
DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH
Muchamad Ali Safa’at



Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
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FUNGSI:
Legislasi;
Anggaran;
Pengawasan;

RAKYAT DI DAERAH

Representasi



TUGAS DAN WEWENANG:

Membentuk PERDA bersama Kepala Daerah;
Membahas dan memberikan persetujuan RAPBD; 
Pengawasan pelaksanaan PERDA dan APBD;
Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Daerah; 
Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
gubernur; (>18 Bln)
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah;
Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional;
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam 
penyelenggaraan pemerintahan;
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah 
lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.



HAK DPRD
Interpelasi

Angket

Menyatakan Pendapat

Meminta Keterangan mengenai kebijakan:
1. Penting dan Strategis;
2. Berdampak luas.

Penyelidikan Kebijakan yang:
1. Penting dan Strategis;
2. Berdampak luas;
3. Diduga bertentangan dengan Per-UU-an

Terhadap:
1. Kebijakan Gubernur;
2. Kejadian luar biasa;
3. Rekomendasi penyelesaian;



Interpelasi

Angket

Menyatakan Pendapat
DPRD

15 + >1
10 + >1

½ + ½ 

¾ + 2/3  

Panitia Angket

15 + >1
20 + >1

¾ + 2/3 



KUORUM DAN PENGAMBILAN 
PUTUSAN
HAL Kuorum Putusan
Persetujuan hak angket, hak 
menyatakan pendapat, usul 
pemberhentian gubernur

3/4 2/3

Memberhentikan Pimpinan DPRD, 
menetapkan PERDA, menetapkan 
APBD

2/3 >1/2

Rapat Lain 1/2 Suara 
Terbanyak



HAK ANGGOTA
Mengajukan RAPERDA;
Mengajukan pertanyaan;
Menyampaikan usul dan pendapat;
Memilih dan dipilih;
Membela diri;
Imunitas;
Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
Protokoler; dan
Keuangan dan administratif.



FRAKSI
Anggota fraksi paling sedikit sama dengan 
jumlah komisi.
Dalam hal Parpol jumlah anggotanya tidak 
memenuhi ketentuan anggotanya dapat 
bergabung dengan fraksi yang ada atau 
membentuk fraksi gabungan.
Jumlah fraksi gabungan paling banyak 2 (dua) 
fraksi.
Parpol harus mendudukkan anggotanya dalam 1 
fraksi.
Fraksi mempunyai sekretariat.



ALAT KELENGKAPAN DPRD
Pimpinan;
Badan Musyawarah;
Komisi; (35 – 55 = 4; 55 – 100 = 5)
Badan Legislasi Daerah;
Badan Anggaran;
Badan Kehormatan; dan
Alat kelengkapan lain yang diperlukan dibentuk 
oleh rapat paripurna.



PIMPINAN DPRD
1 + 4 = 85 – 100; 
1 + 3 = 45 – 84;
1 + 2 = 35 – 44; 
Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan 
urutan perolehan kursi terbanyak; 



HAK IMUNITAS
tidak dapat dituntut karena pernyataan, 
pertanyaan, dan/atau pendapat lisan maupun 
tertulis berkaitan dengan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPRD.
tidak dapat diganti antarwaktu karena 
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 
yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPRD.
Tidak berlaku dalam hal anggota 
mengumumkan materi rahasia.



KEWAJIBAN ANGGOTA
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
melaksanakan  UUD 1945 dan menaati peraturan
perundangundangan;
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 
keutuhan NKRI;
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan golongan;
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah;
menaati tata tertib dan kode etik;
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 
lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan 
kerja secara berkala;
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada 
konstituen di daerah pemilihannya.



LARANGAN
merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. PNS, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, 

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 
APBN/APBD.

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.
Melakukan KKN dan menerima gratifikasi.



SANKSI
Tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi 
berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. 
(Teguran Lisan, Teguran Tertulis, 
Diberhentikan).
Rangkap jabatan publik dikenai sanksi 
pemberhentian.
Rangkap Jabatan/Profesi Swasta berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 
pemberhentian. 



Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat 
mengajukan pengaduan kepada Badan 

Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti 
yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang 
tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau 
lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan. 



PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU
Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap selama 3 bulan berturut-turut tanpa 
keterangan apa pun;
Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
Divonis bersalah melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
Tidak menghadiri rapat DPRD yang menjadi tugas dan 
kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan 
yang sah;
Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD;
Melanggar ketentuan larangan; 
Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menjadi anggota partai politik lain.



PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu
digantikan oleh calon anggota DPRD yang 

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 
dalam daftar peringkat perolehan suara dari 

partai politik yang sama pada daerah pemilihan
yang sama.



PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 
umum yang diancam dengan pidana penjara 5 
tahun atau lebih; atau
Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana 
khusus.



PENYIDIKAN

Harus dengan persetujuan Mendagri;
Mendagri harus memberikan dalam waktu 30 
hari, jika tidak, penyidikan dapat dilakukan 
tanpa persetujuan.
Kecuali:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan 

yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana seumur hidup atau tindak pidana 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
keamanan negara berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.



SISTEM PENDUKUNG
Sekretariat DPRD Provinsi
Dipimpin Sekretaris DPRD Prov. diangkat dan 
diberhentikan Gubernur dengan persetujuan 
Pimpinan DPRD.
Kelompok Pakar atau Tim Ahli atas usulan 
anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan 
daerah.
Sesuai dengan alat kelengkapan DPRD.
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