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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKANPROTOKOLER, HAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINAN
DANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka memberikan arah dan 1andasan

mengenai keprotoko1eran sesuai dengan dinamika yang

tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan serta

untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki1an

Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Kedudukan Protoko1er, Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah.

1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat NO.4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat

NO.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)

dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956

(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan,

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Repub1ik Indonesia Nomor 1821);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerab dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014

Nomor 182, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telab diubab dengan

Undang-Undang Nomor 42 Tabun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2014

ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerab dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2014 Nomor 383, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tabun 2004 Tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416);

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran' Negara Republik

Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) .

. Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN

dan

BUPATIMUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

RAKYATDAERAH.

KEDUDUKAN

ADMINISTRATIF

PERWAKILAN
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan fatau
pemerintah provinsi.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Ketua DPRD. adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

10.Anggota DPRD adalah mereka yang keanggotaannya

diresmikan dengan pelantikan dan pengambilan

sumpah jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Musi Banyuasin.

11. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya

disingkat FKPDadalah FKPDKabupaten Musi Banyuasin.

12. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

13. Sekretarlat DPRD adalah perangkat daerah yang

membantu DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam

menyelenggarakan tugas dan wewenangnya.

14. Sekretaris DPRD adalah Jabatan Pratama Tinggi

Perangkat Daerah yang memimpin Sekretarlat DPRD.

,
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15. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan

kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan,

perlakuan dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau

pertemuan resmi.

16.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan

dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi

yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata

Penghormatan kepada seseorang sesuai dangan jabatan

dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan,

atau masyarakat.

17.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur

dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau

Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas

dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat

Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten serta

undangan lainnya.

18.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara

dalam acara kenegaraan dan Acara Resmi.

19.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah

Kabupaten dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara

kenegaraan atau Acara Resmi.

20. Tata Penghormatan adalan aturan untuk melaksanakan

pemberian hormat bagi Pejabat .Negara, Pejebat

Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Tokoh

Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau

Acara Resmi.

21. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan

dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan

Anggota DPRD.

22. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri

dan mengikuti rapat dinas.
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23. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena

kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota DPRD.

24. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Tunjangan Alat

Kelengkapan Lainnya adalah tunjangan yang diberikan

setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD

sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau

Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan

Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau

Badan Pembentukan Perda atau Badan Kehormatan atau

Alat Kelengkapan lainnya.

25. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD untuk peningkatan kineIja Pimpinan dan

Anggota DPRD.

26. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.

27. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang

disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa

jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, jaminan

kecelakaan keIja, kematian, rumah negara dan

perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan atau

tunjangan transportasi, belanja rumah tangga bagi

Pimpinan DPRD.

28. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa

pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan

dengan hormat.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang

disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.
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BAB II
KEDUDUKANPROTOKOLERPIMPINANDANANGGOTADPRD

Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan

Protokoler dalam Acara Resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan

di Kabupaten;

b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang

menghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh

Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara

Resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota

sebagai berikut:

a. Ketua DPRDdi sebelah kiri Bupati;

b. Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah FKPD

dan Ketua Pengadilan Negeri;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat

Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten,

Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah.

Pasal4

Tata tempat dalam rapat DPRD sebagai berikut:

a. Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD;

b. Bupati dan Wakil Bupati di tempatkan sejajar dan

di sebelah kanan Ketua DPRD;

c. Wakil Ketua DPRDduduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
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d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan

untuk Anggota;

e. Sekretarls DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan

kondisi ruang rapat.

Pasal5

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil

sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan

untuk Anggota;

d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah

kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan

melantik Bupati dan Wakil Bupati;

e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk

di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;

f. Sekretarls DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan

kondisi ruangan rapat;

g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan

duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;

h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk

di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji

dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota

DPRD meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Bupati dan Ketua

Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk

di sebelah kanan Bupati;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji,

duduk ditempat yang telah disediakan;

c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara

DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan

Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang

telah disediakan;
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e. Sekretaris DPRDduduk dibelakang Pimpinan DPRD;

f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk

ditempat yang telah disediakan; dan

g. PersjKru TVjRadio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Pengambilan sumpahjjanji dan

pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan

umum sebagai berikut:

a. Pimpinan Sementara DPRDduduk di sebelah kiri Bupati

dan Wakil Bupati;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan

Ketua Pengadilan Negeri;

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri

Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD duduk

disebelah kiri Ketua DPRD;

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua

Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah

disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal8

(1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa

upacara bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan

kekhidmatan jalannya Acara Resmi diselenggarakan

tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan

sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada

Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.
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BABIII
PENGHASILAN,TUNJANGANKESEJAHTERAANDANUANG

JASA PENGABDIANPIMPINANDANANGGOTADPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

PasallO

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas

penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD;dan

b. Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang

dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. Uang Representasi;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan beras;

d. Uang Paket;

e. Tunjangan Jabatan;

f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan

g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

(3) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang

dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan

b. Tunjangan Reses.

(4) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang

Representasi.

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok

Bupati yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80%

(delapan puluh persen) dari Uang Represenmsi

Ketua DPRD.
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(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh

puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal12

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan

keluarga dan tunjangan beras yang besamya sarna dengan

Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan ..

(2)Tunjangan Keluarga dan

dimaksud dalam Pasal

huruf c diberikan setiap

Anggota DPRD.

Pasal13

(I) Pimpinan dan Anggota DPRDdiberikan Uang Paket.

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari

Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRDdiberikan tunjanganjabatan.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh

lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam

badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan

pembentukan perda, badan kehormatan atau alat

kelengkapan lainnya diberikan tunjangan alat

kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain dengan

ketentuan, untukjabatan :

a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);

b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);

c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan

d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen).

dari tunjangan jabatan Ketua DPRD
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(2) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain pada ayat (1)

diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan

melaksanakan tugas.

Pasal16

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud
\

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan setiap bulan

untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD.

(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3) huruf b diberikan setiap melaksanakan reses

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan

reses diberikan sesuai dengan kemampuan

Kabupaten.

(4) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan

Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok

kemampuan keuangan Kabupaten:

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;

b. sedang, paling banyak 5 (lima)kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tiga)kali;

dari Uang Representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya

diberikan jaminan kesehatan yang diberikan dalam

bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk istri/ suami dan anak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
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(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (I), Pimpinan dan Anggota c DPRD disediakan

pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui

status kesehatan di Iuar cakupan pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan.

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaiman dimaksud pada

ayat (3) berupa pemeriksaan kesehatan secara medis

yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan

di dalam negeri serta tidak termasuk istri/ suami

dan anak.

PasaliB

Jaminan kecelakaan keIja dan jaminan kematian diberikan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsesuai dengan jaminan

kecelakaan keIja dan jaminan kematian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaI19

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas

dan atribut, terdiri atas:

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam

1 (satu) tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam

1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dual pasang dalam

5 (lima)tahun;

d. Pakaian dinas harian Iengan panjang 1 (satu) pasang

dalam 1 (satu) tahun; dan

e. Pakaian adat 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimkasud pada

ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip

efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga dan kualitas

bahan pakaian dinas dan atributnya diatur dengan

Peraturan Bupati.
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Pasal20

beserta

jabatan

negara

dinas

rumah

kendaraan

(1) Pimpinan DPRDdisediakan masing-masing 1 (satu) rumah

negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit

kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja Pemeliharaan

perlengkapannya dan

dibebankan pada APBD.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa

baktinya, wajib mengembalikan rumah negara beserta

perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam

keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling

lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal21

(1)Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu)

rumah negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit

kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya

dan kendaraan dinas jabatan anggota DPRD dibebankan

padaAPBD.

(3) Dalam hal Anggota DPRD disediakan rumah negara dan

kendaraan dinas berhenti atau berakhir masa baktinya

wajib mengembalikan rumah dinas beserta

perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan

baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu)

bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal22

(1) Rumah negara beserta perlengkapannya dan/atau

kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD

tidak dapat disewabelikan, digunausahakan,

dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang

disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat diubah.
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Pasal23

(1)Dalarn hal Pemerintah Kabupaten belum dapat

menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya

dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi

Pimpinan dan AnggotaDPRDsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalarn bentuk uang dan dibayarkan

setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan

sumpah/janji.

(3)Bagi suarni dan/atau istri yang menduduki jabatan

sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada daerah

yang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan

perumahan.

(4)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau

istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada

daerah yang sarna tidak diberikan tunjangan perumahan.

(5)Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang

diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan

perumahan dan tunjangan transportasi.

(6)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan standar harga rumah

negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,tidak termasuk

mebeI, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(7)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan harga sewa kendaraan

yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya

perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

(8)Rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan

dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 dan

Pasal 21 tidak dapat diberikan secara bersarnaan dengan

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan

dan AnggotaDPRD.
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(9)Ketentuan 1ebih lanjut mengenai besaran tunjangan

perumahan dan tunjangan transportasi diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal24

(1) Be1anja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam

rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenang Pimpinan DPRD.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal

rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan Kabupaten.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam

program dan kegiatan sekretariat DPRD.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas

rumah negara dan perlengkapannnya, tidak diberikan

belanja rumah tangga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan

minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dang Jasa Pengabdian

Pasal25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRDyang meninggal dunia atau

mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa

pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagai berikut:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)

tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu)

bulan uang representasi;

b. masa bakti 1 (satu) tahun 1ebih sampai dengan 2 (dua)

tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua)

bulan Dang Representasi;

c. masa bakti 2 (dua) tahun lebih sampai dengan 3 (tiga)

tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga)

bulan Dang Representasi;
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d. masa bakti 3 (tiga) tahun lebih sampai dengan 4 (empat)

tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar

4 (empat) bulan Uang Representasi; dan

e. masa bakti 4 (empat) tahun lebih sampai dengan

5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar

5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan

Uang Representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRDmeninggal dunia,

uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uangjasa pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan

tidak hormat, tidak diberikan uangjasa pengabdian.

BAB1V
BELANJAPENUNJANGKEGIATANDPRD

Pasal26

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung

kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan Rencana KeIja yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(3) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)meliputi:

a. program, yang terdiri atas:

1. penyelenggaraan rapat;

2. kunjungan kerja;

3. penp<ajian, penelaahan dan penyiapan peraturan

daerah;

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber

daya manusia di lingkungan DPRD;

5. koordinasi dan konsultasi pemerintah dan

kemasyarakatan;

6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan

wewenang DPRD.
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b. dana operasional pimpinan DPRD;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat

kelengkapan DPRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

e. belanja sekretariat fraksi.

(4)Harga satuan belanja penunjang kegiatan DPRD disusun

secara rasional, wajar, patut dan terukur serta

memperhatikan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat,

mengacu pada standar harga barang dan jasa,

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan.

(5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal27

(1)Dana operasional Pimpinan DPRDsebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan

untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan

dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain.

(2)Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan

sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

(3)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh

Sekretaris DPRDdengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan

Kabupaten:

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;

2. sedang, paling banyak 4(empat)kali;

3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;

dari Dang Representasi Ketua DPRD

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan

keuangan Kabupaten;

1. tinggi, paling banyak 4(empat) kali;

2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;

3. rendah, paling banyak 1,5 ( satu koma lima) kali;

dari Dang Representasi Wakil Ketua DPRD.
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(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberlkan secara sekaligus

untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan

dana operasionallainnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah

pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sampai dengan akhir tahun

anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke

rekening kas umum daerah paling lambat tanggal

31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan

untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan,

dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,

efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal28

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c

merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang

mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenang DPRDyang tercermin dalam alat kelengkapan

DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRDatas usul anggota,

pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak

3 (tiga)orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris

DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).
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(4) Kelompok pakar atau timahli alat kelengkapan DPRD

diberikan honorarium berdasarkan kehadiran sesuai

dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD

dan dapat dilakukan dengan harga satuan oranghari atau

orang bulan.

(5) Ketentuan mengenai besaran honorarium kelompok pakar

atau tim ahli alat keIengkapan DPRD diatur daiam

Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar

keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahii alat kelengkapan

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal29

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (3) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan

1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai

kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang

mendukung tugas fraksi serta diberikan honorarium

dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi,

dan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(3) Ketentuan mengenai besaran honorarium tenaga ahli

fraksi diatur dengan Peraturan Bupati dengan

memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal30

(1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (3)huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat

DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRDdan sesuai dengan

kemampuan keuangan kabupaten.

(2) Beianja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana

dan anggaran.
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(3) Penyediaan sarana meliputi ruang keIja pada sekretarlat

DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk

sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan

belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi

yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat

DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,

dan kepatutan.

BABV
PENGELOLAANHAKKEUANGANDANADIMINISTRATIF

PIMPINANDANANGGOTADPRD

Pasal31

(1) Anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam

rencana keIja dan anggaran satuan keIja Sekretarlat

DPRDmeliputi:

a. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa

Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;dan

b. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.

(2)Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari APBD.

Pasa132

(1) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan

pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 disamakan dengan belanja

perangkat daerah lainnya.

(2) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris

DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
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Pasal33

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas

beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan

yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, dinyatakan

melanggar hukum.

BABVI
KETENTUANLAINLAIN

Pasal34

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan

sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan tetap diberikan

hak keuangan dan administratif berupa Uang

Representasi, Uang Paket, tunjangan keluarga, tunjangan

beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih

dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas

Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak

keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan

Pimpinan DPRD defenitif yang digantikan terhitung mulai

tanggall (satu) bulan berikutnya.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal35

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor 1)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2b Juli 2e;t 7I BUPATIMUSI BANYUASINf •

\
H. DOD! REZAALEXNOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal U Juli 2017

Pit. SEKRET S DAERAH
KABUPATE MUSI BANYUASIN,

LEMBARANDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER: ( 1 /MUBA/2017)
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