
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DPRD KABUPATEN KARO

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sebagai
unsur penyeienggara pemerintahan daerah
memiliki peran dan tanggung jawab dalam
mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas,
wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan -undangan ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol8
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2OI1 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor B, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1t tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2OI5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor I82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4.

5.

6.

7.

8. Peraturan Pemerintah ...
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8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIZ
tentang Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 6OaI);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OlT
tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2077 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlB
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Kabupaten, dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nbmor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 310);

Peraturan Menteri f)alam Negeri Nomor 8O Tahun
2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.

2. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karo
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadl
kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

7. Bupati adalah Bupati Karo.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD
yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma
yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPRD.

12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karo.

13. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara yang
memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Karo.

14. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
pembantu DPRD Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan wewenangnya.

15. Fraksi adalah ...
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15. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Karo
berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

16. Alat Kelengkapan DPRD, yang selanjutnya disingkat AKD, adalah
pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi
Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan pembentukan
Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan
Panitia Khusus.

17 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten
Karo.

18. Badan Musyawarah, yang selanjutnya disebut Banmus, adalah
AKD yang bersifat tetap yang diantaranya memiliki tugas
menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat,
merekomendasikan pembentukan panitia Khusus dan
melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna.

19. Komisi adalah AKD yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi
dan tugas di bidang pembentukan peraturan Daerah, anggaran dan
pengawasan.

20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut
Bapemperda, adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus
menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.

21. Badan Anggaran, yang selanjutnya disebut Banggar, adalah AKD
yang bersifat tetap yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di
bidang anggaran.

22. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah AKD
yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan
mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak
tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri
atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Karo.

23. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah AKD
yang tidak bersifat tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) AKD yang bersifat
tetap.

24. Reses adalah masa Anggota DPRD melakukan kegiatan di luar
masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melaksanakan
kunjungan kerja dalam rangka menampung aspirasi masyarakat
yang menjadi konstituennya di daerah pemilihannya masing-
masing.

25. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama
dengan Bupati untuk menjalankan otonomi dan tugas
pembantuan.

26. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU
Kabupaten, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

27 . Badan Pemeriksa ...
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27. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BpK,
adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Tahun tg4\.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 2O (dua puluh) tahun.

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah
tahun.

selanjutnya disingkat
untuk periode 1 (satu)

32. Kebijakan umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya

disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

34. Pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya disebut Pokir DPRD,
adalah daftar usulan program pembangunan Daerah yang
didasarkan atas hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang
dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD pada masa Reses yang
diajukan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

35. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan penghormatarr, perlakuan dan tata
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

36. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat
negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

37. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut
Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana pembangLrnan daerah.

39. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut
Forkopimda, adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang beranggotakan
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Polres,
Komandan Kodim, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan
Negeri dan Sekretaris Daerah Kabupaten.

4O. Hari adalah ...
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40. Hari adalah hari kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan
DPRD ini.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) DPRD mempunyai fungsi:

a. pembentukan perda;

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

(2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan
dalam kerangka representasi ralryat di daerah.

(3) Dalam rangka menjalankan fungsi DpRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

(4) Penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan melalui reses dan kunjungan kerja di wilayah
kecamatan yang hasil disampaikan dalam rapat paripurna DpRD
untuk dimasukkan kedalam hasil musrenbang.

Bagian Kedua

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui

rancangan Perda; dan

c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

(1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan
Perda.

(2) Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(21 Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai

penjelasan atau keterangan danf atau naskah akademik.

(3) Rancangan Perda...
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(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program
Perda atau di luar program pembentukan pJrda
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pembentukan
sesuai dengan

(1)

(2)

Pasal 6

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau 

-Bapemperda 
yang

dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi,
gabungan komisi, atau Bapemperda disa*pEkan secara tertulis
kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
a. penjelasan atau keterangan d,anf atau naskah akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
Rancangan Perda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada
Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan Perda.

Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan
oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota opno paling lambat Z
(tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD
dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan

Anggota DPRD lainnya.
(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan perda berupa:

a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan
komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk
menyempurnakan rancangan Perda.

(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan
dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan perda hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang
dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(3)

(4)

(s)

(6)

(2) Rancangan Perda...
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(2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan perda hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang
dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang
hukum.

Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan
rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah
rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda
yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk
dipersandingkan.

Pasal 9

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh
DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(21 Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan
tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

a. Dalam ha1 rancangan Perda berasal dari Bupati:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai
rancangan Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap
pemandangan umum Fraksi.

b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi,
pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus
dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan danf atau jawaban Fraksi terhadap pendapat
Bupati.

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau
panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir
pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

(3)

a. Pengambilan keputusan ...
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pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului
dengan:

1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan,
pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I olehpimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau
pimpinan panitia khusus;

2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat
kepada anggota dalam rapat paripurna; dan

3. Pendapat akhir Bupati.
dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf aangka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk
mufakat, keputusan diambil berdasarkan rr.r, terbanyak.
dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan
bersama antara DPRD dan Bupati, ranc".rg.r, perda tersebuttidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa
sidang itu.

Pasal 10

Rancangan Perda dapat ditarik kembari sebelum dibahas bersama
oleh DPRD dan Bupati.
Penarikan kembali rancangan perda oleh DPRD dilakukan dengan
keputusan Pimpinan DpRD dengan disertai alasan penarikan.
Penarikan kembali rancangan perda oleh Bupati disampaikan
dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
Penarikan kembali rancangan perda hanya dapat dilakukan dalam
rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan 1agi
pada masa sidang yang sama.

Pasal 1 1

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Bupati disampaikan pimpinan DpRD kepada Bupati untuk
ditetapkan menjadi perda.

(2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama z (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD; perubahan
APBD, pertanggungiawaban pelaksanaan ApBD, p4lak daerah, retibusi

a.

b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

daerah, ....
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daerah, dan tataruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DpRD
93" Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelahdilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan
qertanggungiawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk
dilakukan penyempurnaan, rancangan perda disempurnakan oleh
Bupati bersama dengan DPRD melarui badan anggaran.
Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
Keputusan Pimpinan DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar penetapan perda tentang APBD, peruLahan ApBp,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang
peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda.

(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi Anggaran

Pasal 15

(1) Fungsi anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD
yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon

anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan
rencana kerja pemerintah Daerah;

b. membahas rancangan perda tentang ApBD;
c. membahas rancangan perda tentang perubahan ApBD; dan
d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

Pasal 16
(1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon

anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah
Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan piioritas dan
plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(2) Pembahasan ...
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(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh
badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk
disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

(3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DpRD
bersama tim anggaran pemerintah Dairah untuli- membahas
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk
memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada
dalam rancangan prioritas dan plafon-anggaran sementara.

(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi den[an
komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

(6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah mendapat persetujuan bersama
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat
paripurna.

Pasal 17

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh
DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan perda
tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undrrrgr.r.

(21 Pembahasan rancangan perda tentang APBD dibahas Bupati
bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah
Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Pembahasan rancangan perda tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan 

"rrgg"rr1, 
DpRD

dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan perda tentang APBD
sebagaimana dimaksud dalam pasal rz berraku secara mutatis
mutandis terhadap pembahasan rancangan perda tentang perubahan
APBD.

Pasal 19

Badan anggaran membahas rancangan perda
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan
yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

tentang
dimaksud

ayat (1)
keuangan

(2) paling

(1)

(2)

(s)

c. neraca; ...
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neraca;
laporan operasional;
laporan arus kas;
laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g
halus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah.
Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9.

Pasal 20
Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD,
prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh badan
musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian keempat

Fungsi Pengawasan

Pasal 2 1

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (ll
huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud

dilaksanakan melalui:
pada ayat (1) dapat

a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
b. kegiatan kunjungan kerja;

c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduanmasyarakat.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan
evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan perda, peraturan Bupati,
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 1ain.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (s) dilaporkan
kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta
klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan
keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

c.

d.

e.

f.

(41

(s)

(3)

(4)

(s)

(6) Permintaan klarifikasi "..
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(6) Permintaan klarifikasi
disampaikan melalui
Pemeriksa Keuangan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
surat Pimpinan DPRD kepada Badan

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DpRD dapat memberikan
rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban
Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan Lri"i.rr"i eflktivitas,
produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda bersama Bupati ;

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang
APBD yang diajukan oleh Bupati;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan
APBD;

d. memilih Bupati dan/atau wakil Bupati dalam hal terjadi
kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih
dari 18 (delapan belas) bulan;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil
bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai *.Lil pemerintah
Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
Daerah terhadap rencana perjanjian internasionai di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana keda sama dengan
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarikut
dan daerah; dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 24
Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati Lntuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 25

Pemilihan Bupati danlatau wakil Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan DPRD.
Mekanisme pemilihan Bupati d,anlatau wakil Bupati memuat
ketentuan:

a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen

persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;

f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati
dalam rapat paripurna;

g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
h. penetapan calon terpilih;
i. pemilihan suara ulang; dan
j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau

calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon atau calon.

(4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam rapat paripurna Pimpinan DpRD mengumumkan:
a. Pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
b. Pengangkatan wakil Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 26

(1) Dalam hal Bupati berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan ...
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(2)

(3)

(4)

(s)

c. diberhentikan;

maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakilBupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud p]'a. ayat (1)
kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan
sebagai Bupati
Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) ha"ri kerja
terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulankepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur
mengangkat dan mengesahkan wakil Bupati sebagai Bupati.
Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari terhituig sejak
diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagiimana
dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulari DPRD
mengangkat dan mengesahkan wakil Bupati sebagai Bupati
Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri
mengesahkan pengangkatan wakil Bupati menjadi Bupati
berdasarkan:
a. surat kematian;

b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
c. keputusan pemberhentian.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2T

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati secara bersama-sama tidak
dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD.

Partai Politik atau gabungan Partai politik pengusung yang masih
memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon
kepada DPRD untuk dipilih.
Dalam hal Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung
tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian
jabatan Bupati dan wakil Bupati, maka partai politik atau
gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan
pasangan calon paling sedikit 2ooh (dua puluh persen) dari jumlah
kursi.

(1)

(2)

(3)

(4) Dalam hal ...



(4) Dalam hal Bupati dan wakil.Bupati yang berasal dari perseorangansecara bersama-sama tidak aapai m--enjalankan tlg;" karenaalasan sebagaimana dimaksud datam pasat 26 ayat 1rf aiutukanpengisian jabatan melarui mekanisme pemilihan 
-oleh 

bpRo, yang
calonnya diusulkan oleh Partai Politik "t", gabungan partai politik
yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit ioN .d7" puluh persen)
dari jumlah kursi.

(5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara
terbanyak.

(6) PPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati
kepada Menteri melalui Gubernur.

(7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 1g (delapan belas) buran,
Menteri menetapkan penjabat Bupati

(8) Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan perwakilan Ralryat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuri a.ng"n keientuan
peraturan perundang-undangan.
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pasal 28
Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang- telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa
masa jabatan kurang dari 1g (delapan belas) bulan, Menteri
menetapkan penjabat Bupati sampai dengan berakhirnya masajabatan Bupati atas usul Gubernur iebagai wakil Pemerintah pusat
Apabila sisa masa jabatan Bupati berhenti atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 1g (delapan belas)
bulan maka dilakukan pemilihan Bupati melalui DPRD.
Bupati hasii Pemilihan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Bupati yang berhenti atau
yang diberhentikan.

Menteri mengesahkan pengangkatan calon Bupati terpilih sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal C6 ayat [s) dan ayat
(4).

Tata cara pemilihan Bupati oleh DPRD sebagaimana dimaksud
Pasal 27 pada ayat (s) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Dalam hal wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia,
permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil Bupati
dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DpRD berdasarka.,
usulan dari Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung.
Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan
2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada ppnn melalui Bupati
untuk dipilih dalam rapat paripurna DpRD.

(3) Dalam hal ...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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(3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti
karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau di[erhentikan,
pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan
masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.

(4) Pengisian kekosongan jabatan wakil Bupati dilakukan jika sisa
masa jabatannya lebih dari iB (delapan belas) bulan terhitung sejak
kosongnya jabatan tersebut.

Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan uy^i 1+1dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 30

Pengisian wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah pelantikan Bupati.
Masa jabatan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati
wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
Pegawai Negeri Sipil atau nonpegawai negeri sipil.

Pasal 31

Bupati wajib mengusulkan calon wakil Bupati dalam waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Bupati.
wakil Bupati diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati
melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Bupati
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bupati yang tidak mengusulkan caion wakit Bupati diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 32

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam
pemilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
dapat membentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dari anggota DPRD, terdiri
dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Anggota.
Dalam hal pembentukan Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh masing-masing fraksi.

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(2t

(41

(1)

(2)

(3)

(4) Panitia Teknis ...
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(4) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:

a. menJrusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
rangka Pemilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;

c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata
tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. memberikan penjelasan kepada Rapat paripurna DPRD
tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan
menggunakan surat suara;

e. mengatur tempat pemungutan suara;

f. mengatur tata urutan pemberian suara;

g. membagikan surat suara;

h. memeriksa keabsahan surat suara;

i. mencatat hasil pemungutan suara; dan

j. membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan
calon Bupati dan f atau wakil Bupati untuk ditanda tangani
oleh Panitia Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap
Fraksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Bupati dan/atau wakil Bupati

dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 33

(1) Persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati adaiah sebagai
berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim;

f. tidak pernah ...
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f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau
bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. memiliki Nomor Pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali
masa jabatan dalam jabatan yang sama;

n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon wakil
Bupati pada daerah yang sama;

o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati yang
mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah
dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sejak
ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasionai Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta
pemilihan; dan

s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Calon Bupati dan/atau wakil Bupati wajib menyampaian
kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keempat

Pencalonan Bupati danlatau Wakil Bupati

Pasal 34

(1) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang diusulkan adalah calon
yang berhak dipiiih menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati.

(2) Calon Bupati ...
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(2) Calon Bupati dan/atau Wakil
sebagaimana dimaksud pada ayat
Paripurna DPRD.

Bupati yang berhak dipilih
(1) diumumkan dalam Rapat

Bagian Kelima

Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 35

sebelum dilakukan pemilihan oreh DPRD, calon Bupati dan/atau
wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan
misinya dalam rapat paripurna yang terah ditentukan.
Teknis pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia Teknis pemilihan.

Bagian Keenam

Kuorum Rapat

Pasal 36

Pemilihan Bupati danlatau wakil Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 diselenggarakan dalam rapatp..ip,rrr..
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pemilihan calon Bupati
dan/atau wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 314 (tiga per empat) dari jumlah anggota
DPRD.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua
DPRD.

Pasal 37

Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapatjumlah anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), piripinan rapat
membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 

-z 
laua; t<Lti,

masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai,
Pimpinan rapat menunda Rapat paripurna paling lama tiga (3) hari.
Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bglum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada
Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yana ditanda
tangani oleh Pimpinan rapat.

Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Bagian ketujuh ...
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1.1

Bagian Ketujuh

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Musyawarah

Pasal 38

Pemilihan calon Bupati danf atau wakil Bupati dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan pimpinan Fraksi atau
anggota Fraksi yang ditunjuk.
Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Pemilihan calon Bupati d,anf atau wakil Bupati
dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara
langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 39

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3),
Panitia Teknis Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas
kosong yang ditandatangani oleh Ketua panitia Teknis pemilihan
serta dibubuhi caplstempel panitia teknis dibagian berakang.

Seorang anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara
yang diberikan oleh Panitia Teknis pemilihan.

Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama
Calon Bupati danf atau Wakil Bupati yang dipilih.
surat suara yang telah berisi nama calon Bupati danlatau wakil
Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam
keadaan terlipat.

seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab
apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

(1) surat suara yans rusak r,":T:1.110.,.r., menuriskan nama salah
satu Calon Bupati danf atau Wakil Bupati hanya dapat dimintakan
ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Teknis Pemilihan sebelum
dimasukkan kotak suara.

(2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada panitia Teknis
Pemilihan.

Bagian Kedelapan

Penghitungan Suara

Pasal 4 1

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1) Surat suara
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(1)

(2)

(1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah
satu calon Bupati dan/atau wakil Bupati dan dibelakangnya
terdapat tanda tangan Ketua panitia Teknis pemilihan dan
cap/stempel Panitia Teknis pemilihan.

(2) suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama
Calon Bupati danf atau Wakil Bupati.

(3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
(4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kesembilan

Hasil Penghitungan Suara

Pasal 42

Dalam penghitungan suara, panitia Teknis pemilihan meminta 1
(satu) orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk
bertindak sebagai saksi.

Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokan serta
mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota
DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat
didalam kotak suara
Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi
dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara
diulang.

surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua panitia
Teknis Pemilihan dan dicatat oleh sekretaris panitia Teknis
Pemilihan.

Ketua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan jumlah surat suara
yang tidak sah dan jumlah surat suara abstain kepada Rapat
Paripurna DPRD.

setelah selesai proses Pemilihan, panitia Teknis pemilihan
memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 43

calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang dinyatakan terpilih
adalah calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang mendapat
perolehan suara terbanyak
Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali
dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada
Pimpinan Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.
Hasil Pemilihan Calon Bupati dan/atau wakil Bupati dibuat berita
acara yang ditanda tangani oieh Ketua dan Sekretaris panitia
Teknis Pemilihan serta saksi-saksi.

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Calon Bupati ...
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(5) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan DpRD.

(6) calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang terpilih dan atau
ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri -Ll.lui Gubernur
untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan/atau
Wakil Bupati.

(7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita
acara yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal44
Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43,
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pengangkatan
Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 45
Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pemberhentian
dan pengangkatan Bupati dan/atau wakil Bupati klpada Menteri
melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kesepuluh

Pengesahan pengangkatan dan pelantikan

Pasal 46

Pengesahan pengangkatan Bupati dan/atau wakil Bupati terpilih
dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih olehr- Kpu yang
disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
Pengesahan pengangkatan Bupati d,anlatau wakit Bupati terpilih
dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama A (impat belas)
hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara
lengkap.

Pasal 47
Pelantikan Bupati dan/atau wakil Bupati yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (l-) diiaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48
(1) Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Ibu kota

Provinsi yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan pelantikan Bupati dan/atau

Wakil Bupati dilakukan oleh wakil Gubernur.
(3) Dalam hal Wakil Bupati tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Wakil Bupati dilantik oleh Menteri.
(4) Dalam hal calon Bupati terpitih meninggal dunia berhalangan tetap

atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati terpilih tetap dilantik
menjadi wakil Bupati meskipun tidak secara berpasangan

(5) Dalam hal ...

(1)

(2)



(s)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Dalam hal calon wakil Bupati terpilih meninggal dunia,
berhalangan tetap atau *ergrrrdurkan iiri, calon Brifati terpilih
tetap dilantik menjadi Bupati, meskipun tidak secara beipasangan.
Dalam hal calon Bupati danf atau wakil Bupati terpilih ditetapkan
ygnjadi tersangka pada saat perantikan yang bersangkutan ietap
dilantik menjadi Bupati danf atau Wakil Bupati.
Dalam hal calon Bupati danf atau Wakil
menjadi terdakwa pada saat pelantikan
dilantik menjadi Bupati dan/atau Wakil
juga diberhentikan sementara sebagai
Bupati.

(B) Dalam calon Bupati dan/atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan
menjadi terpidana berdasarkan putusan 

-pengadilan 
yang ielah

memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelanlikan yang
bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati
kemudian saat itu juga diberhentikan- sebagai Bupati d,anlitau
Wakil Bupati.

Bagian Kesebelas

Larangan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 49

calon Bupati dan/atau wakil Bupati dilarang mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau caion dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 50
Masa jabatan Anggota DPRD s (lima) tahun terhitung sejak
pengucapan sumpahljanji dan berakhir pada saat Anggota DPRD
yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(2) Masa jabatan Anggota DPRD di daerah otonom
masa jabatan Anggota DPRD daerah induk.

baru mengikuti

Bupati terpilih ditetapkan
yang bersangkutan tetap

Bupati, kemudian saat itu
Bupati dan/atau Wakil

(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 51

Anggota DPRD berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota.
Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur
sebagai wakil Pemerintah pusat.

Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada laporan Komisi pemilihan Umum Daerah.

(4) Anggota DPRD ...
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{4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Anggota DPRD seberum memangku jabatannya mengucapkansumpah/ianji secara bersama-sama daiam rapai- parip;?;;y""g
dipandu oleh Ketua pengadilan Negeri.
Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapansumpah/ianji anggota DPRD dipandu wakil fetua'p"ig.aia.,
negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketuapengadilan negeri berhalangan.
Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpinoleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin olehAnggota DPRD 

-yang paring tua dan/atal pahng -ra* periode
sebelumnya dal3m har pimpinan bpno 'periode 

sebeiumnya
berhalangan hadir.
Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/ianji
bersama-sama mengucapkan sumpah/:"":i y"rg dipandu olehPimpinan DPRD.

Pasal 52
Pengucapan sumpah/ianji Anggota DPRD dilaksanakan pada
tanggal berakhirnya masa jabatan s (lima) tahun Anggota opno
yang lama periode sebelumnya.
Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lamajatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan
sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudatr- haii libur
atau hari yang diliburkan.

Pasal 53
Dalam hal calon Anggota DPRD terpitih ditetapkan menjadi
tersangka pada saat pengucapan rr*p"h7ianji, yang bersangkutan
tetap melaksanakan pengucapan 

"u*p"h janji m-enjadi A"nggota
DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi
terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ianji, yang bersangkutan
tetap melaksanlkan pengucapan sumpah janji mEnjadi A-nggota
DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara seblgai Anfgota
DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi
terpidana berdasarkan putusan pengadilin yang teiah memperoleh
kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/ianji, yang
bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan 

"rr.rp.i, lanjimenjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan 
".u"guiAnggota DPRD.

Pasal 54
(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 52, didampingi rohaniawan sesuai dengan agamanya
masing-masing.

(1)

(2)

(3)

(2) Dalam Pengucapan ...
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(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anggota DPRD yang beragama:

islam, diawali dengan frasa "Demi Allah Saya Bersumpah,,;
protestan dan Katolik, diawali dengan frasa "Demi r\rhan saya
Berjanji" dan diakhiri dengan frasa "semoga T\rhan Menolong
Saya";

budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha,,; dan
hindu, diawali dengan frasa "Om Atah paramawisesa,,.

(3) setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD
menandatangani berita acara pengucapan sump ah I janji.

Pasal 55
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggotalketua/wakil ketua Dewan perwakilan Ratryat Daerah
Kabupaten Karo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 7945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi ralryat yang saya wakili
untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 56

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 52 terdiri dari tata urutan acara, tata
pakaian dan tata tempat.

Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DpRD;

b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan
pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DpRD;

c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua
Pengadilan Negeri;

d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD
oleh masing-masing Rohaniawan dan Ketua Pengadilan Negeri;

e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh sekretaris
DPRD;

a.

b.

C.

d.

(1)

(2)

f. serah terima ...
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(3)

f. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepadapimpinan sementara sekarigus dengan penyerahan paru
pimpinan;

g. sambutan Pimpinan sementara DpRD;
h. sambutan Bupati;
i. pembacaan Doa;

j. penutupan oleh pimpinan sementara DpRD; dan
k. penyampaian ucapan selamat.
Tata pakaian yang digunakan daram acara pengucapan
sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
a. ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai

ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
b. bupati menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi

yang bersangkutan;

c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/ianji
menggunakan pakaian full dress warna gelap 

- 
dengan

menggunakan peci dan bagi ',vanita menggunakan kebaya
nasional;

d. undangan TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara,
undangan sipil menggunakan pakaian full dress *u.r.ru. gelap
dengan menggunakan peci dan bagi wanita -..rggr.r"krr,kebaya nasional; dan

e. undangan umum menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan.
Tata tempat dalam acara pengucapan sumpahljanji anggota DPRD
meliputi:

a. pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua
Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan
Bupati;

b. anggota DPRD yang akan mengucapkan
ditempat yang telah disediakan;

sumpah/janji duduk

c. setelah pengucapan sumpahljanji pimpinan sementara DpRD
duduk disebelah kiri Bupati;

d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan Negeri atau
Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

e. sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DpRD;
f. para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk

yang telah disediakan; dan
g. pers/Kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

ditempat

(3)

BAB VI ...
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BAB VI

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. pimpinan DPRD;

b. badan musyawarah;

c. komisi;

d. bapemperda;

e. badan anggaran;

f. badan kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
berdasarkan rapat paripurna.

(2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan
badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan
keanggotaan DPRD.

(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Pasal 58

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai
pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya
kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan
musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 59

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang
Wakil Ketua.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik
yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam hal ...
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(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yangmemperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud padaayat (3), ketua DPRD iaiah anggota DPRD y.rrg berasal dari plrtaipolitik yang memperoleh suara Grbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih_ dari 1 (satu) partai politik yang

memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud paaa
ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran
wilayah perolehan suara partai poritik yang rebih luas secara
berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat 1ebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh- kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud paaa
ayat (3), wakil ketua DPRD iarah anggota bpno yang berasal dari
partai politik yang memperoleh suara Grbanyak k;dua, dan ketiga.

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi *.tl ketua diisioleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak kedua.

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua iebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil
perolehan suara terbanyak.

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud paaa
ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (B) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan
suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 60
Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk

diambil keputusan;

b. menyusun rencana kerja Pimpinan DpRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan

agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DpRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan

Lembaga I instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau

rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat
paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 61 ....
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(1)

(2)

(3)

pasal 61
Proses penetapan pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai denganUndang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin olehpimpinan sementara DpRD yang ditetapkan sesuai dengan undang_
Undang mengenai pemerintahan daerair.
Pimpinan sementara DpRD bertugas:
a. memimpin rapat DpRD;
b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DpRD tentang

Tata Tertib DpRD; dan
d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

pasal 62
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3)huruf d, sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/ianji di gedung DpRD setempat yang dipandu oleh ketua
ketua pengadilan negeri.

Dalam hal pengucapan sumpah/ianji di gedung DpRD setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k.."r. alasan-alasan tertentutidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/ianji pimpinan
DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/ianji pimpinan opnn
dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. 

-

Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
g1{a ayat (3) berhalangan, pengucapan 

"r*plhTjanji pimpinan
DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang
ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 63
Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolektif dan kolegial.

Pasal 64
Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/ianji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan
berakhirnya masa jabatan keanggotaan DpRD.
Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa
jabatannya karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DpRD;
c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan; atau

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

d. Diberhentikan...
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(3)

d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal:
a. terbukti melanggar sumpah/ianji jabatan dan Kode Etik

berdasarkan keputusan badan k.hor*atan; atau
b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian

yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD iesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua
menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugasketua sampai dengan ditetapka.rry. ketua DPRD pengganti
defenitif.

Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya
dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang beisangkutan
melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapklnnya
ketua DPRD pengganti definitif.

Pasal 65
(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan

DPRD dalam rapat paripurna.

{2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan

DPRD.

Pasal 66

Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang
pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian
pemberhentiannya paling lambat T (tujuh) hari terhitung sejak
ditetapkan dalam rapat paripurna.
Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan
DPRD.

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 67

Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik
yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh
pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna
dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon
pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubemur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 68 ...
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 68
Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atauberhalangan sementara, pimpinan opnn lainnya melaksanakan
musyawarah untuk menentukan salah satu pimpirrrn DPRD untukmelaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara.
Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DpRD
Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD
sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua
DPRD yang berhenti sementara meraksanakan tugas kembali.

Pasal 69
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara lebih dari so [tiga puluh)hari, pimpinan partai politik asal pimpinan opFo yang
berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD
salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik
tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang 

"idrrrgmenjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutny, dit"t"pkan
dengan keputusan DPRD.

Pasal 70
(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa

tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal
Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DpRD dari partai politiknya
untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani
masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh
Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan
sementara.

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas pimpinan
DPRD.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD
paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 7I ...
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(1)

(3)

(21

Pasal 71

Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan
wewenang Pimpinan DpRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 .

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler
Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 72
Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan
Pasal 70 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali

sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman

dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 73

(1) Anggota badan musyawarah paling banyak ll2 (satu perdua) dari
jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota
tiap-tiap Fraksi.

(2) Dalam hal jumlah usulan fraksi-fraksi melebihi sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) maka pemilihan anggota Banmus dilakukan
dengan musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak

(3) susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat
paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, fraksi, komlsi,
dan badan anggaran.

(4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan
musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan
musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat
kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal T4

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengoordinasikan sinkronisasi pen]rusunan rencana kerja
tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja
alat kelengkapan DPRD;

b. Menetapkan ...
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b. Menetapkan agenda DpRD untuk
sebagian dari suatu masa
penyelesaian suatu masalah, dan
rancangan perda;

I (satu) tahun masa sidang,
sidang, perkiraan waktu
jangka waktu penyelesaian

c. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam
menentukan garis kebijakan pelaksan""r, trgrs dan wewenang
DPRD;

d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkapan DpRD yang lain untuk memberikan keterangan
atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

e. Menetapkan jadwal acara rapat DpRD;
f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan

DPRD;

g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h' Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat

paripurna.

Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya
dapat diubah dalam rapat paripurna.
Setiap anggota badan musyawarah wajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan

dalam rapat badan musyawarah; dan
b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 75

setiap Anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD, menjadi anggota
salah satu komisi.

Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-undang mengenai
pemerintahan daerah.

Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan
mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota
antar komisi.

Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas
usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh
anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan.
Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau
sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua,
dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, d,anf atau sekretaris
komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(9) Perpindahan...

(3)

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

(6)

(7)

(8)
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(9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah
masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun
berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76
Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan pembahasan rancangan perda;

c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai
dengan ruang lingkup tugas komisi;

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai
dengan ruang lingkup tugas komisi;

e. membantu Pimpinan DPRD daram penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh Kepala Daerah d.anf atau masyarakat kepada
DPRD;

f. menerima, menampuflg, dan membahas serta menindaklanjuti
aspirasi masyarakat;

g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan

DPRD;

mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam
ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DpRD tentang hasil
pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 77
Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain
dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan
DPRD.

Pasal 78
Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

Pasal 79

(1) Ruang Lingkup Tugas Komisi Terdiri dari :

a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rarryat
b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan pembangunan

c. Komisi C : Bidang Administrasi Umum

1.

j.

k.

(2) Pembagian ruang ...
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Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Komisi A meliputi :

Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran,
pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olah raga,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaa., masyarakat dan desa, perhubungan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Komisi B meliputi :

Bidang urusan Perumahan ra1ryat dan kawasan permukiman,
pertanahan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan
menengah (UKM), perindustrian, perdagangan, energi dan
sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja, p"iirin^r,
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Mikro
(LKM), pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup,
kehutanan dan perencanaan, penelitian dan pengembarrgan.

c. Komisi C meliputi :

Bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan,
keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat,
perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian, akademi kebidanan kabanjahe.

Mitra Kerja masing-masing komisi sebagaimana dimaksud ayat (2)
sebagai berikut:

a. Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
meliputi :

Sekretariat DPRD, Satuan Poiisi pamong praja, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Dinas perhubungan, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas sosial,
Dinas Kepemudaan dan olah Raga, Dinas pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat, Rumah sakit Umum
Kabanjahe, Kecamatan, Bagian Pemerintahan LJmum, Bagian
Otonomi Daerah, Bagian Kemasyarakatan dan Bina
Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat

b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas perumahan
Ralryat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketenagakerjaan dan
Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas pertanian, Dinas
Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas

(3)

Ketahanan Pangan ...
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(1)

Ketahanan pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,-BagLn perekonomian dan
sgmber Daya_Alam, Bagian pengadaan Barang dan Jasa, Bagian
Administrasi Pembangunan.

c. Komisi C Bidang Administrasi Umum meliputi:
Inspektorat Kabupaten, Radan pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah, Badan K-epegawaian Daerah,Dinas Kerasipan dan perpustakaan, Dinas Komunikasi danInformatika, Akademi Kebidanan Kabanjahe, Bagian
Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum d., Hak Azasi
Manusia, Bagian organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol, Bagian Umum dan perrengkapan, Bagian tata usaha.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 80

Anggota Bapemperda ditetapkan daram rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan anggota komiii.
Jumlah anggota Bapemperda paring banyak sejumlah anggota
komisi yang terbanyak.

D_alam hal jumlah usulan fraksi-fraksi melebihi sebagaimana yang
dimaksud ayat (2) maka pemilihan anggota Bapemperda dilakrku.,
dengan musyawarah mufakat atau dengan 

"rr.ir. 
teibanyak.

Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris
Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan.

Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat
kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun
berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 81

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

a. Menyrrsun rancangan program pembentukan perda yang memuat
daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas
pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun
anggaran di lingkungan DpRD;

b. Mengoordinasikan pen)rusunan program pembentukan perda
antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang
merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritai
yang telah ditetapkan;

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

d. Melakukan ...
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d.

e.

Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau
gabungan komisi sebelum rancangan perda disampaikan kepada
Pimpinan DPRD;

Mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oteh DpRD
dan Pemerintah Daerah;

Memberikan pertimbangan terhadap usulan pen)rusunan
rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah
di luar program pembentukan perda;

Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap
rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi
dengan komisi dan/atau panitia khusus;
Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan
Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
Melakukan kajian Perda; dan

Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DpRD dan
menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda
sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 82

(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi
dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan
paling banyak ll2 (sat:u perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

(2) Dalam hal jumlah usulan fraksi-fraksi melebihi sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) maka pemilihan anggota Badan anggaran
dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan suara
terbanyak.

(3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan
anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.

(4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran
ditetapkan dalam rapat paripurna.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan
anggaran dan bukan sebagai anggota.

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat
kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu)
tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

ob'

h.

k.

a. memberikan saran ...



a.

b.

c.

d.

(1)

(2)

(3)

e.
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f.

memberikan :"r-"1 dan pendapat berupa pokok pikiran DPRDkepada Bupati dalam mempersiapkan ,.r"r.rrg"n ApBD seberumperaturan Bupati tentang rencana kerja pemerintah Daerahditetapkan;

melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam ,"r,gk" p.Lb.h."u.,
rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara;

memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam
mempersiapkan rancangan perda tentang epgo, .rrr"arrg", perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD;
melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan ApBD, dan rancangan perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasaikan hasil
evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim
anggaran Pemerintah Daerah;

melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah Daerah
terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh
Bupati; dan

memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan
anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 84
Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD
yang berjumlah 5 (lima) orang.

Dalam hal jumlah usulan fraksi-fraksi melebihi sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) maka pemilihan anggota Badan Kehormatan
dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan suara
terbanyak

Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
1(satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan
kehormatan.

Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat
paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon
anggota badan kehormatan.
Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, praksi yang
memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 [ar")
orang calon anggota badan kehormatan.

(7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat
kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 85 ...

(4)

(s)

(6)


