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WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  

KABUPATEN BATANG 

 

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

 

A. Pendahuluan 

Di negara Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan pelaksanaan 

sistem demokrasi tidak langsung adalah DPRD sebagai lembaga perwakilan 

rakyat di daerah. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi 

perwakilan erat kaitannya dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah 

menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang 

paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. 

Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering 

mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. 

Harapan ke arah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD 

diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD bukan lagi sebagai unsur 

Pemerintah Daerah. Optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat 

dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya optimalisasi peran DPRD dalam hal 

ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di 

daerah otonom. 

Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional 

menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. 

Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan 

sifat daerah lain. Pendapat tersebut jika dikaitkan dengan peran DPRD 

menunjukkan bahwa optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi 

masyarakat di daerah dipengaruhi oleh konsep Otonomi Daerah sebagai salah satu 

pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah. 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan 

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka yang berfungsi 

sebagai badan eksekutif daerah adalah pemerintah daerah dan yang berfungsi 

sebagai badan legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan 

kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara 

bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan 

yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam 

membuat kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah (Perda). Hubungan 

kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-
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sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan 

otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua 

lembaga tersebut membangun suatu lawan ataupun pesaing satu sama lain dengan 

melaksanakan fungsi masing-masing. 

DPRD Kabupaten/Kota sebagai badan legislatif daerah dalam 

menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 mempunyai tugas dan wewenang : 1. membentuk Perda Kabupaten/Kota 

bersama Bupati/Walikota; 2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan 

Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota; 3. 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD 

Kabupaten/Kota; 4. memilih Bupati/Walikota; 5. mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan 

pemberhentian; 6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian international di Daerah; 7. 

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. meminta laporan 

keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. memberikan persetujuan terhadap 

rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 

masyarakat dan Daerah; 10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan 

kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan 

kekuasaan legilsatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di 

daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya 

berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan 

Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) 

UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan 

bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undag-Undang, dan Pasal 5 ayat 

(1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. 

Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah 

propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan 

Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. 

Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap 

merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun 

pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang 

merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. 

Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga 

pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga 

legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, 

lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, 

seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 

sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul 

inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, 
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DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan Undang-Undang. Demikian 

pula DPRD, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22/1999 berhak 

mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur. Namun, hak inisiatif 

ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang 

kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap 

ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota. 

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di 

daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah 

aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu 

tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 

22/1999, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan 

Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan 

persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga 

pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama 

sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali 

dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. 

Dari uraian di atas dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, lembaga 

parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah 

dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin 

dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi 

legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan 

prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula. Sebagai lembaga 

politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan 

rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. 

Meskipun seseorang bergelar Prof. Dr. jika yang bersangkutan tidak dipercaya 

oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya, meskipun 

seseorang tidak tamat sekolah dasar, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, 

maka yang bersangkutan paling ‘legitimate’ untuk menjadi anggota parlemen. 

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang 

kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi 

hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali 

rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak 

untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan 

sendiri kepada pemerintah (Gubenur atau Bupati/Walikota). 

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten 

dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat 

yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing 

dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah 

ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu 

menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya. 

Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila 

mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa 
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orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, 

ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan 

kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan 

mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti 

pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan 

sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, 

tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam 

masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD. Atas dasar semua itu, setiap 

anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang 

mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya 

manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi 

anggota DPRD. 

Pilkada langsung telah memberikan warna yang berbeda terhadap pola 

hubungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepada daerah 

disebabkan adanya perubahan yang mendasar pada sistem pemilihan dan 

pertanggungjawaban seorang kepala daerah. Dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak lagi dipilih dan juga tidak 

bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, serta 

pertanggungjawaban diberikan kepada pemerintah dan publik. Berbeda dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang 

sangat besar kepada DPRD untuk menentukan nasib seorang kepala daerah dalam 

perjalanan kariernya. 

Kewenangan besar yang dimiliki DPRD pada masa 1999-2004 

sayangnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan menimbulkan ekses 

yang berkepanjangan, hingga saat ini masih banyak kasus diungkap pihak 

penegak hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Semangat 

otonomi daerah yang dikembangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

hanya berusia tiga tahun saja. Pengalaman yang kurang baik tersebut menjadi 

pendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang penekanannya 

mengarah kepada pilkada langsung, yang titik berat pertanggungjawaban kepala 

daerah tampaknya ditarik kembali ke pusat. Apakah ini menandakan akan 

bergeser semangat desentralisasi kepada sentralisasi kembali? Tidak mudah untuk 

menjawab hal tersebut karena kita masih harus melihat praktik di lapangan 

aktivitas-aktivitas yang merupakan representasi adanya perubahan tersebut, 

misanya apakah pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap eksekutif akan 

lebih produktif sehingga pemerintah daerah benar dalam menjalankan fungsi-

fungsi eksekutifnya, walaupun sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan 

mendasar mengenai mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu 

pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa 

pertanggungjawaban tersebut hanya sebatas “menginformasikan” saja. Sejauh 

mana respons masyarakat memengaruhi kinerja dan karier kepala daerah, belum 

ada kejelasan. 

Kenyataan seperti ini, berimbas pada pola hubungan yang terjadi antara 

DPRD dengan kepala daerah. Pasal 19 ayat 2 undang-undang ini mengatakan 

bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, 
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kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur 

pemerintahan daerah, yang bersama-sama dengan kepala daerah membentuk dan 

membahas Perda dan APBD (pasal 42 ayat 1 huruf a.,b.) Melihat konteks seperti 

ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau partnership. 

Dalam pola hubungan seperti ini, DPRD tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, 

dan sebaliknya kepala daerah tidak memiliki akses untuk membubarkan DPRD. 

Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada 

peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan 

budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehinga dapat dijalin hubungan 

yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparans tanpa harus 

mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD. Pengalaman yang lalu dapat 

diambil sebagai pelajaran, hubungan kemitraan yang kebablasan, khususnya 

dalam hal penyusunan APBD yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi 

atau kelompok harus dihindarkan. Ada harapan dengan Undang-undang 32 tahun 

2004 dikembangkan sikap kemitraan dengan dikawal oleh penegakkan hukum 

terhadap praktik-praktik KKN di daerah. 

Penjabaran dari hubungan yang harmonis harus ditempatkan pada relnya 

masing-masing. Khusus untuk DPRD, undang-undang memberikan tiga fungsi 

pokok yaitu : Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41). Sedangkan 

kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 

(pasal 25, huruf a). 

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain 

menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa 

biro (di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupaten) maupun lembaga teknis 

yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat 

administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki 

skill dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing. Persoalan muncul 

ketika DPRD sebagai lembaga politik menghadapi para birokrat daerah ini, karena 

masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang memadai, selain itu seringkali kurang diback up data atau informasi yang 

akurat. Disamping itu, berdasarkan penelitian beberapa lembaga, antara lain LIPI 

dan LAN, dalam era reformasi ini, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD 

Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai 

berikut : 

Fungsi legislasi : (1) sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) 

datang dari Eksekutif; (2) kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang 

mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam; (3) 

kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah. Fungsi anggaran : (1) 

belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja; (2) belum cukup menggali 

aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif; (3) 

kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi 

lokal. Fungsi pengawasan : (1) belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi 

kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja 

dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) hal tersebut mengakibatkan 
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penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN 

dengan Eksekutif. 

Agar dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur 

pelaksananya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam 

mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai 

legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan 

terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting 

politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang 

mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data. Hal tersebut bisa dibangun 

melalui cara sebagai berikut; 

1. Meningkatkan kemampuan legal drafting 

Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan 

bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan 

daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, 

DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan 

eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga 

adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami 

dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada 

umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan 

terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari 

waktu ke waktu. 

2. Menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance 

Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan 

penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam 

pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf 

ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance. 

Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang 

akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan 

kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public 

finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan 

pemerintah yang terus berubah. 

Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya 

sumber terjadinya perkeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang 

melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD 

sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan 

yang signifikan dengan usaha menciptakan clean governance. 

3. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan 

pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, 

antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 

Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala 

daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada 

kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan 

tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas 

pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan 
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perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya 

berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala 

daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah 

kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, 

akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di jakarta, yang 

bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak 

sistem sentralistis kembali berperan. 

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model 

maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan 

kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan 

akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi projek-projek 

pembangunan atau pengawasan terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) 

yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses 

kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan 

dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah. 

Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat 

dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya 

peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah 

sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang 

menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. 

Beberapa hal di atas yang kemudian mendasari usulan kegiatan 

Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Fokus utama kegiatan Workshop 

ini adalah “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah”.  

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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6197); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 

tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan 

Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 584). 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut : 

1. Memfasilitasi anggota DPRD guna meningkatkan pemahaman dan 

kompetensi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan DPRD. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan di 

bidang pemerintahan daerah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap kinerja 

eksekutif di Kabupaten Batang tahun 2021-2022 dijalankan.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan anggota DPRD Kabupaten 

Batang untuk melakukan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja 

Pemerintah Kabupaten Batang. 

 

Sasaran kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut : 

1. Peserta mampu memahami serta melaksanakan fungsi dan kewenangan 

DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.  

2. Peserta mampu memahami serta melaksanakan fungsi dan kewenangan 

DPRD dalam penganggaran daerah. 

3. Peserta mampu memahami serta melaksanakan fungsi dan kewenangan 

DPRD dalam pengawasan pembangunan daerah. 

 

 

D. Peserta dan Narasumber 

Peserta kegiatan Workshop ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Batang sejumlah 46 peserta.  

(Data Peserta Terlampir) 

Narasumber kegiatan Workshop ini terdiri dari :  

1.  Tim Ahli dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

2.  Tim Ahli dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah  

3. Tim Ahli dari Akademisi  
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E. Waktu dan Tempat 

Hari   :  Jum’at - Minggu 

Tanggal   :  19 – 21 Agustus 2022 

Tempat   :  Hotel Gets Semarang Jalan MT. Haryono No. 312 – 316 Sarirejo  

 Kec. Semarang Timur Kota Semarang, Jawa Tengah 50133. 

 

F. Pembiayaan 

Pembiayaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Batang ini bersumber dari kontribusi peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta 

Rupiah) per peserta yang berasal dari anggaran peningkatan SDM yang 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2022. 

 

Biaya kontribusi ini akan digunakan untuk hotel, konsumsi, seminar kit, sertifikat, 

tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber. Biaya kontribusi 

peserta dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ditransfer ke :  

•  Bank : Bank BRI  

•  Cabang   : Ungaran  

•  Nomor Rekening  : 1110-01-000300-30-7  

•  Atas Nama  : LPPM UNDARIS 

Note: Pembayaran biaya kontribusi peserta paling lambat harus sudah 

ditransfer 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 

 

G. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Workshop ini yaitu sebagai berikut :  

1. Ceramah; merupakan metode penyampaian materi dalam bentuk pemaparan 

dan narasi atas sebuah obyek kajian dengan melibatkan beberapa perspektif 

baik dari pemberi (penceramah) maupun orang lain untuk memberi deskripsi 

secara lebih utuh. Metode ceramah digunakan untuk materi-materi yang 

bersifat baru yang membutuhkan perspektif untuk mengkonstruksi suatu 

pemahaman awal atas sebuah kebijakan atau regulasi yang berlangsung. Sifat 

kebaruan materi bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu teknis dan 

substansi. Dari sudut pandang teknis kebaruan dilihat dari operasionalisasi 

misalnya regulasi baru, atau ketetapan-ketetapan lain yang belum berjalan 
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sebelumnya. Sementara dari sudut pandang substansi, kebaruan dilihat dari 

inti materi yang bersifat akademik berupa ide atau gagasan yang merupakan 

inovasi.  

2. Brainstorming; metode pendalaman materi melalui cara “curah pendapat” 

dari semua partisipan atas sebuah paparan dari narasumber. Brainstorming 

atau curah pendapat ini menuntut setiap partisipan untuk memberikan 

masukan, kritik, dan opini untuk memperdalam pemahaman forum atas 

materi yang diberikan. Sangat memungkinkan dalam brainstorming ini 

muncul pertanyaanpertanyaan yang direkomendasikan untuk direspon pada 

forum lain.  

3. Focus Group Discussion; metode ini merupakan model pendalaman materi 

yang menggunakan pendekatan kelompok kecil (small group). Fungsi utama 

FGD adalah memperdalam perspektif atas sebuah materi dari beberapa 

kelompok kecil hasil pemecahan satu partisipan forum. Melalui keberadaan 

small group, keseluruhan partisipan bisa saling bertukar, berdialog, dan 

berdinamika atas materi-materi yang telah dibahas. 

 

H. Materi dan Jadwal Kegiatan 

Materi dan Jadwal Kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Batang (Terlampir). 

 

I. Penutup 

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan. 

Beberapa hal yang belum dijelaskan dalam proposal dapat dikonfirmasi secara 

langsung kepada LPPM UNDARIS Dr. Sutomo, M.Pd melalui narahubung 

Novita Rahayu, S.E., M.H. (Telp/WA: 085878881336) Atas perhatian dan 

kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. 

 

        Ungaran, 23 Juli 2022 

Ketua LPPM 
     

 

 

Dr. Sutomo, M.Pd.                                                               

NIP.196009011994031001 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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Nomor  : 126/A.II/VII/2022             ngaran, 14 Juli 2022 
Lampiran  : 1 (satu) lembar  
Perihal : Persetujuan Penawaran Bimtek 

   
Kepada Yth.     
Sekretaris DPRD Kabupaten Batang 
Di Kabupaten Batang 
 
Dengan Hormat, 
 
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan 
Pengawasan kami Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS) Kabupaten Semarang, 
berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 095.3/682/BPSDM, tanggal 28 Januari 2022 
tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan 
Workshop dengan tema: ”Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah” yang akan dilaksanakan pada:  

 
Hari   :  Jum’at - Minggu 
Tanggal   :  19 – 21 Agustus 2022 
Tempat   :  Hotel Gets Semarang Jalan MT. Haryono No. 312 – 316 Sarirejo  
        Kec. Semarang Timur Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 

 
Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang. Adapun 
Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan 
secara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening BRI 1110-01-000300.30.7 a.n LPPM Undaris, 
dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, konsumsi, seminar kit, 
sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber yang berasal 
dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.  
 
Demikian surat permohonan kerja sama kegiatan Bimbingan Teknis kami sampaikan, atas 
perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 

 

Ungaran, 15 Juli 2022 

Ketua LPPM 
     

 

 

Dr. Sutomo, M.Pd.                                                              

NIP.196009011994031001 
Tembusan Kepada Yth.: 

1. Rektor sebagai laporan 

2. Ketua DPRD Kabupaten Batang  

3. Arsip 

 

 

 

YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG 

 UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514 

Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id 
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JADWAL BIMBINGAN TEKNIS DPRD KAB. BATANG 
“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” 

Hotel Gets Semarang, 19 s/d 21 Agustus 2022 
 

No Waktu Kegiatan/Materi Narasumber 

Hari Jum’at, 19 Agustus 2022 

1 13.00-14.00 Check in Hotel Panitia 

14.00-18.00 Registrasi dan Istirahat Panitia 

18.00-19.00 Makan Malam  

19.00-19.30 Pembukaan: 

1. Sambutan Kepala BPSDMD Jateng 

2. Sambutan Rektor 
3. Sambutan Ketua DPRD Kab. Batang 

 

Kepala BPSDM Jateng 

Rektor UNDARIS Semarang 

Ketua DPRD Kab. Batang 

19.30-23.00 Materi I 

1. Best Practise Perencanaan Usulan 

Anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) 

DPRD Yang Efektif dan Berdaya Saing 

Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Petani. 

2. Prospek Budidaya Pertanian Kacang 

dan Implemetasi Program Bantuan 

Pertanian di Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Provinsi jawa tengah. 

3. Investasi dan Mekanisme Kemitraan 

Budidaya Kacang. 

 

Idris, S.E., M.Si 

(Akademisi UNDIP) 
 

 

 

Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Provinsi Jawa Tengah 

 

Manajer Farming PT Gunanusa 

Eramandiri 

Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 

2 07.00-08.00 Makan Pagi Panitia 

08.00-10.00 Materi II : 

Revisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2020 dan Draft Peraturan Pemerintah 

Tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

DPRD. 

 

Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia 

10.00 Coffe break  

10.00- 11.30 Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi Panitia 

11.30-12.30 ISHOMA  

12.30-14.00 Materi III : 

Strategi Kemenangan DPRD Dalam 

Pemilu Pilpres dan Pileg Tahun 2024. 

 

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. 

(Akademisi UNDARIS) 

14.00-15.30 Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi Panitia 

15.30-16.00 ISHOMA Panitia 

Hari Minggu, 21 Agustus 2022 

 07.00-08.30 Makan Pagi Panitia 

08.30-10.00 Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Panitia 

10.00- 10.30 Penyerahan Sertifikat dan Penutupan Panitia 

10.30-12.00 Check out Hotel Panitia 

 

 

 

YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG 

 UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514 

Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id 
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Lampiran 2 : Akreditasi Perguruan Tinggi 
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Lampiran 3 : Ijin/Rekomendasi dari BPSDM Kemendagri Kepada UNDARIS 

 

 



Halaman 1 dari  6 halaman 

 
 

 

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN BATANG 

DAN 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI 

NOMOR : 176/017 

NOMOR : 129/U.1/VII/2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu 

Dua Puluh Dua (25-07-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :  

 

I. BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si.------------------------------------------- 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, 

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 262, Singosari, 

Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut 

PIHAK PERTAMA.------------------------------------------------------------------ 

 

II. Dr. SUTOMO, M.Pd. --------------------------------------------------------------- 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Kabupaten 

Semarang,  berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Ungaran 

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor UNDARIS Kabupaten Semarang Nomor : 

156/U.3/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Pejabat 

Struktural di Lingkungan UNDARIS Periode 2020-2024 Universitas Darul 

Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Ketua LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 

GUPPI yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.---------------------- 

 

 

 

 

 

 



Halaman 2 dari  6 halaman 

 
 

 

Menyatakan bahwa : 

 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Provinsi 

Jawa Tengah dan Ketua LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre 

Sudirman GUPPI Kabupaten Semarang (secara kolektif disebut PARA 

PIHAK) bermaksud untuk melaksanakan suatu Perjanjian selanjutnya 

disebut Perjanjian Kerjasama “PENYELENGGARAN WORKSHOP 

PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN 

BATANG TAHUN ANGGARAN 2022”. ------------------------------------------------ 

 

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih 

dahulu menerangkan sebagai berikut : 

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai instansi yang memerlukan jasa 

maupun pelayanan dari PIHAK KEDUA. --------------------------------------- 

 

(2) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara bimbingan workshop, 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara public 

maupun in-house kepada PIHAK PERTAMA. --------------------------------- 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan 

perjanjian kerjasama pelaksanaan workshop bagi Pimpinan dan Aggota 

DPRD Kabupaten Batang, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 

yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

DASAR HUKUM PENYELENGGARA WORKSHOP 

 

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; ------------------------ 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; ------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; ------------------------------------------------------------------ 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; ------------------------------- 

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 

2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota; --------------------------------------------------------- 



Halaman 3 dari  6 halaman 

 
 

 

(6) Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 895.3/682/BPSDM Tanggal 

28 Januari 2022 prihal surat perijinan pendalalaman tugas bagi 

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);--------- 

 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

(1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau 

memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK 

berdasarkan hak dan kewajiban yang sama. ---------------------------------- 

 

(2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan 

hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, assisten, 

fasilitas dan supervise dalam penyelenggaran workshop bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kabupaten Batang. ----------------------------------------  

 

Pasal 3 

SYARAT PELAKSANAAN 

 

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA 

PIHAK sepakat : 

(1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA 

PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang. ---------------------------- 

 

(2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang 

berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Workshop Pendalanan Tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pasal 4 

PESERTA 

 

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur 

Sekretariat DPRD Kabupaten Batang direncanakan sebanyak 46 (empat 

puluh enam) peserta. -------------------------------------------------------------------- 

 

Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa 

seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop 



Halaman 4 dari  6 halaman 

 
 

 

Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Batang. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut : 

a. Menyiapkan peserta Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kabupaten Batang. ------------------------------------ 

b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas.-------------------------- 

c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang 

diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan. – 

d. Menandatangani Sertifikat Peserta pada bagian belakang bersama 

dengan Ketua Penyelenggara. ------------------------------------------------ 

 

(3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi 

terkait penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kabupaten Batang. ----------------------------------------- 

 

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, 

akomodasi, pelaksanaan Worshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat 

menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan 

penerbitan sertifikat. --------------------------------------------------------------- 

 

Pasal 6 

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN  

 

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang 

dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2022 di Hotel Hotel Gets 

Semarang Jalan MT. Haryono No. 312 – 316 Sarirejo, Kecamatan Semarang 

Tengah Kota Semarang, Jawa Tengah. ----------------------------------------------- 

 

Pasal 7 

JANGKA WAKTU 

 

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan 

pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Batang dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA 

PIHAK. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



Halaman 5 dari  6 halaman 

 
 

 

BatangPasal 8 

PEMBIAYAAN 

 

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop Pendalaman Tuga 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Batang Tahun anggaran 2022, yang besarnya sesuai dengan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). --------------------------------------- 

 

(2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 

5.000.000,- /per peserta. --------------------------------------------------------- 

 

(3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk Hotel, 

Akomodasi, Seminar Kit, Sertifikat, Tas/Souvenir, Laporan Hasil 

Kegiatan Workshop dan Narasumber. ------------------------------------------ 

 

Pasal 9 

METODE PEMBAYARAN 

 

(1) Kontribusi yang dibayarkan PARA PIHAK sesuai dengan jumlah peserta 

yang ikut dalam kegiatan tersebut. ---------------------------------------------- 

 

(2) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ditransfer ke Nomor Rekening 

LPPM UNDARIS melalui Rekening BRI dengan Nomor 1110-01-

000300-30-7 a.n LPPM UNDARIS, dan/atau secara tunai sepanjang 

disepakati PARA PIHAK------------------------------------------------------------ 

 

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan 

kegiatan. 

 

Pasal 10 

ADENDUM 

 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini 

akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian 

Kerjasama ini. ----------------------------------------------------------------------- 

 



Halaman 6 dari  6 halaman 

 
 

 

(2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian Kerjasama 

ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai 

mufakat. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Pasal 11 

KETENTUAN LAIN 

 

(1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan 

atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu 

pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-

hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, 

gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan 

merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang 

berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang 

secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian 

kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali 

Perjanjian Kerjasama ini. ---------------------------------------------------------- 

 

(2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini 

hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK. -------------------- 

 

Pasal 12 

PENUTUP 

 

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada 

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan 

Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, dibuat 2 

(dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup, mempunyai 

kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 

(satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi 

disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip. ---------------------------------------------- 

 

PIHAK PERTAMA 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Batang 

 

 
 

 
 

BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si 

PIHAK KEDUA 

Ketua LPPM UNDARIS 
 

 

 
 

 
 

Dr. SUTOMO, M.Pd. 
 









 

 

YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG 

 UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI 

UNDARIS 
 Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514 

Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id 

 
 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN ATAS PENYELENGGARAAN 

PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  

KABUPATEN BATANG 

TAHUN 2022 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

I. Nama  : Bambang Suryantoro S, S.H., M.Si. 

Jabatan  : Sekretaris 

Instansi  : DPRD Kabupaten Batang 

Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama) 

 

II. Nama  : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum. 

Jabatan  : Rektor 

Instansi  : UNDARIS 

Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua) 

 

MENYATAKAN 

 

1. Bahwa bersedia menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2022 dengan berpedoman dan mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan protokol kesehatan dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

2. Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang berdampak pada kondisi peserta, maka 

kami bersedia untuk bertanggung jawab sebagaimana ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyatan ini kami buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan 

sebenarnya. 

 

Ungaran, 1 Agustus 2022 

 

Yang membuat pernyataan 

 

Pihak I  

 

 

 

 

 

Bambang Suryantoro S, S.H., M.Si 

Pihak II 

 

 

 

 

 

Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum. 

  

 




