
 
BUPATI KLUNGKUNG 

PROVINSI BALI 

 
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 26 TAHUN 2019 

  
TENTANG 

 
KEPALA LINGKUNGAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KLUNGKUNG, 

 
Menimbang :    a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk 

mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat pada kelurahan, perlu didukung oleh perangkat 

kelurahan dan satuan tugas kewilayahan; 
  b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18  Tahun 2018 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 

mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur 
dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota;   

 c. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian 

Kepala Lingkungan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat 
ini, sehingga perlu diganti; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kepala Lingkungan; 
 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 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); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                   

Nomor 569); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 6); 

   
 

                             MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA LINGKUNGAN. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Klungkung. 
3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 

4. Camat adalah Camat Klungkung. 
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk 

untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas 

Camat. 
6. Lurah adalah pemimpin Kelurahan selaku perangkat 

Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. 
7. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kelurahan yang 

dipimpin oleh kepala lingkungan. 
8. Kepala Lingkungan adalah unsur perangkat pelaksana 

tugas dengan wilayah kerja tertentu. 

9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh 
Kepala Lingkungan setiap bulan. 

10. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan 
kepada Kepala Lingkungan menjelang Hari Raya 

Keagamaan yang diakui secara Nasional. 
11. Tunjangan Beban Kerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Kepala Lingkungan sebagai penghargaan atas 

beban pekerjaan yang dilaksanakan. 
12. Tunjangan Masa Kerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Kepala Lingkungan sesuai  dengan masa kerjannya. 
 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2018/pp17-2018bt.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2018/pp17-2018bt.pdf
http://gurudesa.com/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-No.18-TH-2018.pdf
http://gurudesa.com/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-No.18-TH-2018.pdf
http://gurudesa.com/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-No.18-TH-2018.pdf


13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

STATUS, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Kepala Lingkungan pada kelurahan berstatus bukan Aparatur 

Sipil Negara. 
 

 
Pasal 3 

 
(1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah 

sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. 
 

 
Pasal 4 

 

Dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Lingkungan mempuyai 

fungsi: 
a. pelaksana kegiatan pemerintahan; 

b. pemberdayaan masyarakat; 
c. pelayanan masyarakat; 
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;  
f. membina lembaga kemasyarakatan; dan 

g. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh Lurah. 

 

BAB III 

PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu 

Persyaratan Pengangkatan 

Pasal 5 

  
Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Kelurahan 

yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau 

yang sederajat; 

b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 
42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; 

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;dan 
d. sehat jasmani dan rohani. 

 
 
 

 



 

Pasal 6 
 

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: 

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan 
tanda Penduduk; 

b. surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
bermaterai cukup; 

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal 

Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermaterai cukup; 

d. foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat 

berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang 
berwenang; 

e. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 
f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau 

dokter pemerintah;dan 
g. surat permohonan yang dibuat oleh yang bersangkutan di 

atas kertas segel atau bermaterai cukup, ditujukan kepada 

Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Lingkungan. 
 

Bagian Kedua 

Mekanisme Pengangkatan 

Pasal 7 

 
(1) Pengangkatan Kepala Lingkungan dilaksanakan melalui 

mekanisme sebagai berikut: 
a. Lurah membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan 

calon Kepala Lingkungan yang terdiri dari  ketua, 
sekretaris dan minimal satu orang anggota yang berasal 

dari unsur Kelurahan, Desa Pakraman, dan tokoh 
masyarakat/masyarakat; 

b. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Kepala 

Lingkungan dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan 
sebelum jabatan Kepala Lingkungan berakhir masa 

jabatanya; 
c. hasil penjaringan dan penyaringan calon kepala 

lingkungan disampaikan oleh Lurah kepada Camat; dan 
d. Camat menetapkan calon Kepala Lingkungan menjadi 

Kepala Lingkungan dengan Keputusan Camat selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
hasil penjaringan dan penyaringan; 

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata 
kerja Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diatur dalam Keputusan Lurah. 
 

 
 

 
 



Pasal 8 

 
(1) Calon Kepala Lingkungan yang ditetapkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilantik oleh Camat 
atas nama Bupati. 

(2) Pelantikan Kepala Lingkungan dilaksanakan di Kelurahan 
bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan oleh 

Lurah. 
(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Lingkungan 

mengucapkan sumpah atau janji. 

(4) Susunan kata-kata sumpah atau janji kepala lingkungan 
sebagai berikut: 

 “Demi Allah/Tuhan/Om Atah Parama Wisesa, saya 
bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban 

saya selaku kepala lingkungan dengan sebaik-baiknya, 
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu 
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila 

sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan 
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan 

dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kelurahan, 
Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

(5) Pelantikan Kepala Lingkungan dilaksanakan pada akhir 

masa jabatan Kepala Lingkungan sebelumnya dan 
ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. 

(6) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari 

libur, maka pelantikan dilaksanakan sehari sebelumnya. 

(7) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Lingkungan tidak 
dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, maka 

Camat menunjuk Staf Kelurahan untuk melaksanakan 
tugas-tugas Kepala Lingkungan sampai dilantiknya Kepala 

Lingkungan hasil penjaringan dan penyaringan. 
 

Pasal 9 

Kepala lingkungan melaksanakan tugas paling lama sampai 
umur 58 (lima puluh delapan) tahun. 

 

BAB IV 

PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian 

Pasal 10 
 

(1) Camat memberhentikan Kepala Lingkungan setelah 
mendapat laporan tertulis dari Lurah. 

(2) Kepala Lingkungan berhenti karena: 
a. masa jabatan telah berakhir; 

b. meninggal dunia; 
c. permintaan sendiri; dan 
d. diberhentikan. 

(3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d karena: 



a. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 
b. berhalangan tetap; 

c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala 
Lingkungan; dan 

d. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan. 
(4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

 

Bagian Kedua 

Pemberhentian Sementara 

Pasal 11 

(1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat 
setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah. 

(2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) karena: 
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana 

korupsi, terorisme, makar dan/atau tidak pidana 
terhadap Keamanan Negara; 

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan 
register perkara di pengadilan; 

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan 
d. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan. 

(3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan 

huruf c, apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dikembalikan pada jabatan semula. 

 

BAB V 

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN 

Pasal 12 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan 
maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan 
oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat 

kelurahan. 
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Perintah Tugas yang 
tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati paling 

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan. 
(3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling 

lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Lingkungan yang 

bersangkutan berhenti. 
 

BAB VI 

LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 13 

Kepala Lingkungan dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 



b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 

anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau 

kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau 

golongan masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat 

kelurahan; 
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, 

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan 
umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

Pasal 14 

(1) Kepala Lingkungan yang melanggar larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif 
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 

pemberhentian. 
 

BAB VII 

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  

Bagian Kesatu 

Umum  

Pasal 15 

Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya diberikan 
penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya. 

 
 

Bagian Kedua  

Penghasilan Tetap 
 

Pasal 16 
 

(1) Penghasilan tetap Kepala Lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15, dibayarkan setiap bulan.  

(2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 
 



Bagian Ketiga 

Tunjangan  
 

 Pasal 17 
 

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15  terdiri dari: 
a. tunjangan Hari Raya; 

b. tunjangan Masa Kerja; 
c. tunjangan Beban Kerja; dan 
d. Tunjangan Gaji BulanKe-13.  

 
Pasal 18 

 
(1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 huruf a, sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. 
(2) Khusus untuk Kepala Lingkungan yang beragama Hindu 

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan setiap menjelang Hari Raya Galungan. 
(3) Dalam hal hari raya galungan jatuh 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam 2 (dua) tahap. 

 
Pasal 19 

 

(1) Tunjangan masa kerja Kepala Lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

 
Pasal 20 

 

(1) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 huruf c, dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

 
Pasal 21 

 

(1) Tunjangan Gaji Bulan ke-13 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf d, dibayarkan sekali dalam setahun pada 

bulan Juli tahun berkenaan. 
(2) Besaran Tunjangan Gaji Bulan ke-13 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. 
 

BAB VIII 

PENGHARGAAN PURNA BAKTI  
 

Pasal 22 
 

(1) Kepala Lingkungan yang diberhentikan dengan hormat 
diberikan penghargaan Purna Bakti dalam bentuk uang. 

(2) Besaran penghargaan Purna Bakti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. masa kerja 0 sampai dengan 10 tahun senilai 3 (tiga) kali 

penghasilan tetap terakhir. 
b. masa kerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun 

senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir; dan 
 



c. masa kerja lebih dari 20 tahun senilai 7 (tujuh) kali 

penghasilan tetap terakhir. 
 

BAB IX 
JAMINAN SOSIAL 

 
Pasal 23 

 
(1) Kepala Lingkungan diberikan jaminan sosial. 
(2) Pemberian Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

 

BAB X 

PENGANGGARAN 
 

Pasal 24 

 
Penghasilan tetap, tunjangan, penghargaan purna bakti dan 

pembayaran jaminan sosial untuk Kepala Lingkungan 
dianggarkan dalam APBD. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

(1) Kepala Lingkungan yang diangkat sebelum ditetapkannya 

Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai 
berakhirnya masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan 

Pengangkatannya. 
(2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang telah berakhir masa jabatannya dan berusia kurang 

dari 58 (lima puluh delapan) tahun diangkat kembali sampai 
dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun. 

(3) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan Keputusan Camat. 

(4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Kepala 
Lingkungan yang berstatus sebagai Pegawai Honorer, 
diberhentikan sebagai Kepala Lingkungan dan ditugaskan 

pada perangkat daerah. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Klungkung Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 
Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 

Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati      
Klungkung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten 

Klungkung Tahun 2009 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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