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Pemerintah daerah adalah kepala
dan wakil kepala daerah
Kepala daerah disebut Gubernur utk
provinsi, Bupati utk kabupaten, dan
Walikota utk kota.
Kepala dan wakil kepala daerah
dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di daerah yang
bersangkutan.
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Tugas dan Wewenang Kepala Daerah :
 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan

daerah berdasarkan kebijakan yg ditetapkan
bersama DPRD.

 Mengajukan rancangan Perda.
 Menetapkan Perda yg telah mendapat

persetujuan bersama DPRD.
 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda

tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan bersama.
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 Mengupayakan terlaksananya
kewajiban daerah.

 Mewakili daerahnya di dalam dan
di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum utk
mewakilinya sesuai dgn peraturan
per-uu-an.

 Melaksanakan tugas dan
wewenang lain sesuai dengan
peraturan per-uu-an.
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 Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah.

 Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan
kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan
perempuan dan pemuda, mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan
lingkungan hidup.

 Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala
daerah provinsi.
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 Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan
dan/atau desa bagi wakil kepala daerah
kabupaten/kota.

 Memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan daerah.

 Melaksanakan tugas dan kewajiban
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh
kepala daerah.

 Melaksanakan tugas dan wewenang kepala
daerah apabila kepala daerah berhalangan.
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Memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
Memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
Melaksanakan kehidupan demokrasi;
Menaati dan menegakkan seluruh
peraturan perundang-undangan;
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Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
Memajukan dan mengembangkan daya saing
daerah;
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang
bersih dan baik;
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan daerah;
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi
vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan
pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna
DPRD.
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Memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada Pemerintah, dan
memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada
DPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada
masyarakat.
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Membuat keputusan yang secara khusus
memberikan keuntungan bagi diri,
anggota keluarga, kroni, golongan
tertentu, atau kelompok politiknya yang
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, merugikan
kepentingan umum, dan meresahkan
sekelompok masyarakat, atau
mendiskriminasikan warga negara
dan/atau golongan masyarakat lain;
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Turut serta dalam suatu perusahaan, baik
milik swasta maupun milik negara/daerah,
atau dalam yayasan bidang apapun;
Melakukan pekerjaan lain yang memberikan
keuntungan bagi dirinya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, yang
berhubungan dengan daerah yang
bersangkutan;
Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan
menerima uang, barang dan/atau jasa dari
pihak lain yang mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;
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Menjadi advokat atau kuasa hukum
dalam suatu perkara di pengadilan
selain yang dimaksud dalam Pasal 25
huruf f;
Menyalahgunakan wewenang dan
melanggar sumpah/janji jabatannya;
Merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRD
sebagaimana yang ditetapkan dalam
peraturan perundangundangan.
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Pasal 29 :
(1) Kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
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(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberhentikan karena:
a. berakhir masa jabatannya dan telah
dilantik pejabat yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah;
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d. dinyatakan melanggar
sumpah/janji jabatan kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah;
e. tidak melaksanakan kewajiban
kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah;
f. melanggar larangan bagi kepala
daerah dan/atau wakil kepala
daerah.
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(3) Pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b serta ayat (2)
huruf a dan huruf b diberitahukan
oleh pimpinan DPRD untuk
diputuskan dalam Rapat Paripurna
dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
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(1) Gubernur yang karena jabatannya
berkedudukan juga sebagai wakil
Pemerintah di wilayah provinsi yang
bersangkutan.
(2) Dalam kedudukannya
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden.
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a. pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota;
b. koordinasi penyelenggaraan
urusan Pemerintah di daerah
provinsi dan kabupaten/kota;
c. koordinasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah provinsi dan
kabupaten/kota.
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(2) Pendanaan tugas dan wewenang
Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
(3) Kedudukan keuangan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan
wewenang Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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(1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah.

(2) Perangkat daerah kabupaten/kota
terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan,

1. dan kelurahan (Pasal 120)
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Gubernur
Wakil

Gubernur
Sekretaris

Daerah
Badan

Inspektorat

Dinas DinasDinasDinas
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Bupati/Walikot
a

Wakil
Sekretaris

Daerah
Badan

Inspektorat

Dinas DinasDinasDinas

Kecamatan

Kelurahan Desa
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Sekretaris
Daerah

AsistenAsistenAsisten

Biro Biro Biro
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Sekretaris
Daerah

AsistenAsistenAsisten

Bidan
g

Bidan
g

Bidan
g
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(1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu
kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga
teknis daerah.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris
daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(4) Apabila sekretaris daerah berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala
Daerah (Pasal 121)

01/04/2014



(1)   Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil
yang memenuhi persyaratan.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4)  Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai
pembina pengawai negeri sipil di daerahnya (Pasal 122)
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Sekretaris DPRD

Kabag

Kasubba
g

Kasubba
g

Kasubba
g
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(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

daniberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan
persetujuan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang
diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan
kemampuan
keuangan daerah.
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(4)   Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib
meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

(5)   Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya
secara teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

(6)  Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan
dalam peraturandaerah berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
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Provinsi Kabupaten/Kota

Kepala Kepala

Kabag Kasubbag
TU

Kasubba
g

Kasubdis

Cabang
Dinas

Kasi
Kasi

Kasubsi

Kaur
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(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah.

(2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas
yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah.

(3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui Sekretaris
Daerah.
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(1)  Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan,
kantor, atau rumah sakit umum daerah.

(2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit
umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah.

(3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
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BAPPEDA                                                                                            BKPMD

Ketua Ketua

Sekretaria
t

Bidang

Wakil Ketua

Bidang

Sekretariat

Bidang Bidang Bidang
Bidang Bidang Bidang
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Kepala

Inspektur
Pembantu

Bagian Tata Usaha

Inspektur
Pembantu

Inspektur
Pembantu
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Kepala

Pemeriksa

Subbag Tata
Usaha

PemeriksaPemeriksa

01/04/2014



(1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan
Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau
walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat
juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
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c.   mengkoordinasikan penerapan dan penegakan
peraturanperundang-undangan;

d.   mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayananumum;

e.   mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan;

f.    membina penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

g.    melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkuptugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
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(4)               Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari
pegawainegeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana
dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat
kecamatan danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerahkabupaten/kota.

(6)               Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)bertanggung jawab kepada camat.

(7)               Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3),ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan
peraturan bupati atauwalikota dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
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