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(1)

Pasal 85

Badan kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota
DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpahljanji dan Kode
Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, danf atau
masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf c kepada rapat paripurna.

Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral,
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan
dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85,
badan kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran
sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau
pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait
termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti
melanggar sumpah I janji dan Kode Etik'

Pasal 87

Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, danf atau masyarakat
menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD

secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada
badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti
dugaan pelanggaran.

Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan
kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan
tersebut.

(2)

(s)

(1)

(2)

(3)

Pasal 88 ...
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Pasal 88

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan

klarifikasi dengan cara:

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi,

teradu, d,anlatau pihak lain yang terkait; danf atau

b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan
dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan
hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi'

Pasal 89

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas

sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan
sanksi beruPa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat

kelengkaPan DPRD;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota

DPRD; dan/atau

e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud" pada ayat (l) ditetapkan dengan

keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat

paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD'

Pasal 90

(1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian

sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian

plmpinan alat kelengkapan opno paling lama 30 (tiga puluh) hari

ierhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan-oleh- badan -r=yu-*r.rah paling lama 10 (sepuluh) hari

terhitung sejak keputusan badan kehormatan'

Pasal 9 1

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa

pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 92 ...
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Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat,

penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam

ir.rr.tr."n DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian KedelaPan

Panitia Khusus

Pasal 93

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota

DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(21 Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD'

(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling

banyak sama jumlahnya dengan komisi'

(4) Masa kerja Panitia khusus:

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda;

atau

b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan
Perda.

(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam

rapat pariPurna.

Pasal 94

(1) Jumlah Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas)

orang.

(2\ Dalam hal jumlah usulan fraksi-fraksi melebihi sebagaimana yang

dimaksud ayat (1) maka pemilihan anggota Panitia Khusus

dilakukan d"rrg"t. musyawarah mufakat atau dengan suara

terbanyak

(3) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang

diusulkan oleh masing-masing Fraksi'

(4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota

panitia khusus.

Bagian Kesembilan

KelomPok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 95

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan

diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan

kebutuhan atas Lsul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan

pimpinan alat kelengkaPan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan

pengel,ompokln tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam

alat kelengkaPan DPRD.

(3) KelomPok Pakar ...
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(3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan\-/ 
p"rrg.io-poiu., tugas dan wewenang DpRD yang tercermin dalam

alat kelengkaPan DPRD.

BAB VII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 96

(1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja, 
alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD'

(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan'

(3)PimpinanDPRDmenyampaikanrencanakerjaDPRDkepada
sekretarisDPRDuntukdilakukanpenyelarasan'

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada

Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat

paripurna.

(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna

menjadi p"i.o*u.., bagi sekretariat DPRD dalam menyusun

dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran

tahun berikutnYa.

(6) penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September

tahun berjalan.

Pasal 97

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaika,l hasil pelaksanaan rencana

kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun'

(2\ Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan

rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali'

BAB VIII

PELAKSANAANHAKDPRDDANANGGOTADPRD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

(1) DPRD mempunyai hak:

a. interPelasi;

b. angket; dan

c. menYatakanPendaPat.

(2) Anggota DPRD memPunYai hak:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. mengajukan Pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan PendaPat;

d. memilih dan diPilih;
e. Membela diri ...
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ob'

h.

i.

e. membela diri;

f. imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

protokoler; dan

keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 99

Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan
Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota

DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat
paripurna.

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah; dan

b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 100

Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan

tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak
interpelasi;

anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi

atas penjelasan Pengusul; dan

para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para

Anggota DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi
DPRD .p.bit, mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang

dihadiri lebih d,ari ll2 (salu perdua) jumlah Anggota DPRD dan

keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah Anggota DPRD Yang hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak
inteipelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud
pri, ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 1O1

Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:

a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan

b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(1)

(2)

(1)

b.

c.

(2)

(s)

(4)

(1)

(2) Dalam hal ...
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Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan

sebagaimr..r" di*u.ksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan
pejabat terkait untuk mewakili.

Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat
paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan
bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan
untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan
kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 102

Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan
Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota
DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat
paripurna.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan d.anf atau pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang akan diselidiki; dan

b. alasan penyelidikan.

Pasal 103

Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan

tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui
Fraksi; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika
mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling
sedikit 3/ 4 (tiga perempat) dari jumiah Anggota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan paling sedikit 213 (d:ua pertiga) dari
jumlah Anggota DPRD Yang hadir'

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak
angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna'

Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:

a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur
Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan

b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara

tertulis kepada BuPati.

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak
dapat diajukan kembali.

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

Pasal 104 ...
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(1)

Pasal 104

Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat

memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga

*."yr.r"kat- yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui

,.r".Lt.r, yan; aiitiaim un[uk memberikan keterangan serta untuk
meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan

hal yang sedang diselidiki.

Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat

yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

*"ri"r,rirl p""ggilan pppD, kecuali ada alasan yang sah menurut

ketentuan Peraturan perundang-undangan'

Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga

masyarakaf ielah dipanggil dengan patut secara berturut-turut
tidak memenuhi panggitan, ppnD dapat memanggil secara paksa

dengan bantuan' fe[-otisian Negara Republik Indonesia sesuai

den[an ketentuan Peraturan perundang-undangan'

Pasal 105

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104

diterima oleh bpnO dan ada indikasi tindak pidana, DPRD

menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat

penegak hukum 
"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 106

pelaksanaan tugasnya kepada rapat
(enam puluh) hari terhitung sejak

(2)

(3)

(1)

(2t

Panitia angket melaPorkan
paripurna paling lama 60
dibentuknya Panitia angket.

Bagian KeemPat

Hak Menyatakan PendaPat

Pasal 107

Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi

ketentuan Undang-Undang *et g"rr.i pemerintahan daerah

diajukan Anggota o"pno kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan
pada rapat PariPurna.
pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud
p.dl ayat (1) d.isertai dlngan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket'

Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD

disampaikan dalam rapat paripurna'

Pasal 108

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan
dengan tahaPan:

a. Pengusul ...

(3)
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a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;

c. bupati memberikan Pendapat; dan

d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD

dan pendaPat BuPati.

usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari
rr.p"t paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat)

aari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan
p"r""t-r.1ran palin[ sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah Anggota

DPRD yang hadir.

Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dihadiri p.ii"g sedikit 314 (tiga perempat) dari jumlah

Anggota DPRD, 
-tr.p"t 

ditunda paling bany1k.2 (dua) kali dengan

ten!-gang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu)jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan
iapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari'

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

betum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan

pendaplt a.p.t diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh

badan musyawarah.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul
pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat
paripurna.

Dalam hal usul pernyataan pend.apat disetujui, ditetapkan
keputusan DPRD Yang memuat:

a. pernyataanPendaPat;

b. saran penYelesaiannYa; dan

c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 109

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan

Perda.

usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Pimpinan dpnp dalam bentuk rancangan Perda disertai
p.rr.i.lu."r"r, secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh

sekretariat DPRD.

48-

Hak Mengajukan PertanYaan

Pasal 1 10

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1) Setiap Anggota ...
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(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada
pemerint"h b."r.h berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang

DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis'

(21 Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada .y.t 1i1 ain.iit an secara lisan atau secara tertulis
dalam tenggang waktu yang disepakati bersama'

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 1 1 1

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul
dan penda-pat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada

Pimpinan DPRD.

(2)Usuldanpend'apatsebagaimanadimaksudpadaayat(1),
disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral,

sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik'

Hak Memilih dan DiPilih

Pasal 1 12

setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi

pimpinan llat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hak Membela Diri

Pasal 1 13

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan

roJe Etik diberi kesempatan untuk membela diri danf atau

memberikan keterangan kepada badan kehormatan'

Hak Imunitas

Pasal 1 14

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai

dei[an Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas

Pasal 1 15

(1)AnggotaDPRDmempunyaihakultykmengikutiorientasi
p"iu.L".rraan tugas sebhgai Anggota DPRD pada permulaan masa
jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa
jabatannya.

(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat

DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi'

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas

Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara'
(4) Anggota DPRD ...
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BAB IX

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 1 16

Anggota DPRD mempunYai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun Ig45 dan menaati peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga

lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat; dan

dan pengaduan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya'

ob'

h.

(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan

periJalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan
Fraksi.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 1 17

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji
Anggota DPRD.

(2\ Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali
' pada persidang"an terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD,

masa reses ditiadakan.

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan

pelaksanaan tugas dan kewajiban opno yang diamanatkan oleh

peratura, p"rridang-und"angan, pelaksanaan reses dilaksanakan
setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang

diamanatkan d alam peraturan perundang-undangan'

Pasal 1 18 ...
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Pasal 1 18

(1) Masa reses d"ilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu)

kali reses.

(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggotaw 
DPRD paling lambat s ltiga; hari sebelum masa reses dimulai

melalui saluran yang mudah diakses'

(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok

dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Ralryat, anggota DPRD

provinsi dan anggota DPRD kabupatenlkota di wilayah provinsi

pada daerah Pemilihan Yang sama;

b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

c.hasilpengawasanDPRDselamamasasidang;dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda'

(4) Anggota DPRD wajib meiaporkan hasil pelaksanaan reses kepada

Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

a. waktu dan temPat kegiatan reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung'

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4l), tidak dapat melaksanakan reses

berikutnya.

Pasal 1 19

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

a. raPat PariPurna;

b. rapat PimPinan DPRD;

c. rapat Fraksi;

d. rapat konsultasi;

e. rapat badan musYawarah;

f. rapat komisi;

g. rapat gabungan komisi;

h. rapat badan anggaran;

i. rapat baPemPerda;

j. rapat badan kehormatan;

k. rapat Panitia khusus;

1. raPat kerja;

m. rapat dengar PendaPat; dan

n. raPat dengar PendaPat umum'

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD'

(3) RaPat PimPinan ...
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(3)RapatPimpinanDPRDmerupakanrapat.-pafaanggotaPimpinan
DPRDyangdipimpinolehketuaatauwakilketuaDPRD.

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh

pimpinan Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat atrtata Pimpinan DPRD dengan

pimpinanFraksidanpimpinanalatketengkapanDPRDyang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD'

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan

musyawarah yang aipimpin oleh lietua atau wakil ketua badan

musyawarah.
(7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh

ketua atau wakil ketua komisi'

(g) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang

diplmpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD'

(9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaranw 
yang dipimpin ol"h k"tra atau wakil ketua badan anggaran.

(1O) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang
" dipimpin otefr ketua atau rvakil ketua Bapemperda

(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan

kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan

kehormatan.
(12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi,

gabungan komisi, Bapempeida, atau panitia khusus dan Bupati

atau Pejabat Yang ditunjuk'
(14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi,

gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran' atau panitia

thu"u" dan Pemerintah Daerah'

(15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi,
' ' g.brngan -komisi, Bapemperda, bad.an anggaran, atau panitia

khusus dan perseorargu.., kelompok, organisasi, atau badan

swasta.

Pasal 120

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat
dinyatakan tertutuP.

(21 Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat

dilaksanakan secara terbuka.

tertentu Yang

umum wajib

(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat

DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat

berdasarkan kesepakatan peserta rapat'

(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat'

(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah-l1Ptt wajib

disampait<an oleh pimpinan rapat kepadaPimpinan DPRD, kecuali

rapattertutupyangdipimpinlangsungolehPimpinanDPRD.
(6) PembicaraarL ...



(6)

(7)

(8)

(3)

(1)

(21

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat

tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau

disamplikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

Setiaporangyangmelihat,mendengar,ataumengetahui
p"*bi"". aa,, .[r, keputusan rapat tertutup sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya'

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) d;; ayat (Z) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD'(1)

(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakal di dalam

DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD

*"-p"riratikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan
kemampuan keuangan daerah.

RapatparipurnahanyadilaksanakandiluargedungDPRD
terjadi kondisi kahar.

gedung
harus

dengan

apabila

atas undangan ketua atau wakil
rapat yang telah ditetaPkan oleh

Pasal 122

setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan

tugas dan kewajibannYa.

AnggotaDPRDyangmenghadirirapatDPRDsebagaimana
airiltsud pada ayat (i) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat'

Pasal 123

Rapat paripurna terdiri atas:

a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan

b. rapat paripurna untuk pengumuman,

Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:

a. bupati;

b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima)

aali.lumlah Anggot" npnn yang mewakili lebih dari 1 (satu)

Fraksi.

Rapat
ketua
badan

Rapat
Perda

paripurna diselenggarakan
DPRD berdasarkan jadwal
musyawarah.

paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan

wajib dihadiri oleh BuPati.

Pasal 124
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Pasal 124

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119

.yu.t 101, Vl, (B), (9), (10), (11), (12) dan (13) memenuhi kuorum
apaUiia'dihaaiii secara fisik paling sedikit 50 o/o (1ima puluh
plrseratus) ditambah 1 (satu) anggota Alat Kelengkapan yang

tersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi'

(2) Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil keputusan,
keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak
dari anggota Alat Kelengkapan yang hadir'

Pasal 125

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan_ keputusan ditetapkan
dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD'

(21 Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan
pimpinan alat kelengkaPan DPRD.

Pasal 126

Hari dan jam kerja DPRD adalah sebagai berikut:

a. Pada hari senin s.d kamis pukul 08.00 s.d 16.30 Wib dengan

istirahat pukul L2.3O s.d 13.30 Wib

b. Pada hari jumat pukul 08.00 s.d 17.00 wib dengan istirahat pukul
11.30 s.d 13.00 Wib.

c. Apabila diperlukan sesuai dengan
Musyawarah daPat dilaksanakan
19.30 s.d 24.00 Wib

jadwal yang ditetaPkan Badan
pada malam hari mulai Pukul

Pasal L27

(1) Undangan rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal

119 ayat (1i diteibitkan oleh Pimpinan DPRD dalam bentuk

tertulis.

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kega_d1 calon

peserta rapat dapat dilakukan secara langsung, melalui surat
Llektronik'(e-mail), media sosial d.anf atau melalui pesan singkat
resmi (short messaging seruicef sMS) oteh Sekretariat DPRD.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 128

(1) Pengambilan keputusan d.alam rapat DPRD pada dasarnya

dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(21 Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak teicapai, keputusan diambil berdasarkan suara

terbanyak.

Pasal 129 ...
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Pasal 129

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi

kuorum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi

rapat DPRD yang bersifat pengumuman'

Pasal 130

Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a. dihadiri oleh paling sedikit 314 (tiga perempat) dari jumlah

Anggota DPRDuntuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan

hak- angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk
*"rrg"*6i1 keputusan -"rrgerrai usul pemberhentian Bupati
dan/atau wakil BuPati;

b. dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah

Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta

untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

c. dihadiri oleh lebih dari t 12 (satu perdua) jumlah Anggota

DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b'

Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah aPabila:

a. disetujui oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah

Anggota DPRD y.rg "hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari I 12 (satu perdua) jumlah Anggota

DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b; atau

c. disetujui dengan sllara terbanyak, untuk rapat sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) huruf c

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2. (dua) kali dengan

tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu)jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud
p"a" "y.t 1s1 kuorum sebagaimana dimaksud pada aya:'-.(l)_belum

irg" teipenulri, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3

itigat hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan

musyawarah.
Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4\

kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga

terpenuhi, terliadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf 6 untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil

iceputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Apabila setelah penund.aan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)'

kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga

terpenuhi, tertiadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, penga*bit"r, keputusan diserahkan kepada Pimpinan

DPRD dan PimPinan Fraksi.
(7) Pengambilan KePutusan "'

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)



(7\

(8)

(e)

(1)

(21

pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD

dan- pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilakuka., d"ttgr,tt musyawarah untuk mufakat'

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tid;k tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara

terbanyak.

Setiap penundaan rapat, dibuat berita acafa penundaan rapat yang

ditandatangani oleh pimpinan rapat.
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Pasal 131

Setiap keputusan raPat DPRD, baik
mufakat mauPun berdasarkan
kesepakatan untuk ditindaklanjuti
dalam pengambilan kePutusan.

berdasarkan musYawarah untuk
suara terbanYak, meruPakan
oleh semua Pihak Yang terkait

(3)

BAB XII

PEMBERHENTIANANTARWAKTU,PENGGANTIAN

ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 132

Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan,

mulai berla[u terhitung sejak tanggal ditandatangani surat

fengunauran diri atau terfritung sejak tanggal yang dipersyaratkan

aalam ketentuan peraturan perundang-undangan'

Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c jika:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap sebagai Rnggbta DPRD selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah liarai dan Kode Etik;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan- yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan

DPRD yang menjadi irg.i dan kewajibannya sebanyak 6 (enam)

kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. Diusulkan ...
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(4)

(1)

(21

(1)

(21

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan ;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai

d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundan g-und arrgar:; atau

i. menjadi anggota partai politik lain'

Anggota DPRD d.iberhentikan dengan tidak hormat karena alasan

sebl-gaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau
huruf g.

Pasal 133

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

132 ayat (1) hurui, d.r, huruf b serta ayat (3) huruf_c,-hqruf e,

huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada

Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Dalam hal anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 132 ayat (3) huruf e dan h dan yang

bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka

pemberhentiannya sah setelah mendapat keputusan hukum tetap'

Pasal 134

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul
pemblrhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Pimpinan
bpno menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD.kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan
pemberhentian anggota' DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
^Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses

pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui BuPati.

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul
pemblrhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan

sebagaimana dimat<sua pada ayat (21, Bupati menyampaikan usul
pemflerhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian
anggota DPRD sibagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris
DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan
usulln pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat' 

(5) Apabita "'

(3)

(4)
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(5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul
pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian
anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 135

Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak
tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung
sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 136

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I34 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian
anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran
tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak
menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan
pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan
anggota DPRD.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 137

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai
politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD,

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang
bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota
DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 138

(1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 732 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan
huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai
pemerintahan daerah.

(2) Gubernur...
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(1)

(2)

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya
keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan
partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antar Waktu

Pasal 139

Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 132 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar
peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi

"yu.rr.t 
sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik
yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal terd"apat masalah kepengurusan ganda partai politik,
usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah
kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan
mafrtamafr partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang partai politik'

Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai
atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat
rrr"rrg,r".r1kan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah
*"-p"toleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 140

Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang

diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti
antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang
ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat
5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon
peng[anti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
seba[aimana dimaksud pada ayat (2;, Pimpinan DPRD

*.t y.-paikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama
calon pengganti antar *aktu kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui BuPati.

(4) Paling lambat ...

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama
u.rrggotu. DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti

..ri.r waktu, Bupati menyampaikari nama anggota DPRD yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat'

(5) Paling lambat t4 (empat belas) hari terhitung sejak menerima
nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon

pengganti antar waktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil
ir..rrEi.rt"h Pusat meresmikan pemberhentian dan
pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu, 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Fusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

meresmikr.., p"rrggr".rii".r antar waktu anggota DPRD berdasarkan
pemberitahuan dari Pimpinan DPRD'

Pasal 141

(1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat
kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya'

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan
sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya'

(3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan

"pu.6ltu. 
sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang

dari 6 (enam) bulan.

Pasal L42

calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi
persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD

sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.

selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(L), partai politik pl.rgr"rtg calon Anggota DPRD pengganti antar
waktu tidak dalam sengketa partai politik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) -dibuktikan d.engan melampirkan kelengkapan
administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon

Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan
umum dan melamPirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik -dari
mahkamah prrtr"i atau sebutan lain dan/atau pengadilan

negeri setemPat;

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan
partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai

d"rrgu.r^ ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan anggaran dasar dan anggarafi rumah tangga partan

politik;
c. Fotokopi daftar ...

(1)

(2)

(3)
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan
umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan umum
kabupaten; dan

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang
mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang
dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.

Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD
diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembagalinstansi
sesuai kewenangannya.

Pasal 143

Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku
jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
pengucapan sumpahljanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanlkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota
DPRD.

Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti
antar waktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD.

Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai
pen[adilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan
sumpah/janji ying dipandu oleh ketua atau wakil ketua
pengadilan negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 144

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 145

Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD

ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

I44,pirnpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian
sementaia, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota
DPRD kepada Bupati.

Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana
d.imaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian
sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur ...

(1)

(21

(3)
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(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan
sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara
anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD
ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 146

Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara
sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara
sebagai Pimpinan DPRD.

Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang
diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD
salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik
tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang
diberhentikan sementara.

Pasal 147

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan
sebagai Anggota DPRD.

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian
Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian
Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
tanpa usulan partai politiknya.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan
anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan
kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

(6)

BAB XIII ...
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BAB XIII

FRAKSI

Pasal 148

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah
pelantikan Anggota DPRD.

(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan
jumlah komisi di DPRD.

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat
membentuk 1 (satu) Fraksi.

(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1

(satu) Fraksi yang sama.

(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat
bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak
2 (dua) fraksi gabungan.

(7) Pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk
diumumkan dalam rapat paripurna.

(8) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan
paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan
fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai
fraksi.

(9) Dalam menempatkan anggotanya pada aiat kelengkapan DPRD,
fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi,
pengalaman, dan beban keda anggotanya.

Pasal 149

Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (6), partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak
memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) mengambil inisiatif untuk
membentuk2 (dua) fraksi gabungan.

Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak
pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari
1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L48 ayat (6), partai politik yang memperoleh
jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil
inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara
terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran
suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk
membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 150 ...
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Pasal 150

(1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD
pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan fraksi dan
keanggotaan fraksi.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l4B berlaku secara mutatis mutandis terhadap
perubahan fraksi dan keanggotaan fraksi pada daerah otonom
baru.

Pasal 151

(1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan
fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih
dari dan oleh anggota fraksi.

(2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan
fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh
anggota fraksi.

(3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk
diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 152

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.

(2) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran
pelaksanaan tugas fraksi"

(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli
guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan
kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 153
(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan
pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 154
(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang

memuat:

a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang
diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda,
pengawasan, dan anggaran; dan

b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang
belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

(21Laporan kinerja ...
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(21 Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Pimpinan setiap awal tahun untuk
dipublikasikan.

BAB XIV

KODE ETIK

Pasal 155

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap
Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling
sedikit memuat ketentuan:

a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;

b. sikap dan perilaku enggota DPRD;

c. tata kerja Anggota DPRD;

d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

e. tata hubungan antar Anggota DPRD;

f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;

g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

h. kewajiban Anggota DPRD;

i. larangan bagi Anggota DPRD;

j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;

k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

1. rehabilitasi.

BAB XV

KONSULTASI DPRD

Pasal 156

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan
secara berjenjang.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD.

Pasal 157

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebelum ditetapkan.

BAB XVI ...
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BAB XVI

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 158

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau
fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan
menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai
dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(21 Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi
di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi
masyarakat sesuai kewenangannya.

(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi
masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang
terkait, atau fraksi.

(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat
ditindaklanjuti dengan :

a. rapat dengar pendapat umum;

b. rapat dengar pendapat;

c. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 159

(1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harur
terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimanz
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui bupati status hukum anggota DPRD yang
terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan
kepada Menteri.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Dengan ditetapkannya. ..
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Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2Ol5
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04) dicabut dan dinyatakantidak
berlaku.

Pasai 162

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Kabanjahe

16 Oktober 2Ol8

BUPATEN KARO

Diundangkan di kabanjahe

Pada tanggat lr? .qffi9.fl$.I,., ..2oLB
KABUPATEN KARO

PURBA

BERITA D H KABUpATEN KARo rAHUN 2otl NoMoR . 4.2

SEKRETAR


