersebut dalam tataran praktisnya. Misalnya, Kelembagaan 

RT, RW saat ini lebih cederung hanya menjalankan fungsi 

administratif saja (berbagai surat keterangan atau rekomendasi) 

dibandingkan fungsi substantifnya sebagai penjaga tatanan sosial 

di lingkungannya. Fakta saat ini, RT RW tidak jarang bermasalah 

dengan aparat penegak hukum ketika mereka melakukan 

penertiban atau penindakan (dengan sangsi sosial) terhadap warga  

atas perbuatan yang melanggar norma. Disamping itu nilai-nilai 

partisipatif tidak lagi menonjol dalam aktifitas lembaga 

kemasyarakatan saat ini. 

 Pemerintah Kota Batam perlu merencakan revitalisasi peran 

lembaga kemasyarakatan ini kembali sebagai ujung tombak 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdari level bawah. 

Lembaga kemasyarakatan berada sangat dekat di tengah-tengah 

masyarakat dan langsung bersentuhan dengan dengannya. Maka 

rancangan peraturan daerah ini terkait dengan hal ini akan 

menjadi landasan untuk memetakan ulang peran strategis 

lembaga kemasyarakatan (LK) di Kota Batam sehingga dapat 

dilakukan penguatan kapsitas terhadap berbagai kelembagaan 

kemasyarakatan yang ada sehingga keberadaanya dapat 
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berkotribusi optimal terhadap percepatan pembangunan di kota 

Batam. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah 

apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik 

tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah 

Akademik mencakup 5 (Lima) pokok masalah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Batam 

serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? 

b. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai dasar 

hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?  

c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan? 

d. Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkung 

pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan 

diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam 

tentang Lembaga Kemasyarakatan? 

e. Bagaimana rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Batam tentang Lembaga 

Kemasyarakatan? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Batam tentang Lembaga Kemasyarakatan 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui yang dihadapi terkait dengan 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Batam 

serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi; 
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b. Untuk mengetahui  urgensi / perlu dilakukannya 

penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam 

tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai 

dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang 

ada;  

c. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Batam tentang pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan; 

d. Untuk mengetahui arah pengaturan, sasaran, ruang 

lingkung pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang 

akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Batam tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;  

e. Untuk mengetahui rekomendasi terkait dengan usulan 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.  

D. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif 

dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data 

sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat 

kesesuaian muatan rancangan peraturan daerah ini secara 

vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek 

pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan. 

1. Jenis Data  

a. Penelitian Kepustakaan 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh 

dari : 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, peraturan perundang-undangan, maupun 
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dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan 

lembaga kemasyarakatan; 

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian 

yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-

hasil pembahasan dalam berbagai media; 

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang 

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di 

luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi, 

sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk 

melengkapi data penelitian. 

 
b. Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) 

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan 

guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer), 

mengenai kecenderungan pandangan masyarakat terhadap 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Batam. 

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden 

stakeholders, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan 

menggunakan wawancara atau dengan focus group discussion 

(FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang 

berkompeten dan representatif yang diantaranya perwakilan 

masyarakat sipil, akademisi, aparat pemerintah daerah terkait. 

Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan 

pembahasan mendalam dari arah deduktif yang dikerjakan dengan 

cara analisis perspektif dan konseptual dari arah induktif yang 

dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan 

dengan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. 

 

2. Analisis Data 

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data 

dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum 

tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan 

menggunakan content analysis secara sistematis dengan membuat 

klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi 

narasumber dan pandangan dari masyarakat. 
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E. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587 ) Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4588); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 

Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan. 

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 A Tahun 

2014 tentang Percepatan Pemerataan Pembangunan 

Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan 

naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah 

akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang 

serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan 

Naskah Akademik ini termasuk juga metodelogi yang akan 

digunakan. 

BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris 

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan 

dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta 

implikasi dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Batam tentang pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan. 

BAB III : Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan 

Perundang-undangan Terkait 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Batam tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. 

BAB IV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis 

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta 

sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Batam tentang pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan. 

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang 

Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan 

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi 

Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. 

BAB VI : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam 

tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. 

Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan 

dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang 

pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis  

1. Pengertian Organisasi  

Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu 

koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai 

beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi 

melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schein juga 

mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu 

yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu 

bagian dengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi 

manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi 

tersebut.  

 Teori organisasi tidak hanya menyangkut perihal 

pengorganisasian, atau secara terperinci, studi tentang struktur, 

fungsi, penampilan organisasi, perilaku individu dan kelompok di 

dalamnya seperti anggapan D.S. Pugh (ed.) dalam Organization 

Theory (1980:9), melainkan juga pemeliharaan, peningkatan 

evektifitas, analisis, perbaikan, dan pembangunan organisasi. 

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Chambers (1995) dalam Kartasasmita (1996) mengungkapkan 

bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru 

dalam pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, 

participatory, empowering, and sustainable”.(Theresia, dkk, 2014). 

Hasil kajian dari berbagai proyek yang dilakukan oleh 

International Fund for Agriculture Development (IFAD) 

menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan 

masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada 

pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi 

yang sama pada sector-sektor yang skalanya lebih besar. 

Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih 

kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula. (Brown, 1995 

dalam Theresia, dkk, 2014) 

Dalam konsep pemberdayaan, mnurut Sumodiningrat (1999), 

bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk 
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memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan 

yang mereka miliki.Adapun pemberdayaan masyarakat 

menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat 

sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh 

kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. (Theresia, dkk, 

2014) 

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah 

bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek 

pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya 

pembangunannya sendiri. Oleh karena itu, maka pemberdayaan 

harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: 

1. Upaya itu harus terarah, yang dimaksudkan bahwa upaya 

ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan 

program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan 

sesuai kebutuhannya.  

2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau 

bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi 

sasaran. 

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara 

sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya. (Theresia, dkk, 2014) 

Menurut Ellerman (2001) berkaitan dengan filosofi 

pemberdayaan “helping people to help themselves”, ia mencatat 

adanya 8 peneliti yang menelusuri teori pemberian bantuan, yaitu: 

1. Hubungan penasehat dan aparat birokrasi pemerintah 

(Albert Hirschman) 

2. Hubungan guru dan murid (John Dewey) 

3. Hubungan manajer dan karyawan (Douglas McGregor) 

4. Hubungan dokter dan pasien (Carl Rogers) 

5. Hubungan guru spiritual dan murid (Soren Kierkegaard) 

6. Hubungan organisator dan masyarakat (Saul Alinsky) 

7. Hubungan pendidik dan masyarakat (Paulo Freire) 

8. Hubungan agen pembangunan dan lembaga local (E.F. 

Schumacer) (Theresia, dkk, 2014) 

Berdasarkan konsep pemberdayaan, maka tujuan 

pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut: 
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1. Perbaikan kelembagaan (better institution) 

2. Perbaikan usaha (better business) 

3. Perbaikan pendapatan (better income) 

4. Perbaikan lingkungan (better environment) 

5. Perbaikan kehidupan (better living) 

6. Perbaikan masyarakat (better community) (Theresia, dkk, 

2014) 

 

3. Konsep Partnership 

Partnership -atau dalam padanan Indonesia disebut 

kemitraan- adalah sebuah keharusan dalam governance. 

Farazman (2004: 78) menegaskan bahwa“Partnership, therefore, 

has become a central requirement of good governance and sound 

governance in the contemporary global environment”.  Sebagai 

sebuah konsep yang komprehensif dan inklusif, baik sound 

governance maupun good governance sama-sama bermaksud 

mencari solusi dari berbagai permasalah melalui dialog dan 

berbagai tindakan komunikatif yang dijalin anatara warga negara 

dan non-governmental organizations (NGOs) serta dengan institusi 

pemerintah.  

Ketika elemen-elemen yang ada dalam governanace bergerak 

dengan keingin dan cara sendiri maka yang akan terwujud bukan 

lah kemaslahatan publik melainkan konflik dan ego sektoral dari 

masing-masingnya. Kemitraan yang solid dari semua elemen mulai 

dari formulasi kebijakan hingga proses implementasi berjalan 

akan sangat konstruktif bagi pencapaian goals kebijakan. Inilah 

gambaran yang baik dari apa yang disebut sebagai collaboratif 

governance. 

Ansell dan Gash (2007:544) mencoba mengkonstrusi sebuah 

definisi tantang collaboratif governance sebagai beriku: 

“A governing arrangement where one or more public agencies 
directly engage non-state stakeholders in a collective decision-
making process that is formal, consensus oriented, and 
deliberative and that aims to make or implement public policy 
or manage public programs or assets” 
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Agenda pemerintah yang ditangani bersama oleh berbagai 

badan publik termasuk stakeholder yang diluar pemerintah perlu 

saling berinteraksi dalam pembuatan keputusan secara bersama 

untuk mengimlemntasikan suatu kebijkan. Dalam hal kolaborasi 

tersebut, definisi di atas menekankan 6 poin penting sebagai 

kriteria kolaborasi. Hal tersebut meliputi: 

1. The forum is initiated by public agencies or institutions. 
2. Participants in the forum include nonstate actors. 
3. Participants engage directly in decision making and are not 

merely „„consulted‟‟ by public agencies. 
4. The forum is formally organized and meets collectively,. 
5. The forum aims to make decisions by consensus (even if 

consensus is not achieved in practice), and. 
6. The focus of collaboration is on public policy or public 

management.  
Kemitraan dalam governance ini senada dengan apa yang 

disebut sulistiyani (2004:96) sebagai pendekatan kemitraan dari 

rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. 

Pemaknaan pendekatan ini adalah: 1) datangnya ide dan 

perencaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik, 

sementara pemerintah memberikan fasilitas konsultasi, indormasi 

data, anggaran dan tenaga ahli. 2) masyarakat 

mengimlementasikan sendiri apa yang telah direncakan dengan 

fasilitas pemerintah. Dan 3). Kemanfaatan hasil pembangunan 

untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembangunan 

juga dilakukan dalam sitem sosial masyarakat di mana mereka 

tinggal. 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan 

Penyusunan Norma 

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada 

beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami 

asas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, 

meliputi : Pertama, azas yang terkandung dalam Pancasila selaku 

asas-azas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; 

Kedua, asas-azas negara berdasar atas hukum selaku asas-azas 
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hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-azas 

pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-azas umum 

bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-azas bagi 

perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.1 

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan 

daerah yang baik selain berpedoman pada asas-azas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van 

behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-azas hukum 

umum (algemene rechtsbeginselen), yang didalamnya terdiri dari 

azas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan 

berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan 

kedaulatan rakyat.       

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk 

Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada azas-azas 

pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi 

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi: 

a. Azas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan 

yang jelas yang hendak dicapai; 

b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah 

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, 

apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; 

c. Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah 

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;  

d. Azas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan 

                                       
1 Yuliandri, Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115  
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efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut,  baik 

secara filosofii, yuridis maupun sosiologis. 

1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan 

moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah 

yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk 

berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam 

masyarakat; 

2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang 

menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 

3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana 

Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami 

oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup 

masyarakat yang bersangkutan. 

e. Azas hasil guna dan daya guna  adalah bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

f. Azas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika 

dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya 

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. 

g. Azas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, 

persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. 

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan. 

Materi muatan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mengandung asas-azassebagai berikut : 

1) Azas pengayoman adalah memberikan perlindungan 

dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat; 
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2) Azas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan 

dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat 

dan martabat setiap warga negara secara proporsional; 

3) Azas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak 

Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 

4) Azas Kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah 

untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 

5) Azas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan 

Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan 

seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan 

perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila; 

6) Azas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan 

Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus 

daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut 

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

7) Azas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali; 

8) Azas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan 

peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, 

agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial; 

                                       
2 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran 

Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 

47; memperkenalkan enam azasundang-undang yaitu : 
a. Undang-undang tidak berlaku surut; 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula; 

c. Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan Undang-

undang yang bersifat umum; 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang 
yang berlaku terdahulu; 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 

f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun 

individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (Azas Welvaarstaat)      
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9) Azas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa 

setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat 

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui 

jaminan adanya kepastian hukum; 

10) Azas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat 

dengan kepentingan bangsa dan Negara; 

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-azas hukum 

peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tersebut dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni 

Pertama, azas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses 

Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, azasyang berkaitan 

dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-

undangan.3 

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan 

bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 

lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.  

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 memberikan otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang 

dimaksud dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang 

                                       
3 Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi 

untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana 
UGM, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azas hukum bukan merupakan hukum 

konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau 

merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di 

belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim.  



18 | P a g e  

 

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya adalah 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun, urusan 

pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah tanpa terkecuali. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai ketentuan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang berlaku pada saat itu (sebelum dicabut dengan UU 

23 Tahun 2014) mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan 

dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan dari Walikota sebagai Kepala Daerah.  Untuk 

Kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk Lembaga 

Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim 

Penggerak PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat. Sehingga penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 

tunduk dan terikat pada Asas Penyelenggaraan Pemerintaha 

Daerah. 

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota terdiri atas 

kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangka daerah. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan 

pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri 

atas : 

a. kepastian hukum; 

b. tertib penyelenggara negara; 

c. kepentingan umum; 

d. keterbukaan; 

e. proporsionalitas; 

f. profesionalitas; 
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g. akuntabilitas; 

h. efisiensi; 

i. efektivitas; dan 

j. keadilan. 

 

Pasal 58 (Penjelasan) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas 

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah 

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah 

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas 

yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan, dan rahasia negara. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas 

yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggara negara. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas 

yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf g 
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Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang 

berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya 

dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja 

yang terbaik. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang 

berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap 

tindakan dalam penyelenggaraan negara harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :  

Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, disebutkan : 

1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 

2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh 

DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. 

3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

materi muatan: 

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan; dan 

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 237 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, disebutkan : 

Bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan.  

Oleh karena itu, dalam penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan 

asas-asas yang diantaranya adalah:  

a. partisipatif; 

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mendorong 

peran masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

b. demokratis; 

Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah bahwa 

pembentukan LKK dilakukan atas prakarsa masyarakat 

melalui musyawarah dan mufakat. 

c. gotong- royong; 

Yang dimaksud dengan "gotong-royong” adalah dalam 

menyelenggarakan suatu organisasi harus saling toleransi 

dan saling bekerjasama. 

d. kemanfaatan dan kedayagunaan; 

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan dan kedayagunaan” 

adalah dalam membentuk suatu lembaga dan 

menyelenggarakan kegiatan harus memperhatikan unsur 

manfaat bagi kehidupan masyarakat luas bahwa lembaga 
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atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.  

e. pelayanan; 

Yang dimaksud dengan "pelayanan" adalah bahwa LKK yang 

dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat luas.  

f. kesamaan hak; 

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” adalah tidak 

diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

g. kreatifitas; 

Yang dimaksud dengan "kreatifitas" adalah semangat atau 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik 

berupa ide kreatif baru atau cara untuk memecahkan suatu 

permasalahan dan melihat hubungan-hubungan yang baru 

antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

h. Kesejahteraan;  

Yang dimaksud dengan 'kesejahteraan" adalah bahwa 

pembentukan LKK harus bertujuan sebesar-besarnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

i. Akuntabilitas; 

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah 

penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kelurahan harus 

dapat dipertanggunglawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang 

Ada, serta   Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 

 Dalam hal regulasi terkait peningkatan kemampuan dan 

peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pemerintah Kota 

Batam telah menerbitkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan (“Perwalkot Batam 24/2017”). 

Perwalkot tersebut dimaksudkan agar Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan di Kota Batam dapat mengorganisasikan diri secara 

efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan 
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masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong 

royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya 

pembangunan secara terencana dan teratur. 

 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh 

masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam 

pemberdayaan masyarakat. (Pasal 2 Perwalkot Batam 24/2017) 

Dalam “Ketentuan Lain-Lain” Pasal 50 Perwalkot Batam 24/2017 

dinyatakan bahwa : 

1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka 

pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan wajib 

menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini. 

2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada pada 

saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan 

tugasnya sampai habis masa bhaktinya. 

3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan 

Walikota Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan 

Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 309) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 Salah satu yang menjadi dasar “menimbang” di dalam 

Perwalkot Batam 24/2017 tersebut adalah Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan 

Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”).  

 Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

sehingga telah diganti. Hal tersebut tertuang didalam konsideran 

“mengingat” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa (“Permendagri 18/2018”). 

 Dalam Ketentuan “Penutup” dalam Pasal 16 “Permendagri 

18/2018” menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
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Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku lagi 

 Mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(“LKD”) dan Lembaga Adat Desa (“LAD”) memang sudah diatur 

dalam Permendagri 18/2018, lantas bagaimana dengan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan? 

 LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra 

Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 

masyarakat Desa.  

 Pasal 14 ayat (1) Permendagri 18/2018 menyatakan bahwa 

pembentukan LKD berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan 

LKD di kelurahan, berikut bunyi pasal selengkapnya: 

1. Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan 

Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan 

LKD dan LAD di kelurahan. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan 

penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan 

Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota. 

Pengertian Mutatis Mutandis, menurut buku Terminologi 

Hukum karangan IPM Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti 

“dengan perubahan yang perlu-perlu”. Jadi dapat dipahami bahwa 

pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Permendagri 

18/2018, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku 

juga bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. 

Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam bagian konsideran 

Permendagri 5/2007 (yang sudah dicabut) pembentukan 

peraturan tersebut salah satunya untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan (“PP Kelurahan”) yang bunyinya sebagai 

berikut:  

Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan 
kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

Sebenarnya PP Kelurahan pun sudah mengatur mengenai 

keberadaan lembaga masyarakat di kelurahan ini dalam Pasal 10 
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PP Kelurahan yang menjelaskan bahwa di kelurahan dapat 

dibentuk lembaga kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat 

melalui musyawarah dan mufakat. 

Walaupun Permendagri 5/2007 sudah dicabut 

keberlakuannya dengan Permendagri 18/2018, bukan berarti 

pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak 

diatur dalam Permendagri 18/2018, nyatanya pembentukan LKD 

dan LAD yang diatur dalam Permendagri 18/2018, dengan 

perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi 

pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. 

Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan (“Perwalkot Batam 24/2017”), disebutkan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari : 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 

b. TP PKK; 

c. RW; 

d. RT; 

e. Karang Taruna; dan 

f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kota Batam 

selama ini sudah terlaksana melalui beberapa urusan dalam 

pemerintahan dengan pengambilan sampel acak yang terdapat 

dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 

Batam T.A 2017 sebagai berikut: 

I. Urusan kesehatan 

a) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 

Kesehatan dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Kegiatan dengan Keluaran Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

b) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat dengan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi 

Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas 

 

Tabel 2 

Kegiatan dengan Keluaran Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

c) Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Kegiatan Bantuan Pelayanan 

Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 

 

 

Keuangan 2017 Kinerja Fisik (Keluaran) 

SKPD 
Pelaksana 

Anggaran (RP) Realisasi (RP) Target Realisasi 

312.270.000 289.239.000 

128 kader siaga;64 

kelurahan siaga 
aktif; 340 % murid; 
80% Posyandu 
Purnama; 55 SD 

 

128 kader siaga;64 

kelurahan siaga 
aktif; 340 % murid; 
80% Posyandu 
Purnama; 55 SD 

 

Dinas 
Kesehatan 

Keuangan 2017 Kinerja Fisik (Keluaran)  
SKPD 

Pelaksana 

Anggaran (RP) Realisasi (RP) Target  Realisasi 

1.742.342.000 1.699.573.000 

23 Posyandu; 1 

Pembangunan Batu 

Miring Penahan 

Posyandu; 1 

semenisasi PKM 

Kabil; 1 Semenisasi 

PKM Kampung Jabi; 

1 Pembangunan 

Pagar PKM 

Kampung Jabi; dll 

23 Posyandu; 1 

Pembangunan Batu 

Miring Penahan 

Posyandu; 1 

semenisasi PKM 

Kabil; 1 Semenisasi 

PKM Kampung 

Jabi; 1 

Pembangunan 

Pagar PKM 

Kampung Jabi; dll 

Dinas 

Kesehatan 
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Tabel 3 

Kegiatan dengan Keluaran Pemberdayaan  LK 

  

II. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Partisipasi Masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan 

Lembaga dan Organisasi Masyarakat. 

 

Tabel 4 

Kegiatan dengan Keluaran Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

b) Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) melalui kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan 

Permukiman Wilayah Kelurahan (PIK) 

 

Keuangan 2017 Kinerja Fisik (Keluaran) 

SKPD 

Pelaksana 

Anggaran (RP) Realisasi (RP) Target Realisasi 

 

365.363.000 

 

301.035.000 

 

Kader Posyandu dari 

19 Puskesmas dan 

954 orang petugas 

dan kader 

kesehatan. 

 

Kader Posyandu 

dari 19 Puskesmas 

dan 954 orang 

petugas dan kader 

kesehatan. 

 

Dinas 

Kesehatan 

Keuangan 2017 Kinerja Fisik (Keluaran) 

SKPD 

Pelaksana 

Anggaran (RP) Realisasi (RP) Target Realisasi 

 

7.692.342.200 

 

7.580..544.500 

 

455 Posyandu, 64 

Kelurahan siaga 

aktif  

 

455 Posyandu, 64 

Kelurahan siaga 

aktif 

 

Dinsos-PM 
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Tabel 5 

Kegiatan dengan Keluaran Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

 

NO 

Keuangan 2017 Prosentase Capaian Keuangan  

& Fisik (%) 

SKPD 

Pelaksana 

 

Anggaran (RP) 

 

Realisasi (RP) 

 

Keuangan 

 

Fisik 

 

1 

 

1.053.520.000 

 

1.023.681.800 

 

97,17 

 

100 % 

 

Batu Ampar-
Kel. Sei Jodoh 

 

2 

 

967.707.500 

 

901.078.000 

 

93,11 

 

100 

Batu Ampar-
Kel. Kampung 
Seraya 

3  

936.776.500 

 

895.229.000 

 

95,56 

 

100 

 

Batu Ampar-
Kel. Batu 
Merah 

4  

1.029.624.662 

 

967.017.990 

 

93,92 

 

100 

 

Batu Ampar-
Kel. Tanjung 
Sengkuang 

5  

1.030.100.000 

 

1.008.696.600 

 

97,92 

 

100 

Lubuk Baja-
Kel. Tj. Uma 

6  

768.200.000 

 

606.318.800 

 

78,94 

 

100 

Lubuk Baja-
Kel. Baloi 
Indah 

7  

947.300.000 

 

936.591.200 

 

98,87 

 

100 

Lubuk Baja-
Kel. Batu 

Selicin 

8  

600.300.000 

 

558.213.100 

 

92,99 

 

100 

Lubuk Baja-
Kel Lubuk Baja 
Kota 

9  

440.333.755 

 

398.102.500 

 

90,41 

 

100 

 

Lubuk Baja-
Kel. Kampung 
Pelita 

10  

401.880.990 

 

401.294.000 

 

99,85 

 

100 

Sekupang-Kel. 
Tanjung 
Pinggir 

11  

955.310.190 

 

948.569.300 

 

99,29 

 

100 

Sekupang-Kel. 

Tj Riau 

12     Sekupang-Kel. 
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1.227.580.208 1.222.233.300 99,56 100 

Sungai 
Harapan 

13  

991.525.252 

 

963.253.500 

 

97,15 

 

100 

Sekupang-Kel. 

Patam Lestari 

14  

591.483.550 

 

512.625.000 

 

86,67 

 

100 

Sekupang-Kel. 
Tiban Baru 

15  

991.191.875 

 

982.532.900 

 

99,13 

 

100 

Sekupang-Kel. 
Tiban Lama 

16  

1.226.081.000 

 

1.218.124.000 

 

99,35 

 

100 

Sekupang-Kel. 

Tiban Indah 

17  

994.727.000 

 

992.640.200 

 

99,79 

 

100 

Sei Beduk-Kel. 
Tj Piayu 

18  

1.424.880.000 

 

1.367.268.500 

 

95,96 

 

100 

 

Sei Beduk-
Kel.Duriankan
g 

19  

1.155.143.000 

 

1.007.768.400 

 

87,24 

 

100 

Sei Beduk-Kel. 
Mangsang 

20  

915.600.000 

 

857.751.850 

 

93,68 

 

100 

Nongsa-Kel. 
Kabil 

21  

1.038.953.000 

 

996.787.690 

 

95,94 

 

100 

Nongsa-Kel. 

Batu Besar 

22  

808.792.500 

 

766.114.900 

 

94,72 

 

100 

Nongsa-Kel. 
Sambau 

23  

968.500.000 

 

962.555.389 

 

99,39 

 

100 

 

Nongsa-Kel. 
Ngenang 

24  

372.230.000 

 

369.484.900 

 

99,26 

 

100 

Bengkong-Kel. 
Bkg Laut 

25  

980.836.600 

 

966.446.600 

 

98,53 

 

100 

Bengkong-Kel. 
Bkg Indah 

26  

1.112.648.000 

 

1.095.669.500 

 

98,47 

 

100 

Bengkong-Kel. 
Sadai 

27  

1.063.336.000 

 

1.033.067.000 

 

97,15 

 

100 

Bengkong-Kel. 
Tj. Buntung 

28  

1.407.868.000 

 

1.185.048.500 

 

84,17 

 

90 

Batam Kota-

Kel. Sei Panas 

29     Batam Kota-
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982.353.900 982.310.200 100 100 

Kel. Baloi 
Permai 

30  

1.015.120.000 

 

1.014.837.500 

 

99,97 

 

100 

Batam Kota-

Kel. Taman 
Baloi 

31  

984.314.000 

 

984.224.000 

 

99,99 

 

100 

Batam Kota-
Kel. Teluk 

Tering 

32  

308.001.700 

 

307.914.700 

 

99,97 

 

100 

Batam Kota-
Kel. Sukajadi 

33  

994.648.000 

 

994.528.000 

 

99,99 

 

100 

Batam Kota-

Kel. Belian 

34  

878.777.000 

 

865.165.000 

 

98,45 

 

100 

Batu Aji-Kel. 
Kibing 

35  

1.046.250.000 

 

1.043.856.024 

 

99,77 

 

100 

Batu Aji-Kel. 
Bukit 
Tempayan 

36  

819.393.000 

 

819.393.000 

 

 

 

100 

 

100 

Batu Aji-Kel.Tj. 

Uncang 

37  

1.021.538.850 

 

1.019.942.300 

 

99,84 

 

100 

Batu Aji-Kel. 
Buliang 

38  

926.309.000 

 

887.773.200 

 

95,84 

 

100 

Sagulung-Kel. 

Tembesi 

39  

986.471.000 

 

985.460.000 

 

99,90 

 

100 

Sagulung-
Kel.Sei Binti 

40  

892.449.000 

 

891.403.000 

 

99,88 

 

100 

 

Sagulung-Kel. 
Sei Lekop 

41  

961.090.000 

 

918.310.200 

 

95,55 

 

100 

Sagulung-Kel. 
Sagulung Kota 

42  

942.489.000 

 

941.685.200 

 

99,91 

 

100 

Sagulung-Kel. 
Sei Langkai 

43  

851.545.000 

 

849.956.900 

 

99,81 

 

100 

Sagulung-
Kel.Sei 
Pelunggut 

44  

1.000.230.000 

 

999.455.700 

 

99,92 

 

100 

 

Blk Padang-
Kel.Sekanak 
Raya 

45      
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1.002.115.000 1.000.042.500 99,79 100 Blk Padang-
Kel. Tj. Sari 

46  

996.300.000 

 

657.293.133 

 

65,97 

 

65,97 

Blk Padang-
Kel. Pemping 

47  

1.003.350.000 

 

1.001.037.100 

 

99,77 

 

100 

Blk Padang-

Kel. Kasu 

 

48  

1.001.920.000 

 

1.001.389.996 

 

99,95 

 

100 

Blk Padang-
Kel. Pecong 

49   

996.085.000 

 

995.130.300 

 

99,90 

 

100 

Blk Padang-
Kel.Pulau 
Terong 

50  

912.860.041 

 

907.183.900 

 

99,38 

 

100 

Bulang-Kel. 
Bulang Lintang 

51  

656.859.923 

 

647.518.800 

 

98,58 

 

100 

Bulang-Kel 
Temoyong 

52  

641.605.000 

 

618.054.800 

 

96,33 

 

100 

Bulang-
Kel.Batu 
Legong 

53  

743.414.800 

 

711.759.900 

 

95,74 

 

100 

Bulang-Kel 
Pulau Buluh 

54  

933.142.871 

 

718.774.900 

 

77,03 

 

100 

Bulang-Kel. 

Pantai Gelam 

55  

909.617.165 

 

852.544.600 

 

93,73 

 

100 

Bulang-Kel. 
Setokok 

56  

999.670.000 

 

996.949.250 

 

99,73 

 

99,73 

Galang-Kel. 
Rempang Cate 

57  

1.000.420.000 

 

984.623.500 

 

98,42 

 

98,42 

Galang-Kel. 

Sembulang 

58  

999.940.000 

 

981.401.000 

 

98,15 

 

98,15 

Galang-Kel. 
Sijantung 

59  

997.900.000 

 

997.819.750 

 

99,99 

 

99,99 

Galang-Kel. 
Galang Baru 

60  

1.000.590.000 

 

1.000.527.500 

 

99,99 

 

99,99 

Galang-Kel. 

Karas 

61  

1.000.380.000 

 

1.000.319.750 

 

99,99 

 

99,99 

Galang-Kel. 
Pulau Abang 

62     Galang-Kel. 
Subang Mas 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ada beberapa 

kelurahan yang target kinerja/ fisik belum tuntas atau belum 100 

%. Kelurahan tersebut antara lain adalah Kelurahan sungai panas 

Kecamatan Batam Kota yaitu mencapai target fisik/ kinerja 

sebesar 90%; Seluruh Kelurahan di Kecamatan Galang yang 

mencapai rata-rata di atas 90 % hingga 99,99 %; Kelurahan 

pemping di Kecamatang Belakang Padang hanya mencapai 65,97 

%. Maka dapat disimpulkan di beberapa kelurahan tersebut 

luaran yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan dengan keterlibatan masyarakat dapat dinyatakan 

belum tuntas atau tidak mencapai target. Selain itu, ada satu 

kelurahan yang tidak mendapat anggaran PIK yaitu Kelurahan 

Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk, sehingga total Kelurahan 

yang mendapat dana PIK sebesar 63 dari 64 kelurahan. 

Dari berbagai program dan kegiatan dipaparkan melalui 

tabel di atas walaupun dari urusan serta program maupun 

kegiatan yang berbeda namun outcome-nya adalah pemberdayaan 

masyarakat. Baik urusan kesehatan maupun urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki target fisik/ kinerja 

bagi pemberdayaan LK Kota Batam. Namun selama ini, hanya 

beberapa LK tertentu yang dapat didanai seperti Posyandu untuk 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

kesehatan. Kemudian, SKPD masing-masing kecamatan di Kota 

Batam dengan kegiatan di masing-masing kelurahan untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta 

(pemberdayaan) masyarakat.    

1.000.590.000 1.000.491.500 99,99 99,99 

63  

1.000.510.000 

 

1.000.241.250 

 

99,97 

 

99,97 

Galang-Kel. Air 

Raja 
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D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang 

Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek 

Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek 

Beban Keuangan Negara 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan 

Lembaga Adat Desa (LAD) pasal 6 yang berlaku mutatis mutandis 

terhadap kebutuhan perangkat Kelurahan maka berlaku pula 

pada penerapan Ranperda tentang pemberdayaan LK Kota Batam 

sedikitnya unsur LK terdiri sebagai berikut: 

a. Rukun Tetangga 

b. Rukun Warga 

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

d. Karang Taruna 

e. Pos Pelayanan Terpadu 

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

  Berdasarkan hal tersebut di atas agar pemberdayaan 

lembaga kemasyarakatan menjadi maksimal maka diakuinya 

minimal lembaga kemasyarakatan berdasarkan Permendagri No. 

18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD perlu diakomodir dalam 

Ranperda tentang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Salah 

satunya adalah penambahan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di Kota Batam. Hal 

ini dikarenakan Perwalkot Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, 

belum mengakomodir Posyandu. 

  Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Tahun Anggaran 2018, Posyandu telah dianggarkan melalui 

urusan kesehatan dan SKPD pelaksananya adalah Dinas 

Kesehatan. Posyandu tidak tersebut dalam bentuk kegiatan 

maupun program, namun menjadi target keluaran kinerja 

maupun fisik dari kegiatan maupun program di bidang 

kesehatan. Dimaksudkan agar komitmen pemerintah untuk 

program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan dapat maksimal maka Posyandu sebagai salah satu 

bentuk dari lembaga kemasyarakatan dapat lebih diakui 
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keberadaannya dalam penganggaran apabila disahkan dalam 

Ranperda ini. 

  Selain itu, di dalam Ranperda tentang Pemberdayaan 

lembaga kemasyarakatan Kota Batam juga merujuk pada 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan pasal 10 yang membahas tentang pembentukan 

lembaga kemasyarakatan pada kelurahan yaitu di kelurahan 

dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan serta pembentukan 

lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dilakukan atas  

prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Dalam 

hal tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di 

dalam PP tersebut juga disebutkan pada pasal 11 yaitu 

mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

  Perihal pemberdayaan yang dimaksud dalam Ranperda 

tentang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kota Batam 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP Nomor 73 Tahun 

2005 tentang Kelurahan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan 

masyarakat. Konsep kemitraan diberlakukan antara pemerintah 

dalam hal ini kelurahan dengan masyarakat yaitu lembaga 

kemasyarakatan dengan tujuan memberdayakan masyarakat 

dalam berbagai tugas yang telah dijelaskan pada pasal 11 

sehingga lembaga kemasyarakatan harus memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan 

pemerintahan kepada masyarakat; 

d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan 

serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif; 
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e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan 

partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; 

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi 

sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; 

g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, 

penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; 

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 

i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; 

dan 

j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara 

pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. 

   Berbagai fungsi lembaga kemasyarakatan terinternalisasi 

melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-

masing jenis lembaga kemasyarakatan sesuai bidangnya, sebagai 

berikut: 

a. peningkatan pelayanan masyarakat; 

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

c. pengembangan kemitraan; 

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan 

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan 

kondisi masyarakat setempat.  

 

  Kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan terhadap keberadaan lembaga kemasyarakatan 

tentunya membutuhkan pendanaan. Maka dalam Ranperda 

tentang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kota Batam, 

pendanaan masing-masing lembaga kemasyarakatan  bersumber 

dari swadaya masyarakat; bantuan dari anggaran pemerintah 

kelurahan; bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota; dan/atau Bantuan lainnya yang sah 

dan tidak mengikat. Berdasarkan pertumbuhan industri di Kota 

Batam maka sangat memungkinkan sumber pendanaan berasal 

dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang 

domisilinya di sekitar kecamatan maupun kelurahan yang 

kegiatannya perlu didanai. 
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  Tidak kalah pentingnya dalam Ranperda ini juga mengatur 

kedudukan lembaga kemasyarakatan pada berbagai program dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga 

Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang 

pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan 

lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan. 

Oleh karena itu, implikasi dari penerapan Ranperda tentang 

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kota Batam, akan 

berdampak pada pengusulan atau perumusan, pembinaan, 

pengawasan, serta pelaporan program kegiatan yang selama ini 

dilakukan secara terintegrasi. Lanjutan dari Ranperda ini 

tentunya diperlukan program khusus untuk sistem manajemen 

pembangunan kelurahan sehingga berbagai program 

pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai urusan 

pemerintah, misalnya urusan kesehatan dengan program 

pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu dan urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa melalui salah satunya 

Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dapat 

tersinkronisasi progressnya melalui sistem manajemen 

pembanhunan kelurahan. 

  Selanjutnya Ranperda tentang Pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang tercantum pada 

pasal 22 yang menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di 

Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

Implikasi dari diberlakukannya amanah PP dan Permendagri 

tentang LKD dan LAD adalah menyesuaikan isi Perwalkot Batam 

No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan dapat disesuaikan dengan Ranperda 

yang apabila disepakati akan di sahkan menjadi Peraturan 

Daerah Kota Batam. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

sekurang-kurangnya memuat : 
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a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah 

masyarakat sampai dengan pengesahan; 

b. maksud dan tujuan; 

c. tugas, fungsi dan kewajiban; 

d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syaratsyarat 

pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban; 

e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan 

kewajiban; 

f.  tata kerja; dan 

g. sumber dana.  

  Keberadaan sistem baru pada Ranperda tentang 

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tentunya 

akanberimplikasi pada proses penganggaran dan alokasi 

anggaran pada lembaga kemasyarakatan. Pembentukan jenis 

lembaga kemasyarakatan lainnya yang belum dibentuk hingga 

pada kedudukan lembaga kemasyarakatan pada berbagai 

program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menurut 

amanah peraturan perundang-undangan harus melibatkan 

lembaga kemasyarakatan. Selain itu, sistem manajemen 

pembangunan kelurahan harus segera diaktifkan sehingga luaran 

dari diberlakukannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

yang akan disahkan menjadi Perda menjadi berhasil guna dan 

berdaya guna.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan antara lain: 

 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

memberikan otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat.  

Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang dimaksud 

dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya adalah 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun, urusan 

pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah tanpa terkecuali. 

 

Pasal 229  

(1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota 

berpedoman pada peraturan pemerintah.  

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang 

disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung 

jawab kepada camat.  

(3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris 

daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:  

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;  

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;  
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c. melaksanakan pelayanan masyarakat;  

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;  

e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat 

Hukum Adat 

a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di 

bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat 

Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat 

hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang 

sama dalam Daerah kabupaten/kota. 

b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat 

tingkat Desa. 

 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan  

Penjelasan Umum; 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk 

lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, 

PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

 

Pasal 5  

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:  

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;  

b. pemberdayaan masyarakat;  

c. pelayanan masyarakat;  

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

dan  

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
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BAB VII  

LEMBAGA KEMASYARAKATAN  

Bagian Kesatu  

Pembentukan  

Pasal 10  

(1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.  

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat 

melalui musyawarah dan mufakat. 

 

Bagian Kedua  

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban  

Pasal 11  

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

 

Pasal 12  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:  

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;  

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;   

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan 

kepada masyarakat;  

d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan 

serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif;  

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan 

partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;  

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber 

daya serta keserasian lingkungan hidup;  
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g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, 

penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;  

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;  

i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan  

j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara 

pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. 

 

Pasal 13  

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

mempunyai kewajiban:  

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia;  

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang 

terkait;  

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;  

d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; 

dan  

e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

 

Bagian Ketiga  

Kegiatan  

Pasal 14  

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:  

a. peningkatan pelayanan masyarakat;  

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;  

c. pengembangan kemitraan;  

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan  

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi 

masyarakat setempat.  

 

Pasal 15  
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Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen 

pembangunan kelurahan yang partisipatif. 

 

Bagian Keempat  

Kepengurusan dan Keanggotaan  

Pasal 16  

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah 

dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, 

kemampuan dan kepedulian. 

(2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan 

kebutuhan.  

 

Pasal 17  

(1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara 

Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.  

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan bidang lembaga kemasyarakatan. 

 

Bagian Kelima  

Tata Kerja  

Pasal 18  

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah 

bersifat konsultatif dan koordinatif.  

 

Pasal 19  

(1) Hubungan kerja aritar lembaga kemasyarakatan bersifat 

koordinatif dan konsultatif.  

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga 

bersifat kemitraan. 

 

Bagian Keenam  

Pendanaan  

Pasal 20  

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari 

:  
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a. Swadaya masyarakat;  

b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;  

c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota; dan/atau  

d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.  

 

Pasal 21  

(1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, 

Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan 

dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat 

menggunakan lembaga kemasyarakatan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem 

manajemen pembangunan kelurahan.  

 

Pasal 22  

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di 

Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.  

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memuat :  

a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah 

masyarakat sampai dengan pengesahan;  

b. maksud dan tujuan;  

c. tugas, fungsi dan kewajiban;  

d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syaratsyarat 

pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;  

e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan 

kewajiban;  

f. tata kerja; dan  

g. sumber dana. 

 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan 

Bagian Kelima  

Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah  

Pasal 25  
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(1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai 

tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.  

(2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat 

Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

camat.  

(3) Tugas lurah meliputi:  

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;  

b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;   

c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;  

d. pemeiiharaan ketenteraman dan ketertiban umum;  

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketujuh  

Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan, dan 

Lembaga Kemasyarakatan  

Pasal 27  

(1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan 

Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kedua  

Pendanaan Kelurahan  

Pasal 30  

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan 

anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
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kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.  

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian 

anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan 

sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa 

pengguna anggaran. 

(4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan 

sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk 

pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

musyawarah pembangunan Kelurahan.  

(6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan 

prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau 

organisasi kemasyarakatan.  

(7) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi 

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.  

(8) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota 

yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa 

terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.  

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 
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(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa; 

 

bahwa Ketentuan Penutup dalam Pasal 16 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 

18/2018”) menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 

Namun pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai pembagian wilayah negara sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(“UU 9/2015”) sebagai berikut: 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah 

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah 

kabupaten dan kota. 

2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan 

Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. 

Mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(“LKD”) dan Lembaga Adat Desa (“LAD”) memang sudah diatur 

dalam Permendagri 18/2018, lantas bagaimana dengan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan? 

  

LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra 

Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 

masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 2 Permendagri 18/2018) 
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Pasal 14 ayat (1) Permendagri 18/2018 menyatakan bajwa 

pembentukan LKD berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan 

LKD di kelurahan, berikut bunyi pasal selengkapnya: 

1. Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan 

Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan 

LKD dan LAD di kelurahan. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan 

LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan 

Bupati/Peraturan Wali Kota. 

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Pengertian 

Mutatis Mutandis, menurut buku Terminologi Hukum karangan 

IPM Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “dengan perubahan 

yang perlu-perlu”. 

Jadi dapat dipahami bahwa pembentukan LKD dan LAD 

yang diatur dalam Permendagri 18/2018, dengan perubahan-

perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi pembentukan LKD 

dan LAD di kelurahan. 

Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam bagian konsideran 

Permendagri 5/2007 (yang sudah dicabut) pembentukan 

peraturan tersebut salah satunya untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan (“PP Kelurahan”) yang bunyinya sebagai 

berikut: 

Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan 

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

Sebenarnya PP Kelurahan pun sudah mengatur mengenai 

keberadaan lembaga masyarakat di kelurahan ini dalam Pasal 10 

PP Kelurahan yang menjelaskan bahwa di kelurahan dapat 

dibentuk lembaga kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat 

melalui musyawarah dan mufakat. 

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

Pasal 2 
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Peraturan Menteri ini mengatur : 

a. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan 

b. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

 

Pasal 5 

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, digunakan untuk 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di 

Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan 

sumberdaya sendiri.  

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : 

d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;  

 

Pasal 6 

(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi : 

a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

dan/atau 

b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya. 

 

(6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna; 

Menimbang : 

a. bahwa Karang Taruna merupakan salah satu organisasi social 

kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial; 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan 

sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran 
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dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat 

terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama 

bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. 

 

Pasal 3 

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan : 

a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat 

yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam 

mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi 

berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi 

muda; 

b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat 

terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, 

terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; 

c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota 

masyarakat terutama generasi muda; dan 

d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan 

kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan 

berkesinambungan. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 4 

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 5 

Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama 

dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan 

pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. 

 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, Karang Taruna mempunyai fungsi: 
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a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya 

generasi muda; 

b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, 

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan 

diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; 

c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; 

d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan 

tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama 

generasi muda untuk berperan secara aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; 

dan 

f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, 

dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 

serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara 

kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau 

pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. 

Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada 

Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu 

Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu 

kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. 

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan 

oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. 

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan 

kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah 

untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang 

pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional 

secara keseluruhan.   

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala 

daerah dibantu oleh perangkat daerah. Untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintahan diperkotaan, dibentuk kelurahan untuk 
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan 

dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari 

Bupati/Walikota, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas (1) 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) pemberdayaan 

masyarakat, (3) pelayanan masyarakat, (4) penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum, dan (5) pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga 

kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, 

Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga 

Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi 

dalam pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorog 

memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan 

aktif dalam kegiatan pembangunan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan 

mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan 

kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan 

percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; d. 

penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta 

pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan 

penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong 

masyarakat; f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan 

potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; g. 

pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, 

penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; h. 

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; i. 

pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan j. 
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pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara 

pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan terbentuknya peraturan 

daerah ini adalah untuk mendorong prakarsa masyarakat untuk 

memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan 

mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan 

pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan 

teknis dan pengawasan. 

B. Landasan Sosiologis 

Secara geografis, Kota Batam mempunyai posisi yang 

strategis karena Kota Batam berada pada jalur pelayaran 

internasional dan hanya berjarak 12,5 mil laut dengan Negara 

Singapura. Luas wilayah Kota Batam yakni 426.562 Ha yang 

terdiri dari 318.298 Ha luas laut dan 108.265 Ha luas darat. 

Selain itu, Kota Batam juga terdiri dari 370 buah pulau, dimana 

beberapa diantaranya merupakan pulau kecil dan terdepan yang 

berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Hal 

inilah mengapa istilah 3T tepat untuk diberikan kepada Kota 

Batam yakni sebagai kota atau daerah yang Terdepan, Terluar, 

namun tidak Tertinggal telah mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintah pusat. Dikatakan tidak tertinggal karena dengan 

status Batam sebagai Free Trade Zone serta posisinya yang 

strategis sangat menguntungkan bagi Batam. Kota Batam juga 

telah mengubah citra sebuah wilayah perbatasan, dimana selama 

ini wilayah perbatasan hanya dijadikan sebagai halaman belakang 

Nusantara, namun Batam mampu menjadi pusat perhatian dunia 

(Rawis,2002:312-315).  

Daya tarik Kota Batam bagi daerah lain membuat 

pertumbuhan penduduk Kota Batam menjadi cukup signifikan 

yang dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 

Jumlah Penduduk Kota Batam per Kecamatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kota Batam, Oktober 2017 

 

Bertambahnya jumlah penduduk juga akan menambah 

tuntutan pelayanan di berbagai bidang. Contohnya layanan 

kesehatan dan infrastruktur yang harus melibatkan masyarakat 

dalam pelaksanaannya agar menjawab kebutuhan masyarakat. 

Total penduduk 1.236.399 jiwa dilayani di tingkat kecamatan 

dengan layanan administratif sebanyak 12 kecamatan dan 

didukung oleh 64 Kelurahan serta dibantu oleh 3.215 Rukun 

Tetangga dan 772 Rukun Warga. (www.wajahbatam.id/ diakses 

07/03/2018)  

 Kelurahan sebagai ujung tombak  pemerintah memerlukan 

mitra dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dalam 

pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam PP No. 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan 

merupakan mitra dari kelurahan. Kebutuhan untuk membentuk 

lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan sudah 

merupakan amanah dari PP ini untuk memberdayakan 

masyarakat di beberapa fungsi lembaga kemasyarakatan yang 

http://www.wajahbatam.id/
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telah ditetapkan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat. 

   Sebagaimana rumusan misi, strategi dan arah kebijakan 

RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 maka misi yang II yaitu 

mewujudkan sumber daya manusia daerah yang bertaqwa, 

berdaya saing dan masyarakat sejahtera. Apabila dihubungkan 

dengan program kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

maka dapat dihubungkan dengan salah satu tujuan yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah 

peningkatan hidup sosial dengan melakukan stratregi 

meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat 

dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan. Arah 

kebijakannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader 

pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam 

membangun kelurahan. 

 Arah kebijakan itu didukung pula oleh Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan 

Riau Nomor 2A Tahun 2014 tentang Percepatan Pemerataan 

Pembangunan Desa/ Kelurahan (P3DK) di Provinsi Kepulauan 

Riau. Di dalam salah satu pasalnya diamanahkan bahwa untuk 

melaksanakan P3DK maka pada pasal 3 butir c bahwa 

meningkatkan peranan lembaga kemasyarakatan.  

 Pada pasal 13 dijelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan 

(LK) merupakan salah satu sasaran dari sosialisasi P3DK yang 

dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi 

Kepulauan Riau. Bahkan, pada pasal 14 dijelaskan tentang 

peranan LK yaitu setelah selesai dilaksanakan sosialisasi P3DK, 

LK didampingi oleh lurah melakukan musyawarah penentuan Tim 

Pelaksana Teknis P3DK.    

 Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui 

Pergub No. 2A Tahun 2014 tentang P3DK disambut oleh 

Pemerintah Kota/ Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau. Salah 

satunya adalah Pemerintah Kota Batam yang telah 

menganggarkan P3DK dalam kegiatan Percepatan Infrastruktur 

Kelurahan (PIK). Dana PIK tadi berdasarkan LKPJ Walikota Batam 

Tahun Anggaran 2017 disampaikan bahwa ada kenaikan dana PIK 
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yang awalnya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 750.000.000/ 

kelurahan menjadi Rp. 1.000.000.000/ kelurahan. 

 Dana PIK yang diajukan ini, berasal dari usulan proposal 

masing-masing kelurahan. Usulan tersebut tentunya melibatkan 

LK sebagai mitra kelurahan. Oleh karena itu, bukan hanya untuk 

usulan dan realisasi dana PIK tetapi juga urusan lainnya maka 

penguatan kapasitas dari LK Kota Batam perlu dilegalkan melalui 

produk hukum daerah yaitu Ranperda tentang Pemberdayaan LK 

Kota Batam agar seluruh program dan kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

C. Landasan Yuridis 

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah 

mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-

undangan atau ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre),4 

yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, 

haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische 

gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. 

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk 

hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan 

penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada 

umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainya, sifat dari nilai 

hukum adalah mengikat secara umum dan ada 

pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi ketika nilai 

hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu peraturan daerah 

merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat 

secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan 

sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. 

Friedman,5  mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara 

                                       
4 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & 
Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; 
Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan gesetzgebungslehre mempunyai 

tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan 
gesetzgebungsverfahren (slehre); metode perundang-undangan 

gesetzgebungsmethode (nlehre); dan teknik perundang-undangan 

gesetzgebungstechnik (lehre). 
5 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Persfektif Ilmu Sosial, The Legal 
System; A Social Science Perspective, Nursamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95. 
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menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah 

sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. 

Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah 

statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, 

konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau 

ancaman. 

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat 

Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. 

Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai 

landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :  

a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya 

suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. 

Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini 

maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi 

hukum (van rechtswegenietig);  

b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-

undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya 

ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk 

membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;  

c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah 

ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-

undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah 

ditentukan; 

d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannnya adalah sesuai 

dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-

undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya 

hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) 

bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya.6 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

                                       
6 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hil Co, 

Jakarta, 1992, Hlm. 14-15 
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beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 memberikan otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang 

dimaksud dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya adalah 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun, urusan 

pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah tanpa terkecuali. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai ketentuan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang berlaku pada saat itu (sebelum dicabut dengan UU 

23 Tahun 2014) mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan 

dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan dari Walikota sebagai Kepala Daerah.  

Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk 

Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, 

Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang 

menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. 

Untuk itu yang dijadikan landasan yuridis pada Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan diantaranya, adalah : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
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Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587 ) Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4588); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 

Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan. 

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 A Tahun 

2014 tentang Percepatan Pemerataan Pembangunan 

Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau. 
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BAB V 

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG 

LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

A. Sasaran yang akan Diwujudkan 

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan adalah dalam rangka pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan 

kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan agar dapat 

mengorganisasikan diri secara efektif, mampu mengakomodasikan 

aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan 

pembangunan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta 

mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana 

dan teratur. 

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 

Arah dan jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan ini meliputi : a). peningkatan kemampuan dan 

peran Lembaga Kemsyarakatan Kelurahan dalam pengelolaan 

pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat; b). 

penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal 

pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, 

sehingga Lembaga Kemsyarakatan Kelurahan dapat menjalankan 

prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola 

bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah; c). pengembangan 

kompetensi manajerial dan kemampuan Lembaga Kemsyarakatan 

Kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang 

partisipatif; dan d). Peningkatan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban Lembaga Kemsyarakatan 

Kelurahan. 

Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Batam tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan memuat : 

a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah 

masyarakat sampai dengan pengesahan; 
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b. maksud dan tujuan; 

c. tugas, fungsi dan kewajiban; 

d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-

syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan 

kewajiban; 

e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan 

kewajiban; 

f. tata kerja; dan 

g. sumber dana. 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Secara umum, materi muatan akan di atur dan dituangkan 

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ini akan dijabarkan 

secara berurutan berikut ini : 

 

(1) Materi tentang Ketentuan Umum   

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Wali Kota Batam. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang 

dipimpin oleh Camat. 

6. Camat adalah Camat di wilayah Kota Batam. 

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 

8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya 

disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja 

pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan 

masyarakat. 

9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah 

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
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setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga 

kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam 

rangka mengkoordinasikan kegiatan RT. 

11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian 

dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk 

melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang 

ditetapkan oleh Lurah. 

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya 

disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah setingkat 

kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta 

kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 

13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja 

pemerintah setingkat kelurahan yang merupakan wadah 

pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang 

atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh 

dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah 

kelurahan. 

14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK 

Kelurahan adalah lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja 

pemerintah setingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai 

fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak 

untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga. 

15. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat 

LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 

kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat 

kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. 

16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 

bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, 

monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah 

Kelurahan. 
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17. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga 

Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan 

kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

 

(2) Materi tentang Pembentukan   

(1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. 

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud memenuhi persyaratan: 

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. berkedudukan di Desa setempat; 

c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat 

Desa; 

d. memiliki kepengurusan yang tetap; 

e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan 

f. tidak berafiliasi kepada partai politik. 

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan 

dengan  Surat Keputusan Lurah. 

(4) Dalam Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

harus memiliki Keterwakilan Perempuan. 

Pasal 3 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakrasa masyarakat 

dan/atau prakrasa 

masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui 

musyawarah dan mufakat. 

 

(3) Materi tentang Tujuan dan Kedudukan   

Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi: 

a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat; 
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b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam 

proses pembangunan; dan 

c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan 

Pemerintahan. 

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra 

lurah dalam memberdayakan masyarakat. 

(4) Materi tentang Tujuan, Fungsi, Kegiatan dan Kewajiban 

LKK 

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi : 

a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan; 

b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan; dan 

c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. 

 

Fungsi LKK, 

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan memiliki fungsi : 

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;; 

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan 

kepada masyarakat; 

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, 

melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara 

partisipatif; 

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan 

prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong 

masyarakat; 

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber 

daya serta keserasian lingkungan hidup; 

g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, 

penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; 

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 

i. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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j. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan 

k. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara 

kelurahan dan masyarakat. 

 

Kegiatan LKK, 

(1) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditujukan 

untuk : 

a. peningkatan pelayanan masyarakat; 

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan; 

c. pengembangan kemitraan; 

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan  

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan 

kondisi masyarakat setempat. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem 

manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif. 

 

Kewajiban LKK, 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang 

terkait; 

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; 

d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan 

e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

 

(5) Materi tentang Jenis LKK   

Jenis Lembaga Kemasyaratan Desa, terdiri dari : 
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a. RT dan RW; 

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; 

c. PKK; 

d. Karang Taruna; dan 

e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 

 

(6) Materi tentang RT dan RW   

Pembentukan, 

(1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dibentuk dalam rangka 

memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan 

kemasyarakatan berdasarkan: 

a. swadaya; 

b. kegotong-royongan; dan 

c. kekeluargaan. 

(2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kesejahteraan; 

b. ketentraman; dan 

c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah 

kerjanya. 

 

Pembentukan RT, 

(1) Pada tingkat RW dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan 

Lurah. 

(2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) 

Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah Hinterland dan 

100 (seratus) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah 

Mainland dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi 

pelayanan. 

(3) Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang 

diwakili setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk dan 

difasilitasi oleh Ketua RW. 

(4) Hasil musyawarah pembentukan RT disertai Berita Acara dan 

daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk 

ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah. 
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Pembentukan RW, 

(1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan 

Lurah. 

(2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan 

sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT. 

(3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh 

Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang 

berkenaan serta perwakilan kepala keluarga dan difasilitasi 

oleh Lurah. 

(4) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai berita acara dan 

daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan 

dalam Keputusan Lurah. 

 

Tugas RT dan RW, 

RT dan RW sebagaimana dimaksud bertugas: 

a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan; 

b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan 

perizinan; dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

 

Fungsi RT dan RW, 

(1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi: 

a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 

b. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT; 

c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, 

kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; 

d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan 

melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam 

rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban; 
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e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan 

dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 

masyarakat; 

f. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi 

masyarakat diwilayahnya; 

g. membantu sosialisasi program-program Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui 

pengurus RT. 

h. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan 

kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di 

wilayah kerja RT; dan  

i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT. 

 

(2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam mempunyai fungsi: 

a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 

b. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT 

di wilayah kerja RW; 

c. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat 

dengan Kelurahan;  

d. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, 

kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; 

e. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan 

melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam 

rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban; 

f. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan 

dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 

masyarakat; 

g. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi 

masyarakat diwilayahnya; 

h. membantu sosialisasi program-program Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui 

pengurus RT. 
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Hak dan Kewajiban Pengurus, 

(1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak: 

a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah 

mufakat RT dan RW; dan 

b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah 

memenuhi persyaratan yang dikukuhkan dan dilantik 

dalam peraturan ini. 

(2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban: 

a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang 

menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan 

b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan 

musyawarah RT dan RW setempat. 

c. Dalam hal pengelolaan keuangan Dana Rukun Tangga 

dan Rukun Warga untuk diadministrasikan secara tertib 

dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban masing-

masing Pengurus RT dan Pengurus RW. 

 

Kepengurusan, 

(1) Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW harus memenuhi 

persyaratan: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa; 

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; 

d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; 

e. penduduk Kelurahan setempat dan telah bertempat 

tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan 

dalam RT dan RW yang bersangkutan; 

f. dapat membaca dan menulis; 

g. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan 

h. sehat jasmani dan rohani. 

(2) Pengurus RT dan RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai 

pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

(3) Pengurus RT dan RW bukan merupakan anggota salah satu 

partai politik. 
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Susunan Organisasi, 

Susunan Organisasi RT dan RW terdiri dari : 

a. ketua; 

b. sekretaris; 

c. bendahara; dan 

d. seksi-seksi sesuai kebutuhan. 

 

Tata Cara Pemilihan RT dan RW 

Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT, 

 
(1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang 

disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah 

hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT 

lama/induk. 

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 

perangkat Kelurahan. 

(4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan 

c. 3 (tiga) orang anggota. 

(5) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon Ketua RT 

kepada panitia pemilih RT. 

(6) Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam wilayah 

RT tersebut. 

(7) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah 

daftar pemilih Ketua RT yang ada. 

(8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-

kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam. 

(9) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak. 

(10) Dalam hal belum tercapainya sebagaimana dimaksud, maka 

diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan 
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suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara 

terabanyak pertama dan kedua. 

 

 
Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RW, 

 
(1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan 

yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, 

pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. 

(3) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat; 

dan 

c. 3 (tiga) orang anggota. 

(4) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan 

musyawarah warga 

(5) Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta pengurusnya, 

Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga 

Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta 

perwakilan Kepala Kepala Keluarga (Minimal 30 KK). 

(6) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah 

daftar pemilih Ketua RW yang ada. 

(7) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak. 

(8) Dalam hal belum tercapainya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme 

pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang 

memperoleh suara terabanyak pertama dan kedua. 

 

Ketua dan Pengurus RT dan RW Terpilih,  

(1) Ketua RT dan RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan 

Kelembagaan lainnya di Kelurahan. 

(2) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dihadiri oleh 

peserta dan Panitia pemilih. 
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(3) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW dihadiri 

oleh peserta dan Panitia pemilih. 

 

Pemberhentian  

Pemberhentian RT, 

(1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena : 

a. habis masa bhakti; 

b. meninggal dunia; 

c. mengundurkan diri; 

d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi 

anggota legislatif; 

e. pindah tempat tinggal ke luar dari wilayah RW yang 

bersangkutan menjabat; dan 

f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT. 

(2) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti 

sementara oleh pengurus yang ada dengan cara musyawarah 

pengurus paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan oleh 

Lurah sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT hingga Ketua RT 

yang baru terpilih dalam Keputusan Lurah; 

(3) Kelurahan menyurati Ketua RT 2 (dua) bulan sebelum habis 

masa bhaktinya agar menyiapkan pemilihan RT yang baru; 

(4) Dalam hal masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RT 

baru yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk 

musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus 

RW dan pengurus RT untuk memperpanjang Keputusan 

Ketua RT yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua RT 

yang baru terpilih. 

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum juga ada ketua 

RT yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan 

ketua RT yang lama tidak berwenang lagi melayani warga 

dalam hal administrasi kependudukan. 

(6) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau 

tidak memenuhi syarat, pengurus RT memberitahukan Ketua 

RW, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT 

oleh Ketua RW. 
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(7) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai 

sebagaimana dimaksud. 

 

Pemberhentian RW, 

(1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena : 

a. habis masa bhakti; 

b. meninggal dunia; 

c. mengundurkan diri; 

d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi 

anggota legislatif; 

e. pindah tempat tinggal ke luar dari wilayah RW yang 

bersangkutan menjabat; dan 

(2) tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RW. 

(3) Ketua RW yang habis masa bhaktinya, maka Kelurahan 

memberitahukan kepada ketua RW minimal 2 (dua) bulan 

sebelum habis masa bhaktinya untuk segera dilaksanakan 

pemilihan RW baru. 

(4) Dalam hal masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RW 

yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk 

musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus 

RW dan pengurus RT untuk memperpanjang masa jabatan 

ketua RW yang lama selama 1 (satu) bulan hingga ketua RW 

yang baru terpilih. 

 

Musyarawarah, 

Musyawarah RT , 
 

(1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi 

dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang 

dihadiri oleh Kepala Keluarga. 

(2) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

kali dalam setahun. 

(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan anggota. 

(4) Musyawarah RT berfungsi untuk : 

a. memilih pengurus RT; 
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b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; 

c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus 

RT. 

 

Musyawarah RW, 

(1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatan tertinggi 

dalam pengambilan keputusan dilingkungan RW yang 

dihadiri oleh Pengurus RT.  

(2) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali 

dalam setahun.  

(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan anggota.  

(4) Musyawarah RW berfungsi untuk :  

a. memilih pengurus RW;  

b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW;  

c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus 

RW.  

 

(7) Materi tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat   

Pembentukan, 

(1) Di Tingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra 

Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan. 

(2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh 

Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan 

lainnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dan 

difasilitasi oleh Lurah. 

(3) Hasil musyawarah pembentukan LPM dituangkan dalam 

Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah dan 

diketahui oleh Camat. 

 

Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban LPM, 

Tugas LPM, 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertugas membantu 

Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan 

pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam 
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pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-

royong. 

Fungsi LPM, 

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi: 

a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat 

dalam pembangunan; 

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan persatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah 

kepada masyarakat; 

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi 

serta swadaya gotong royong masyarakat; dan 

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi 

sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup. 

 

Hak dan Kewajiban Pengurus LPM, 

(1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan 

pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk : 

a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota; 

c. membina kerukunan hidup warga; 

d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama 

mengenai prioritas pembangunan program PIK dan 

Program lainnya di Kelurahan; dan 

e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas LPM dalam musyawarah anggota. 
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f. Dalam hal pengelolaan keuangan Dana LPM untuk 

diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam 

pertanggungjawaban Pengurus LPM. 

 

Kepengurusan, 

Syarat-syarat menjadi Ketua dan Pengurus LPM, 

(1) Untuk dapat dipilih menjadi ketua dan Pengurus LPM harus 

memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; 

d. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah 

bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 

(enam) bulan; 

e. dapat membaca dan menulis; 

f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan 

g. sehat jasmani dan rohani. 

(2) Ketua dan Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan 

sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di 

Kelurahan. 

(3) Ketua dan Pengurus LPM bukan merupakan anggota salah 

satu partai politik. 

 

Susunan Organisasi, 

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 

sekurang-kurangnya terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Wakil ketua; 

c. Sekretaris; 

d. Bendahara; 

e. Seksi Perencanaan dan Penelitian; 

f. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasana; dan 

g. Seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya. 
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Tata cara Pemilihan Pengurus LPM, 

(1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan 

yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud adalah hasil 

musyawarah Lurah setempat dengan pengurus Rukun Warga, 

Pengurus Rukun Tetangga serta tokoh-tokoh masyarakat dan 

Lembaga Kemayarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat dan 

Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

(3) Susunan Panitia Pemilihan LPM terdiri dari : 

a. Lurah sebagai ketua; 

b. tokoh masyarakat atau yang ditunjuk perwakilan 

masyarakat sebagai Sekretaris; dan 

c. 3 (tiga) orang anggota. 

(4) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Pengurus LPM 

dengan cara musyawarah/mufakat. 

(4) Setiap Rukun Warga mengusulkan calon Pengurus LPM 

berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari 

wilayah yang bersangkutan maka RW dapat mengusulkan 

calon dari wilayah RW yang lain dalam kelurahan yang 

bersangkutan. 

(5) Pengurus LPM dipilih oleh Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat 

dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah 

Kelurahan yang bersangkutan. 

(6) Pemilihan Pengurus LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah 

daftar pemilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada 

sebagaimana dimaksud pada angka 2). 

(7) Apabila ketentuan dalam angka 3 pasal ini tidak terpenuhi, 

maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 

jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah 

apabila dihadiri sebagaimana dimaksud angka 2. 

(8) Ketua LPM terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak; 

(9) Dalam hal belum tercapainya sebagaimana dimaksud pada 

angka 4 maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme 

pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang 

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. 
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(10) Ketua LPM terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan 

Kelembagaan lainnya di Kelurahan. 

(11) Ketua LPM terpilih membentuk kepengurusan LPM dihadiri 

oleh peserta dan Panitia pemilih. 

 

Pemberhentian, 

(1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena : 

a. habis masa bhakti; 

b. meninggal dunia; 

c. mengundurkan diri; 

d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi 

anggota legislatif; 

e. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan dimana 

menjabat menjadi pengurus; 

f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. 

(2) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti 

sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir. 

(3) Pemilihan pengganti Pengurus LPM dilaksanakan dalam 

musyawarah atau Lurah dapat mengusulkan kepada Camat 

untuk ditetapkan sebagai Pengurus LPM Baru sampai masa 

bhakti berakhir. 

(4) Kelurahan menyurati Ketua dan Pengurus LPM minimal 1 

(satu) bulan sebelum masa tugas berakhir apabila dalam 

masa 1 (satu) bulan tidak diadakan pemilihan.  

(5) Jika masa tugas sudah berakhir dan belum ada Ketua LPM 

yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk 

musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus 

RW dan pengurus RT untuk memperpanjang masa jabatan 

Ketua LPM yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua 

LPM yang baru terpilih. 
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Musyawarah Anggota, 

(1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam 

pengambilan keputusan pada LPM. 

(2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan anggota. 

(3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang kurangnya 3 

(tiga) kali dalam setahun. 

(4) Musyawarah anggota berfungsi untuk : 

a. memilih pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan 

dalam masa bhakti; 

b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; 

c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan 

dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah. 

 

(8) Materi tentang Tim Penggerak PKK Kelurahan   

TP PKK Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Walikota. 

Tugas, Fungsi dan Kewajiban TP PKK, 

Tugas TP PKK, 

Tugas TP PKK Kelurahan sebagai berikut: 

a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan 

program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

masyarakat; 

b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi 

masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya 

program kerja PKK; 

c. memberikan bimbingan, motivasi dan menfasilitasi TP 

PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya; 

d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan 

Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK 

Kelurahan dan kepada Walikota melalui Camat serta kepada 

TP PKK Kecamatan; dan 

e. melakukan penyusuan, pelaporan, evaluasi dan monitoring 

terhadap pelaksanaan program-program PKK. 
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Fungsi TP PKK, 

TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi : 

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau 

dan mampu melasanakan program PKK; dan 

b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan 

pembimbing gerakan PKK. 

 

Kewajiban TP PKK, 

TP PKK Kelurahan mempunyai kewajiban: 

a. meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui 

penghayatan, 

b. pengamalan pancasila, kegotong-royongan serta kesetaraan 

dan keadilan gender; 

c. meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui 

upaya keterampilan dan pengembangan koperasi; 

d. meningkatkan ketahanan keluarga; 

e. meningkatkan derajat kesehatan keluarga; dan 

f. meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK melalui kegiatan 

pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia. 

g. Dalam hal pengelolaan keuangan Dana PKK Kelurahan untuk 

diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam 

pertanggungjawaban Pengurus TP PKK Kelurahan. 

 

Kepengurusan, 

Syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK, 

Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan 

merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; 

c. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat 

tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; 

d. bukan anggota partai politik; 
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e. dapat membaca dan menulis; 

f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan 

g. sehat jasmani dan rohani. 

 

Keanggotaan dan Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan, 
 

(1) TP PKK beranggotakan unsur masyarakat setempat. 

(2) Keanggotaan TP PKK bersifat: 

a. perorangan; 

b. sukarela; 

c. terbuka; dan 

d. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, dan 

lembaga/instansi. 

(3) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari : 

a. ketua; 

b. wakil ketua; 

c. sekretaris; 

d. bendahara; 

e. kelompok kerja. 

(4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas: 

a. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi : 

1. penghayatan dan pengamalan pancasila; dan 

2. gotong royong. 

b. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi : 

1. pendidikan dan keterampilan; dan 

2. pengembangan kehidupan berkoperasi. 

c. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi : 

1. pangan; 

2. sandang; dan 

3. perumahan dan tata laksana rumah tangga. 

d. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi : 

1. kesehatan; 

2. kelestarian lingkungan hidup; dan 

3. perencanaan sehat. 
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Tata cara Pemilihan Pengurus TP PKK, 

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dijabat secara fungsional oleh 

isteri lurah. 

(2) Dalam hal Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai 

isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Lurah atau yang 

setingkat. 

(3) Wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf 

d dipilih secara demokratis oleh anggota TP PKK. 

(4) Keanggotaan dan kepengurusan TP PKK dikukuhkan, dan 

dilantik dengan keputusan lurah. 

(5) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk 

kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK 

tingkat RT. 

(6) Ketua Kelompok PKK tingkat RT/RW dipilih diantara mereka 

sendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK 

Kelurahan dan diketahui oleh Lurah. 

 

Pemberhentian dan Pergantian Pengurus TP PKK, 

(1) Pengurus TP PKK dapat berhenti atau diberhentikan sebelum 

habis masa baktinya karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; 

c. pindah tempat tinggal keluar dari kelurahan yang 

bersangkutan; dan/atau 

d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

norma kehidupan masyarakat. 

(2) Dalam hal pengurus TP PKK berhenti atau diberhentikan, 

dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui 

musyawarah anggota TP PKK. 

(3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud disampaikan 

kepada lurah untuk mendapatkan penetapan. 
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(9) Materi tentang Karang Taruna Kelurahan   

Pembentukan, 

(1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan 

Lurah. 

(2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah 

tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya. 

(3) Hasil musyawarah pembentukan karang taruna disertai 

berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah 

untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah. 

 

Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Karang Taruna Kelurahan, 

Tugas Karang Taruna, 

Karang Taruna bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi 

masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

Fungsi Karang Taruna, 

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud mempunyai fungsi: 

a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; 

b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; 

c. penyelengara pemberdayaan masyarakat terutama generasi 

muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan 

terarah serta berkesinambungan; 

d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan 

bagi generasi muda di lingkungannya; 

e. penanaman pemahaman, memupuk dan meningkatkan 

kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; 

f. penumbuh-kembangan semangat kebersamaan, jiwa 

kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-

nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat 

mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat 
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rekreaktif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan 

praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan 

potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara 

swadaya; 

h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial 

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi 

dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; 

j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial 

yang aktual; dan 

k. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-

masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, 

penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara 

preventif dan rehabilitatif bagi remaja dan masyarakat 

setempat. 

 

Hak dan Kewajiban Karang Taruna, 

(1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan 

saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan 

tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

(2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban: 

a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota; 

c. membina kerukunan hidup warga; 

d. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah 

Anggota. 
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Kepengurusan, 

Syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna, 

(1) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; 

c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap 

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; 

d. dapat membaca dan menulis; 

e. Berumur 17 s/d 45 tahun; 

f. sehat jasmani dan rohani; 

g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, 

kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang 

kesejahteraan sosial. 

(2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak dapat merangkap 

jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan 

lainnya. 

(3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna bukan merupakan 

anggota salah satu partai politik. 

 

Susunan Organisasi Karang taruna, 

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Wakil ketua; 

c. Sekretaris; 

d. Bendahara; dan 

e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. 

 

Tata cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna, 

(1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia 

pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud adalah hasil 

musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat 

dan generasi muda. 

(3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari : 



87 | P a g e  

 

a. Ketua; 

b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan 

c. 3 (tiga) orang anggota. 

d. Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna 

dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan 

Generasi Muda kepada panitia Pemilihan. 

(4) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna 

berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda 

dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 

(5) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari 

jumlah daftar pemilih yang ada. 

(6) Apabila ketentuan dalam angka 2 ini tidak terpenuhi, maka 

panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam 

dan 

(7) paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila 

dihadiri sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

(8) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara 

terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka 

diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan 

suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama dan kedua. 

(9) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan 

Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan. 

(10) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan 

Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih. 

 

Pemberhentian dan Pergantian Pengurus Karang Taruna, 

(1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena: 

a. habis masa bhakti; 

b. meninggal dunia; 

c. mengundurkan diri; 

d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi 

anggota legislatif; dan 

e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Karang 

Taruna.. 
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(2) Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, 

dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui 

musyawarah anggota Karang Taruna Kelurahan. 

(3) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan 

sesuai sebagaimana dimaksud. 

 

Musyawarah Anggota, 

(1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah 

permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam 

pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang 

diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna RT, 

Pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan Pengurus Karang 

Taruna kelurahan. 

(2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan anggota. 

(3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan 

sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 

(4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk : 

a. memilih pengurus Karang Taruna Kelurahan; 

b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang 

Taruna; 

c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus 

Karang Taruna Kelurahan. 

 

(10) Materi tentang Posyandu   

Pembentukan, 

(1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang 

dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan yang 

dikelola oleh pengelola Posyandu. 

(2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan lurah. 

(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, 

permasalahan dan kemampuan sumber daya. 

(4) Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Lurah dalam 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 
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(5) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi 

kegiatan antara lain: 

a. pendaftaran; 

b. penimbangan; 

c. pencatatan; 

d. pelayanan kesehatan; 

e. penyuluhan kesehatan; 

f. percepatan penganekaragaman pangan; dan 

g. peningkatan perekonomian keluarga. 

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait Posyandu sebagaimana 

dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota. 

 

(11) Materi tentang Masa Bhakti   

Masa Bhakti Pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) 

kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 

berturut-turut. 

(12)  Materi tentang Ketentuan Umum   

(1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, 

konsultatif, dan koordinatif. 

(2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga lainnya bersifat 

koordinatif dan konsultatif. 

(3) Hubungan LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. 

(4) Setiap LKK dalam menjalankan tugas, dan fungsinya 

bertanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya 

kepada lurah. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(6) Setiap pengurus LKK dalam menjalankan tugas, dan 

fungsinya bertanggungjawab kepada ketua LKK. 

 

(13) Materi tentang Pemberdayaan   

Pemberdayaan terhadap LKK dapat dilakukan melalui kegiatan: 

a. penguatan kelembagaan; 
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b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan; 

c. peningkatan kapasitas manajemen; 

d. peningkatan sarana dan prasarana; dan 

e. pendampingan. 

 

Penguatan Kelembagaan, 

Penguatan Kelembagaan dilakukan paling kurang melalui: 

a. penguatan kepengurusan; 

b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; 

dan 

c. pengembangan kerjasama. 

 

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan, 

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan dilakukan 

melalui kegiatan: 

a. kaderisasi; 

b. rekrutmen; 

c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan 

d. penguatan partisipasi. 

Peningkatan Kapasitas Manajemen, 

(1) Peningkatan kapasitas manajemen dilakukan melalui 

kegiatan: 

a. pendidikan; dan 

b. pelatihan. 

(2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud 

bertujuan: 

a. mengefektifkan organisasi; 

b. mengintensifkan pengendalian; 

c. menajamkan penilaian; dan 

d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui: 

1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang 

objektif dan valid; 

2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat; 
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3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai 

dengan tujuan organisasi; 

4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan 

memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan 

5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian 

kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan 

sumber daya manusia secara terencana. 

6.  

Peningkatan Sarana Dan Prasarana, 

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dilakukan dengan 

memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari: 

a. perlengkapan pendukung; dan 

b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat 

menunjang aktifitas organisasi secara efektif. 

 

Pendampingan, 

(1) Pendampingan dilaksanakan bersifat: 

a. teknis; dan 

b. fungsional 

(2) Pendampingan dilaksanakan Pemerintah Daerah. 

 

(14)  Materi tentang Ketentuan Umum   

(1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjalin kemitraan 

dalam rangka: 

a. penguatan kapasitas kelembagaan; 

b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan 

kesejahteraan; dan 

c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan 

pembangunan di Kelurahan. 

(2) Kemitraan dilaksanakan atas kerjasama: 

a. antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan 

b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi 

dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. 
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(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud dilaksanakan atas dasar 

itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

 

(15) Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan   

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud meliputi: 

a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan 

pembangunan partisipatif; 

c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk 

pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan; 

d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi 

pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan; 

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan; 

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah 

dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 

partisipatif; 

j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 

k. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan dengan pihak ketiga; dan 

l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. 
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(16) Materi tentang Pendanaan 

(1) Pendanaan LKK dapat diperoleh dari: 

a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah 

mufakat; 

b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah 

Daerah; 

c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; dan 

d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara: 

a. transparan; 

b. efisien; 

c. efektif; dan 

d. akuntabel. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan LKK 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

(17)   Materi tentang Ketentuan Peralihan 

(1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada dan 

dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, 

dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian 

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang 

sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, 

tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya. 

 

(18) Materi tentang Ketentuan Penutup  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Batam. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang berakar pada 

masyarakat itu sendiri dengan kekuatan partisipatif menjadi 

modal dalam percepatan pembangunan dari level bawah 

(buttom up). Dengan demikian, penguatan kapasitas dan 

peran dari lembaga kemasyarakat ini merupakan langkah 

penting yang harus dilakukan secara terencana dan terarah 

oleh pemerintah Kota Batam. Penguatan ini penting 

mengingat dinamika kekinian dimana keberadaan 

kelembagaan ini mulai menjadi sebatas berubah menjadi 

sekedar formalitas, dan bukan lagi peran substantive. 

2. Bahwa jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan memuat mekanisme pembentukan mulai 

dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan, 

maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan kewajiban, 

kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat 

pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban, 

keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan 

kewajiban, tata kerja dan sumber dana. 

3. Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

adalah upaya untuk mendudukkan fungsi Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam proses 

pembangunan dan menjamin kelancaran pelayanan 

penyelenggaraan Pemerintahan. 
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B. Saran 

1. Perlu segera dirumuskan draft Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan. 

2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan 

daerah. 
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