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❖ Dprd Sebagai Unsur Penyelenggara 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 Dprd

❖ SEBAGAI PELAKSANAAN UU  23/2014 TENTANG 
PEMERINTAHAN DAERAH PADA  PASAL 132 (1), 
PASAL 145, PASAL 186 AYAT (1), DAN PASAL 199
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Pembentukan Perda

Anggaran

Pengawasan



FUNGSI DPRD
(Pasal  96 UU 23 tahn 2014)

PEMBENTUKAN
PERDA 

PROVINSI/KAB/KOT
A

ANGGARAN

PENGAWASAN

• membahas bersama gubernur/bupati/walikota dan menyetujui 
atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota;

• mengajukan usul rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota; dan
• menyusun program pembentukan Perda bersama 

gubernur/bupati/walikota.

diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama
terhadap Ranperda tentang APBD yang diajukan oleh
gubernur/bupati/walikota, dilaksanakan dengan cara membahas:
• KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur/bupati/walikota

berdasarkan RKPD,
• Ranperda Prov/Kab/Kota tentang APBD;
• Ranperda Prov/Kab/Kota tentang perubahan APBD; dan
• Ranperda Prov/Kab/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

• pelaksanaan Perda Prov/Kab/Kota dan peraturan gub/bupati/wali 
kota;

• pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang 
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Prov/Kab/Kota ; dan

• pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan.



 Menyusun program pembentukan Perda 
bersama Kepala Daerah

 Membahas bersama Kepala Daerah dan 
menyetujui atau tidak menyetujui rancangan 
Perda

 Mengajukan usul rancangan Perda



Diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan Perda ttg
APBD yg diajukan oleh Kepala Daerah

Dilaksanakan dengan cara :

 1) membahas kebijakan umum APBD dan plafon
anggaran sementara yang disusun oleh Kdh
berdasarkan rencana kerja Pemda

 2) membahas rancangan Perda ttg APBD

 3) membahas Perda ttg perubahan APBD

 4) membahas rancangan Perda ttg
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



Bentuk Pengawasan

 Pelaksanaan Perda dan Perkada

 Pelaksanaan peraturan per UU an lain yg terkait
dengan penyelenggaraan daerah

 Pelaksanaan tindak lanjut hasi pemeriksaan laporan
keuangan oleh BPK

Pelaksanaan pengawasan melalui :

 Rapat kerja komisi dengan Pemda

 Kegiatan kunjungan kerja

 Rapat dengar pendapat umum

 Pengaduan masyarakat



 Membentuk Perda bersama Kepala Daerah

 Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda 
tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah

 Melaksanakan pengawasan thd pelaksanaan Perda dan APBD

 Memilih Kdh dan WaKada atau Wakada dlm hal terajadi 
kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan 
lebih dari 18 bulan

 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur 
dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri, 
pengangkatan dan peberhentian bupati/wakil buati dan wakil 
bupati/wakil walikota kepafa Menteri melalui gubernur 
sebagai wakil Pemeritah Pusat untuk mendapatkan 
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;



 Memberikan pendapat dan perimbangan kepada Pemda 
terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah

 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kdh dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah

 Memberikan persetujuan thd rencana kerja sama dengan 
daerah lain atau dengan pihak yang ketiga membebani 
masyarakat dan daerah

 Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang-
undangan 



 Tugas dan wewenang panitia pemilihan

 Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan

 Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen
persyaratan sesuai ketentuan

 Jadwal dan tahapan pemilihan

 Hak anggota DPRD dalam pemilihan

 Penyampaian visi dan misi para calon Kdh dan Wakada dalam
rapat paripurna

 Jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi

 Penetapan calon terplih

 Pemilihan suara ulang

 Larangan dan sanksi bagi calon Kada dan Wakada atau calon
Wakada yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagao
pasangan calon atau calon



 Masa jabatan anggota DPRD 5 tahun
terhitung sejak pengucapan sumpah/janji
dan berakhir pada saat anggota DPRD yang 
baru mengucapkan sumpah/janji

 Masa jabatan anggota DPRD di daerah
otonom baru mengikuti masa jabatan
anggota DPRD daerah induk
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Pimpinan DPRD;

Badan Musyawarah;

Komisi;

Bapemperda ;

Badan Anggaran;

Badan Kehormatan; dan

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan
dibentuk oleh rapat paripurna.

Dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh
keompok pakar atau tim ahli
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- memimpin sidang & menyimpulkan hasil sidang untuk
pengambilan keputusan;

- menyusun rencana kerja pimpinan DPRD

- menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

- Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan
agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD

- Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain

- Menyelenggarakan konsultasi dg Kdh & pimp instansi vertikal
lainnya

- mewakili DPRD di pengadilan;

- Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

- Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat
paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
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- Anggota Bamus paling banyak ½ dari jumlah anggota
DPRD berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap2
Fraksi.

- Susunan keanggotaan bamus ditetapkan dlm rapat
paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi,
Komisi, dan Badan Anggaran

- Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai
pimpinan bamus dan merangkap anggota bamus

- Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris
Bamus bukan anggota bamus.

- Perpindahan anggota DPRD dlm bamus ke alat
kelengkapan DPRD lain hanya dpt dilakukan setelah
masa keanggotannya dlm bamus paling singkat 2 tahun
6 bulan berdasarkan usul fraksi



 Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan
dan 5 tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja AKD

 Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun masa sidang, sebagian
dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu
masalah, dan jangka panjang penyelesaian Perda

 memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan
garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

 Meminta dab/atau memberikan kesempatan kepada AKD  yg lain 
untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing

 Menetapkan jadwal acara rapat DPRD

 Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD

 Merekomendasikan pembentukan pansus

 Melaksankan tugas lain yg diputuskan dlm rapat paripurna



 Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD menjadi salah satu komisi

 Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan UU ttg Pemerintahan Daerah

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

 Keanggotaan dlm komisi diputuskan dlm rapat paripurna atas usul fraksi
pada awal tahun anggaran

 Ketua, wakil ketua, sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi
dan dilaporkan dlm rapat paripurna

 Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 tahun 6 
bulan

 Dlm hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, 
dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi

 Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi
meneruskan sisa jabatan yang digantikan

 Perpindahan anggota DPRD anyatkomisi dapat dilakukan setelah masa 
keanggotaannya dlm komisi paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan usul
Fraksi.
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1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yng menjadi kewenangan daerah dan kewajiban
lainnya sesuai ketentuan;

2. melakukan pembahasan Raperda ;

3. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dg ruang
lingkup tugas komisi

4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan
ruang lingkup tugas Komisi;

5. membantu Pimpinan DPRD unt mengupayakan penyelesaian, masalah
yg disampaikan oleh kdh dan/atau masyarakat kpd DPRD;

6. menerima, menampung & membahas serta menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

7. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

8. melakukan kunker Komisi ybs atas persetujuan Pimp DPRD;

9. mengadakan raker dan dengar pendapat;

10. mengajukan usul kepada Pimp DPRD yg termasuk dlm ruang bid tugas
masing2 Komisi;

11. memberikan laporan tertulis kepada pimp DPRD ttg hasil pelaksanaan
tugas komisi;
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- Anggota Bapemperda ditetapkan dlm rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan komisi.

- Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota
komisi yg terbanyak

- Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 orang ketua & 1 orang wakil
ketua dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

- Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagao sekretaris
Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

- Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 tahun 6 bulan

- Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lainnya
dapat dilakukan setelah masa keanggotannya dalam Bapemperda
paling singkat 1 tahun berdasarkan usul fraksi
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a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yg memuat daftar urutan &
prioritas rancangan Perda disertai alasannya untuk setiap tahun anggaran di
lingkungan DPRD;

b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD &
Pemda;

c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yg merupakan usulan
Bapemperda berdasarkan program prioritas yg telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, & pemantapan konsepsi rancangan
Perda yg diajukan anggota, komisi sebelum rancangan Perda tsb disampaikan kpd
pimpinan DPRD;

e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah
Daerah

f. imemberikan pertimbangan thd rancangan usulan penyusunan rancangan Perda
yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang di luar program
pembentukan Perda
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g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD

terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemda

h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi

terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda

melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia

khusus;

i. Memberian masukan kepada Pimpinan DPRD atas

rancangan yang ditugaskan oleh Bamus

j. Melakukan kajian Perda

i. membuat laporan kinerja dan menginventarisir

permasalahan dala pembentukan Perd sebagai baha

masukan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya
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a. memberikan saran & pendapat berupa pokok2 pikiran

DPRD kepada Kdh dlm mempersiapkan RAPBD sebelum

ditetapkan menjadi APBD;

b. Melakukan konsultasi yg diwakili oleh anggotanya dg

komisi terkait untuk memperoleh masukan dlm rangka

pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan

PPAS;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Kdh dalam

mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD,

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ;



 d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD Provinsi dan 
Gubernur sebagai WPP bagi DPRD Kab/Kota bersama tim
anggaran Pemda

 e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemda
thd rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh 
Kepala Daerah

 f.memberikan saran keada pimpinan DPRD dalam
penyusunan anggaran belanja DPRD.



DPRD Provinsi

 sampai dengan 74 orang berjumlah 5 orang

 75 sd 100 orang berjumlah 7 orang

 Lebih 100 orang berjumlah 9 orang

DPRD KAB/KOTA

 Sd 34 orang berjumah 3 orang

 35 sd 50 orang berjumlah 5 orang

 Lebih 50 orang berjumlah 7 orang
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1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan

anggota DPRD terhadap sumpah dan Kode Etik ;

2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji

dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD ;

3. melakukan penyelidikan, verifikasi, & klarifikasi atas

pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD,

dan/atau masyarakat; dan

4. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kpd rapat

paripurna .
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1. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan
pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk
memberikan klarifikasi atau pembelaan atas
pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan

2. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak
lain yang terkait, termasuk untuk meminta
dokumen atau bukti lain

3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang
terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik



 Teguran lisan

 Teguran tertulis

 Mengusulkan pemberhentian sebagai
pimpinan AKD

 Mengusulkan pemberhentian sementara sbg
anggota DPRD

 Mengusulkan pemberhentian sebagai
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yag berlaku



DPRD PROVINSI

 Sd 74 orang paling banyak 15 orang

 75 sd 100 orang paling banyak 20 orang

 Lebih 100 orang palng banyak 25 orang

DPRD Kab/Kota

 sd 34 orang paling banyak 10 orang

 35 sd 50 orang paling banyak 15 orag

 Lebih 50 orang paling banyak 20 orang



 Diangkat dan diberhentikan dg keputusan
Sekretaris DPRD sesuai kebutuhan atas usul
anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan 
pimpinan AKD

 Bekerja sesuai dg pengelompokan tugas dan 
wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD

 Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok
pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai
ketentuan per UU an



 Disusun berdasarkan usulan kerja AKD kepada pimpinan
DPRD

 Dalam bentuk program dan daftar kegiatan

 Pimpinan DRD menyampaikan Rencana Kerja DPRD kepada
sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan

 Hasil penyelarasan disampaikan kepada pimpinan DPRD 
untuk dibaahas dan ditetapka dalam rapat paripurna

 Selanjutnya menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam
menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD 
untuk tahun anggaran berikutnya

 Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 
september tahun berjalan



 INTERPELASI

 ANGKET

 MENYATAKAN PENDAPAT



 Mengajukan rancangan Perda

 Mengajukan  pertanyaan

 Menyampaikan usul dan pendapat

 Memilih dan dipilih

 Membela diri

 Imunitas

 Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

 Protokoler

 Keuangan dan administratif



 Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan
sumpah/janji anggota DPRD

 Tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan

 Masa sidang meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali
pada persidangan terahir dari 1 periode keanggotaan DPRD, 
masa reses ditiadakan

 Dlm hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dg 
pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan
oleh peraturan per UU an, pelaksanaan reses dilaksanakan
setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang 
diamanatkan dalam peraturan per UU an



 Rapat paripurna

 Rapat pimpinan
DPRD

 Rapar Fraksi

 Rapat konsultasi

 Rapat bamus

 Rapat komisi

 Rapat gabungan
komisi

 Rapat badan anggaran

 Rapat Bapemperda

 Rapat badan 
kehormatan

 Papat pansus

 Rapat kerja

 Rapat dengar 
pendapat

 Rapat dengar 
pendapat umum



 Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD 
pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah
untuk mufakat

 Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak
tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.



 meninggal dunia

 mengundurkan diri

 diberhentkan



 Digantikan oleh calon anggota DPRD yg
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol
yg sama pada dapil yg sama

 Bila urutan di atas mengundurkan diri, meninggal
dunia, tidak lagi memenuhi syarat; maka
digantikan oleh urutan berikutya dari partai dan 
dapil yg sama

 Apabila ada kepengurusan parpol ganda, maka dpt
diselesaikan oleh mahkamah parpol, atau apabila
masih bermasalah terus maka selanjutnya
diselesaikan oleh kepengurusan partai tingkat
pusat



Diberhentikan sementara :

 Menjadi terdakwa dlm perkara tindak dana
umum yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 tahun

 Menjadi terdakwa dalam perkara tindak
pidana khusus

Diberhentikan sebagai anggota DPRD :

bila berdasarkan putusan pengadilan yang  

telah memperoleh kekuatan hukum tetap



 Fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD,
sifatnya mandiri. Tata Tertib menjelaskan
bahwa fraksi dibentuk dalam rangka
optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan
tugas, wewenang serta hak dan kewajiban
DPRD.

 Sebenarnya fraksi adalah pengelompokan
berdasarkan partai politik yang dianggap
perlu untuk mempertahankan warna atau
identitas politik partai dalam menjalankan
fungsi DPRD
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- Fraksi dibentuk paling lama 1 bulan setelah pelantikan anggota DPRD

- Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi

- Setiap fraksi di DPRD Tdk memenuhi, dapat bergabung beranggotakan
paling sedikit sama dengan jumah komisi di DPRD.

- Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan atau
lebih dapat membentuk 1 Fraksi

- Parpol hrs mendudukkan seluruh anggotayabdlm 1 fraksi yg sama

- Partai yg jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi syarat sesuai
ketentuan, anggotanya dapatmembentuk paling banyak 2 fraksi gabungan

- Pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumuman
dlm rapat pariurna

- Perpindahan keanggotaan dlm fraksi gabungan dpt dilakukan paling
singkat 2 tahun 6 bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya
tetap memenuhi persyaratan sbg fraksi

- Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, fraksi
mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban
kerja anggotanya.



 Setiap fraksi dibantu 1 orang tenaga ahli

 Persyaratan tenaga ahli :

1)berpendidikan paling rendah S 1 dengan

pengalaman kerja minimal 3 tahun

2)Menguasai bidang pemerintahan

3)Menguasai tugas dan fungsi DPRD



 Pandangan atau sikap frasi terhadapseluruh 
kebijakan yg diambil terakit pelaksanaan 
fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan 
anggaran

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



 Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji

 Sikap dan perilaku anggota DPRD

 Tata kerja anggota DPRD

 Tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah

 Tata hubungan antaranggota DPRD

 Tata hubungan antara anggota DPTD dan pihak lain

 Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan

 Kewajiban anggota DPRD

 Larangan bagi anggota DPRD

 Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD

 Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi

 rehabilitasi



 DPRD dpt melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan
secara berjenjang

 Konsutasi diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

 DPRD provinsi harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan
DPRD Provinsi tentang Tata Tertib DPRD kepada Menteri 
sebelum ditetapkan

 DPRD Kab/Kota harus mengkonsultasikan rancangan
Peraturan DPRD Kab/Kota tentang Tata Tertib DPRD kepada
Gubernur sebelum ditetapkan



 Pimpinan DPRD, AKD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD 
menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti
pengaduan dan aspirasi masyaraat sesuai tugas, fungsi dan 
wewenang DPRD

 Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi
masyarakat kepada pimpinan DPRD, AKD yang terkait, atau
fraksi

 Tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masy dengan :

 1) rapat dengar pendapat umum

 2)Rapat dengar pendapat

 3)kunjungan krerja

 4) Rapat AKD dengan mitra kerja
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