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SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

• DPRD terdiri dari anggota Parpol hasil Pemilu

• DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan  daerah

Fungsi
legislasi

Fungsi
Anggaran

Fungsi
Pengawasan

Fungsi
DPRD
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TUGAS DAN WEWENANG
Provinsi Kabupaten/Kota

a. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur
b. Membahas dan menyetujui Ranperda APBD
c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda  dan

APBD.
d. Mengusulkan pengangkatan  dan pemberhentian

gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui
Mendagri

e. Memilih wakil gubernur dalam terjadi kekosongan
f. Memberikan pendapat kepada gubernur perihal

rencana perjanjian internasional di daerah
g. Memberikan persetujuan  terhadap rencana kerjasama

internasional  yang dilakukan oleh pemda provinsi
h. Meminta LKPJ gubernur dalam penyelenggaraan

pemerintahan di provinsi
i. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama

dengandaerah lain atau pihak ketiga yang membebani
masyarakat  dan daerah

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

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

a. Membentuk Perda Kab/Kota bersama Bup/Walkot
b. Membahas dan menyetujui Ranperda APBD
c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda  dan

APBD.
d. Mengusulkan pengangkatan  dan pemberhentian

bup/wkl atau Walkot/wkl wakil  kepada Mendagri
melalui gubernur.

e. Memilih wkl bup/wkl  walkot dalam terjadi kekosongan
f. Memberikan pendapat kepada bup/walkot perihal

rencana perjanjian internasional di daerah
g. Memberikan persetujuan  terhadap rencana kerjasama

internasional  yang dilakukan oleh pemda provinsi
h. Meminta LKPJ bup/walkot dalam penyelenggaraan

pemerintahan di provinsi
i. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama

dengandaerah lain atau pihak ketiga yang membebani
masyarakat  dan daerah

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

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

35-100

Diresmikan
melalui
Kepmendagri

Berdomisili di
ibukota prov.
bersangkutan

Masa jabatan
5 tahun

Prov.

20-50

Diresmikan
melalui
keputusan
gubernur

Berdomisili di
ibukota
kab/kota
bersangkutan

Masa Jabatan
5 tahun

Kab/Kota 5/29/2016
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HAK DPRD

Menyatakan
pendapat

Angket

interpelasi

Hak Interpelasi :
hak DPRD provinsi/kab/kota untuk meminta
keterangan kepada gubernur/bup/walkot
mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang
penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Hak Angket :
hak DPRD provinsi/kab/kota untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
provinsi/kab/kota yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah, dan negara yang diduga bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hak Menyatakan Pendapat :
hak DPRD provinsi/kab/kota untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan
gubernur/bup/walkot atau mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di daerah disertai dengan
rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak
angket.
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HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Hak Kewajiban

a. mengajukan rancangan peraturan daerah
provinsi;

b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan UUDasar NKRI 1945 dan menaati

peraturan per-uu-an;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan

nasional dan keutuhan NKRI;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas

kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja

dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi;

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

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral
dan politis kepada konstituen di daerah
pemilihannya.

5/29/2016

6

M
arlan H

utahaean



FRAKSI

Wadah
berhimpun

anggota DPRD

Setiap anggota DPRD
wajib menjadi salah satu

anggota fraksi
Anggota fraksi minimal =

jumlah komisi

Parpol yang
jumlahnya = atau
> jumlah komisi

dapat membentuk
1 fraksi

Parpol yang tidak
memenuhi jumlah
persyaratan dapat

bergabung dengan fraksi
yang ada atau

membentuk fraksi
gabungan

Jika tidak ada yang
memenuhi syarat dapat

dibentuk fraksi gabungan

Fraksi gabungan
paling banyak 2

fraksi

Parpol harus
mendudukkan

anggotanya dalam satu
fraksi

Fraksi mempunyai
sekretariat

Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai
dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD
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ALAT KELENGKAPAN DPRD
Alat Kelengkapan dan Pimpinan

Provinsi :
Alat Kelengkapan dan Pimpinan

Kabupaten/Kota :
a. pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. komisi;
d. Badan Legislasi Daerah ;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan

dibentuk oleh rapat paripurna.
 Dalam menjalankan tugasnya, alat

kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
 Ketentuan mengenai tata cara pembentukan,

susunan, serta tugas dan wewenang alat
kelengkapan DPRD provinsi diatur dengan
peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

 1 K + 4 WK, jika A : 85-100 orang.
 1 K + 3 WK, jika A : 45 – 84 orang.
 1 K + 2 WK, jika A : 35 – 44 orang.
Pimpinan DPRD berasal dari Parpol yang meraih
kursi terbanyak.

a. pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. komisi;
d. Badan Legislasi Daerah ;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan

dibentuk oleh rapat paripurna.
 Dalam menjalankan tugasnya, alat

kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
 Ketentuan mengenai tata cara pembentukan,

susunan, serta tugas dan wewenang alat
kelengkapan DPRD kab/kota diatur dengan
peraturan DPRD kab/kota tentang tata tertib.

 1 K + 3WK, jika A : 45-50 orang.
 1 K + 2 WK, jika A : 20– 44 orang.
Pimpinan DPRD berasal dari Parpol yang meraih
kursi terbanyak.

5/29/2016

8

M
arlan H

utahaean



PELAKSANAAN HAK DPRD (1)
Provinsi Kabupaten/Kota

Hak Interpelasi :
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima)
orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh
lima) orang.

c. Usul menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
provinsi yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah
anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan
persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota
DPRD provinsi yang hadir.

Hak Angket :
a.     paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima)
orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh
lima) orang.

Hak Interpelasi :
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kab/kota

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi
yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) orang;

b. paling sedikit 7(tujuh) orang anggota DPRD provinsi
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kab/kota
yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima)
orang.

c. Usul menjadi hak interpelasi DPRD kab/kota apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
kab/kota yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah
anggota DPRD kab/kotadan putusan diambil dengan
persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota
DPRD kab/kota yang hadir.

Hak Angket :
a.     paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kab/kota

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kab/kota
yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) orang;

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kab/kota
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi
yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima)
orang.
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PELAKSANAAN HAK DPRD (2)
Provinsi Kabupaten/Kota

c.   Usul menjadi hak angket DPRD provinsi apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
provinsi yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
provinsi yang hadir

Hak Menyatakan Pendapat :
a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD

provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang
sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh
lima) orang.

c.   Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
hak menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
provinsi yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
provinsi yang hadir.

c.  Usul menjadi hak angket DPRD kab/kota apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
kab/kota yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD kab/kota dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
kab/kota yang hadir

Hak Menyatakan Pendapat :
a. paling sedikit 8 (delapan orang anggota DPRD kab/kota

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang
beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai dengan 35
(tiga puluh lima) orang;

b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD
kab/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
kab/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh
lima) orang.

c.   Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
hak menyatakan pendapat DPRD kab/kota apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
kab/kota yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD kab/kota dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
kab/kota yang hadir.
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HAK IMUNITAS

1. Anggota DPRD provinsi/kab/kota mempunyai hak imunitas.
2. Anggota DPRD provinsi/kab/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan

karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya
baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi/kab/kota
ataupun di luar rapat DPRD provinsi/kab/kota yang berkaitan dengan fungsi
serta tugas dan wewenang DPRD provinsi/kab/kota.

3. Anggota DPRD provinsi/kab/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di
dalam rapat DPRD provinsi/kab/kota maupun di luar rapat DPRD
provinsi/kab/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang
DPRD provinsi/kab/kota.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam
ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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HAK PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADM

1. Pimpinan dan anggota DPRD provinsi /kab/kota mempunyai hak
protokoler.

2.Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.

3.Pimpinan dan anggota DPRD provinsi /kab/kota mempunyai hak
keuangan dan administratif.

4.Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
provinsi/kab/kota diatur dengan peraturan pemerintah.

5.Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota
DPRD provinsi/kab/kota berhak memperoleh tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

6.Pengelolaan keuangan dan tunjangan dilaksanakan oleh sekretariat
DPRD provinsi /kab/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.
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RAPAT

Semua rapat DPRD
pada dasarnya bersifat
terbuka, kecuali rapat

tertentu yang dinyatakan
tertutup

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
persidangan diatur
dalam Tatib DPRD

Pengambilan
keputusan dilakukan

dengan cara
musyawarah

mufakat

Keputusan melalui
suara terbanyak jika

musyawarah
mufakat tidak

tercapai

5/29/2016

13

M
arlan H

utahaean



RAPAT DINYATAKAN KORUM

1. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari
jumlah anggota DPRD provinsi/kab/kota untuk mengambil
persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan
pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul
pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur; bup/wkl atau
walkot/wkl.

2. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3  (dua pertiga) dari
jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan
DPRD provinsi/kab/kota serta untuk menetapkan peraturan
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

3. Rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota
DPRD provinsi/kab/kota untuk rapat paripurna DPRD
provinsi/kab/kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b.
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KEPUTUSAN SAH

Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
1. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah anggota DPRD provinsi/kab/kota yang hadir;
untuk rapat hak angket, menyatakan pendapat dan
pemberhentian gubernur/wkl gubernur, bupati/wkl atau
walikota/wakil walikota.

2. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota
DPRD provinsi/kab/kota yang hadir, untuk rapat
penetapan Perda dan APBD.

3. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat paripurna
selain rapat yang telah disebut pada butir 1 dan 2 di atas.

5/29/2016
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TATIB DAN KODE ETIK

Tata tertib DPRD provinsi /kab/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban

anggota;
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi/kab/kota dan pemerintah daerah

provinsi;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

DPRD provinsi/kab/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh
setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,
dan kredibilitas DPRD provinsi/kab/kota.
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LARANGAN DAN SANKSI

Anggota DPRD dilarang :
1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
2. hakim pada badan peradilan; atau
3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

4. Anggota DPRD provinsi/kab/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat
struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau
pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan
wewenang DPRD provinsi/kab/kota serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.

5. Anggota DPRD provinsi/kab/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta dilarang menerima gratifikasi.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
 Teguran lisan;
 Teguran tertulis; dan/atau
 Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
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PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU

Diberhentikan

Mengundurkan
diri

Meninggal Dunia

5/29/2016
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PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

a.  tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
anggota DPRD provinsi/kab/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan
apa pun;

b.   melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi/kab/kota;
c.   dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara  5 (lima) tahun atau lebih;

d.   tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD
provinsi/kab/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

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

f.   tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi/kab/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g.   melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.
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PEMBERHENTIAN SEMENTARA

• Menjadi terdakwa pada
perkara tindak pidana
umum yang diancam
dengan pidana penjara
5 tahun atau lebih

a.

• Menjadi terdakwa
dalam tindak pidana
khususb.
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Terimakasih
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