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HAK DAN KEWAJIBAN WARGA 
A. Hak Sebagai Warga : 

1. Hak untuk keamanan dan ketertiban 
2. Hak untuk ketentraman dan Kenyamanan untuk tinggal 
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan surat/menyurat warga 
4. Hak untuk memanfaatkan Sarana olah raga dengan ketentuan yang berlaku 
5. Hak pengambilan sampah 
6. Hak kebersihan jalanan 
7. Hak penerangan yang cukup 
8. Hak mendapatkan bantuan saat kematian  

 
B. Kewajiban sebagai Warga : 

1. Warga berkewajiban memelihara  kebersihan halaman rumah dan trotoar depan rumahnya.  
2. Warga wajib menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga yang lain. 
3. Warga berkewajiban membayar Iuran Warga : 

a. Iuran Warga telah ditentukan : Rp. 200.000,- untuk yang luas tanahnya >=200m2 
dan Rp. 150.000,- untuk yang luasnya <200m2 

b. Bagi warga yang berkeberatan, bisa mengajukan surat keberatan dengan disertai 
alasan. Ditanda tangani oleh Ketua RT dan RW dan diserahkan kepada bendahara. 

c. Bagi warga yang tidak membayar atau kurang dari yang seharusnya : 
i. Setelah 2 bulan    � Surat Teguran 1 

ii.  Bila sampai  3 bulan     � Surat Teguran 2 
iii.  Diatas  3 bulan   � Hak warga ditiadakan dan sangsi lain yang                                                        

     patut 
4. Warga baru yang akan membuat bangunan baru atau renovasi total diminta partisipasinya 

untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sosial. Untuk luas tanah  : 
• Dibawah 200m2    �3 juta. 
• Diatas atau sama 200m2   �5 juta. 

5. Warga yang sedang membangun diwajibkan memperhatikan ketertiban : 
a. Memberitahukan kepada tetangga disekitarnya atas ketidaknyamanan selama 

membangun. 
b. Warga memberikan fotokopi ktp pekerja bangunan kepada kantor RW 
c. Pekerjaan yang membuat gangguan kepada tetangga dibatasi sampai jam 18.00. 
d. Tidak menyimpan bahan bangunan di taman umum atau jalanan yang dapat 

menghalangi pengguna jalan. 
e. Menyimpan sisa bahan bangunan/alat/bahan bangunan di tempat umum akan di sita 

bila lebih dari 1 bulan. 
6. Warga wajib memelihara taman umum dan dilarang menggunakannya untuk hal-hal yang 

dapat merusak lingkungan. 
7. Selokan yang ada di sekitar rumah dilarang dibeton permanent atau ditinggikan dasarnya 

sehingga mempersulit pemeliharaan selokan tersebut 
8. Setiap kendaraan yang masuk eramas 2000 hanya boleh membawa barang di bawah 5 ton. 
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