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TENTANG

PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR
BUPATI LANGKAT,

Menimbang

:

a.

bahwa. penataan da:: pembinaan pasar oleh

Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan sebagai sikap
tanggap terhadap perkembangan usaha perdagangan
eeeran dalam skala kecil dan menengah, usaha
perdagangan eceran, modern dalam skala besar, yang
saat ini tidak dapat dibendung kehadirannya sebagai
akibat dari diversifikasi usaha oleh pernodal besar
baik nasiona-l manrpun asing;
b. bahwa dalam kehidupan perekonomian nasional
semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi
baik usaha kecil, menengah dan besar dan mendapat
tempat yang sama, oleh karenanya iklim berusaha
yang sehat dan maju perlu dibangun oleh Pemerintah
Daerah agar kekuatan ekonomi yang besar tidak
mematikan kekuatan ekonomi lemah;
c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan,
Penataan dan Pengendalian Pasar;

Mengingat

:

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pernbentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

i956 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara

3.

4,

Republik Indonesia Nomor 1O92);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hulicrrm Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik

5.

6-

7.

8.

9.

Indonesia Tahun L999 Nomor 33,Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor3817);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia tatrun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 68, Tambaharr
Irmbaran Negara Nomor a7251;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOB tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(Lembanart

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor a8661;
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Perattrran Perundang-undapgan
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahaan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatran kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 tahr.rn 2Ol4
tentang Pemerintatran Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia 2Ot5 Nomor 246, Tambatran

10.

11.

t2.

Lembaran Negara Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat
dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat
dalam Wilayatr l(abupaten Dati II langkat
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun L982
Nomor 9);
Peratrrran Pemerintah Nomor 27 Tatrun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 )
sebagaimana telah diubatr beberapa kali teralctrir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2015 tentang Perubatran kedua atas Perahrran
Pemerintatr Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kita.b Undang - Undang Hul<r:m Acara
Pidana ( kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 29O, Tambatran Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5722l;
Perahrran Pemerintatr Nomor 10 Tatrun 1986
tentang
Penrbatran Batas wilayatr Daeratr

Tingkat II Binjai, I(abupaten Daerah Tingkat II
Langkat dan I(abupaten Dati II Deli Serdang
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tallun 1986
Nomor 11, Tambahatr Lembaran Negara Republilr

prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uruaan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalatr Lembaga Per-wakilan Rakyat Daeratr yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daeratr.
Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Langkat.
Pejabat adalah pegawai yang diberi trrgas, penataan dan
pengendalian pasar.
Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlatt
penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan ,mall, plaz.a, pusat
perdagangan maupun sebutan lainnya.
Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daeralr, Pemerintalr Desa, Bwasta,

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
termasuk kedasama dengan swasta dengan tempat usatra

10.

bertrpa toko, kios, los dan tenda yang memiliki/dikelola oleh
pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi
dengan usatra skala kecil, modal kecil dan dengan prosres jual
beli barang dagangan melalui tawar mena\rar.
h,rsat perbelanjaan adalah suatrr area tertenttr yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horizontal, yang dijual atau diseratrkan kepada pelaku

usatra atau dikelola sendiri unhrk melalrukan kegiatan
perdagangan barang.

11.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usatra yang
digunakan untuk meqjual barang dan terdiri dari hanya satur
penjual.

12.

13.

14.

15.

16.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, department store, h5permarket,
mall/supermalT/plaza, ataupun grosir yang berbenhrk
perhrlakan.
Rumah Toko, selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan
bertingkat yang digunakan untuk berjualan/benrsatra dan
unhrk grrdang penyimpanan barang dan/atau tempat tinggal.
Rrsat perdagangan (trodeenfiel adalah kawasan pusat jual beli
barang kebuhrhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya
secara grosir dan eceranserta jasa yan gdidukr-rng oleh serane
lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
Hypermarket atau Matl atau supermall atau plaza adalah
sarana atau tempat usaha unttrk melakukan perdagangan
rekreasi, restoran dan sebagainya yang dipenrntukan bagi
kelompok, perorangan, usaha atau koperasi unhrk melalotkan
penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan
ruangan yang berada dalam satu kesattran wilayah/tempat.
Pengelola jaringan minimarket adalah pelalar usahs. yang
melalnrkan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu

13.

t4.

Indonesia Nomor 3323);
Perahrran Pemerintah Nomor 44 Tatrun 1997 tetang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L997 Nomor 91, Tambatran l-embaran
Negara Nomor 37161;
Peratrrran Pemerintah Nomor 32 Tatrun 1998
tentang Pembinaan dan Pengernbangan Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1998

Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara

Nonaor

37431;

Peratrrran Presiden Nomor Republik Indonesia
Nomor Lt2 Tatrun 2OO7 tentang Penataan darr
Pembinaan Pasar tradisional, hrsat Perbelanjaan

15.

dan Toko Modern;

16.

Peratnran Menteri Perdagangan Nomor TOIMDAG/PERI L2l2Ol3 tentang Pedoman Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional,
17.
18.

19.

Rasat

Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2Ot2 tentang Pedoman Per:ataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat
2OL3 2023 ( kmbaran Daeratr Kabupaten
Langkat Tahun 2013 Nomor OS );
Perattrran Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang

Pembentukan Perangkat Daeratr ( Iembaran
Daeratr Kabupaten I"angkat Tatnrn 2016 Nomor L

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 29);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAI.I PERWAKII,.AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

darr
BUPATI LANGKAT
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN,
PENATAAN DA}I PENGENDALIAN PASAR
BAB I
KETENTUAN UMUM

1.
2.
3.

Pasal 1
Daeratr adalah l(abupaten Langkat.
Bupati adalatr Bupati I"angkat.

Pemerintatran Daerah adalatr penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintatr Daeratr dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daeratr menurrrt asas otonomi dan ttrgas pembantrran
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya datar sistem dar,r

L7.

18.

19.

20.

kesatuan manqjemen dan sistem pendistribusian barang ke
outlet yang merupakan jaringannya.
Pemasok adalah pelaku usaha yang secara terahrr memasok
barang kepada toko modern dengan hrjuan untuk dijual
kembali melalui kerjasama usaha.
Usaha mikro,kecil dan menengatr selanjutnya disebut UMKM
adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan
menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor2O Tahun 2OO8.
Kemitraan adalatr kerjasama usatra antara usaha kecil dengan
usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan
dan pengembangan oleh usatra menengatr dan usaha besar
dengan memperhatikan saling memerlukan,saling memperkuat
dan saling menguntungkan.
Syarat perdagangan(tradingtermsl adalah syarat-syarat dalarn

perjanjian kerjasama antara pemasok dan

toko

modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan
dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangt€n

2t.

22.

23.

dalam toko modern yang bersangkutan.
lzrn usaha pengelolaan pasar tradisional, izit. usaha pusat
perbelanjaan dan izin usaha toko modern,selanjutnya disebut
IUPPT,IUPPdanIUTM adalatr izin unhrk dapat melaksanalran
usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan
toko modern yang diterbitlan oleh PemerintahDaerah.
Kios adalatr suattr bangunan tetap di dalam pasar dalam
benhrk petak yang berdinding keliling dan berpinhr rolling door
yang dipergunakan untuk berjualan.
Loods adalahsuatu bangunan tetap didalam pasar yang
sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan
unhrk berjualan.

24.

Areal pasar adalah lahan/tempat yang dipergunakan untuk

25.

bangunan dan fasilitas pasar.
Pelataran pasar adalatr halaman /bag1an dari kios/loods/toko

26.

27.

28.

29.

30.

dan lahan kosong di areal pasar yang tidak di dirilen
bangunan.
Pedagang pasar adalatr Perorangan atau badan yang
melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan di dalam pasar
dengan menggunakan sarana dagang benrpa kios,loods dan
toko secaraterusmenenrsdengantujuanmemperolehlaba.
Pedagang pelataran adalah pedagang yang memanfaatkan
halaman/bagran dari kios/loods/toko pasar dan/atau laharr
kosong di areal pasar.
Hak pemakaian kios/loods/toko/nrmah toko,adalatr hak

pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk
menggunat<an atau memanfaatkan fiasilitaskios/loods/toko
yang berada di areal pasar.
Perlindungan adalatrsegala upaya pemerintah daeratr dalam
melindungr pasar tradisional,usatra rnikro,kecil,menengatrdan
koperasi dari persaingan dengan pasar modern,toko modern,
dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang
menjadi tebihbaik sebagai layaknya suatu usaha.
Pemberdayaan adalatr segala upaya pemerintah daerah dalam
melindungi pasar tradisional,usatra mikro,kecil,menengah dan
koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi

31.

32.
33.

34.

lebih baik dari aspek manajemen dan frsik / ternpat agar dapat
bersaing dengan pasar modern.
Penataan adalah segala upaya yang dilalrukan Pemerintah
Daerah untuk mengatur dan menata keberadaen dan pendirian
pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan
mematikan pasar tradisional,usatra milrro,kecil,menengah dan
koperasi yang ada.
Hak pengelola adalah hak menguasai dari Negara/daerah yang
kewenangan pelaksanaannya seb"gran di limpatrkan kepada
Pemegangnya.

Hat< guna bangunan adalatr hal< unhrk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanatr yang bukan
mililarya sendiri, dengan jangka walrtu paling lama 3O (tiga
puluh) tahun.
Zonasi pasar adalah pengattrran pemanfaatan ruang dan
bangunan pada pasa^r berdasarkan jenis barang atau
komoditas dagangan.

35.

Jalan arteri adalatr merupakan jalan umum yang berfirngsi
melayani angkutan utama denganciri pedalanan jaralr jauh,
kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi
secara berdayaguna.

Jalan kolektor adalah menrpahan jdan umum yang berfungsi
melayani anglnrtan pengumpul atau pembagi dengan ciri
perjalanan jarak sedang, kecepatanrata-rata sedang, dan
umlahj alan masukdibatasi.
Rencana Tata Ruang Wilayah l(abupaten selanjutnya disebut
RTRW Daeratr adalah RTRW Kabupaten Langkat l"angkat.

j

37.

BAB II
DAN
ASAS
TUJUAN
Bagran Kesatu
Asas
Pasal 2
Pengelolaan Pasar Tradisional, Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern
dilakukan berasaskan :
a. keadilan;
b. kesetaraan;

c. keterbukaan;
d. partisipatif;

e. persaingan usalra yang sehat;

f. kemitraan;

g. tanggung jawab sosial korporasi; dan
h. kelestraian lingkungan hidup.
Bagan Kedua
Tujuarr
Pasal 3
Pembangunala, penataan dan pengenddian pasar berh4iuan

:

a. memhrikan perlindungan kepada useha milrro, kecil,
b.

c.

menengatr,
dan koperasi serta pasar tradisional;
memberdayakan pengusatra rnikro, kecil, menengatr,dan koperasi
serta pasar tradisional pada umunrnya, agar mampu berkembang,
bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan
kesejahteraannya;
mengattrr dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern
disuahr wilayatr tertentrr agar tidat< merugikandan mernatikan
pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah
ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;

d. menjamin terselenggararrya kemitraan antara pelaku usaha pasar
tradisional, mikro, kecil, menengahdan koperasi dengan pelalm
usatra pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan
dalam menjalankan usatra dibidang perdagangan;
e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta
swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar
tradisional dan pasar modern;
f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan mernperkuat
serta saling menguntrrngkan antara pasar modern dengan pasar
tradisional, usaha mikro,kecil,menengah,dan koperasi agaf dapat
hrmbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata
niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien
dan berkelanjutan; dan
g. menciptakan kesesuaian dan keserasian iinglinrngan berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
BAB III
PASAR TRADISIONAL
Bagran Kesatu

Umum
Pasal 4

tradisional dikelola oleh Pemerintatr Daerah, Badan Usaha
Milik Daerah, Pemerintatr Desa, Swasta, Koperasi dan pihak kiin
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daeratr..
(2) Pihak swasta baik badan atau perorangan dapat mengelola Pasar
tradisional setelah mendapat izin dari Bupati.
(3) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak
dibangun berdekatan dengan rrrmatr ibadah, sekolatr dan rumatr
sa}<it atau tempat-tempat lain yang membufuhkan ketenangan,
kebersihan dan terhindar dari suasana kebisingan.
(4) Pasar tradisional dibangun dengan memperhatikan perunftrkan
ruang sesuai dengan RTRW.

(1) Pasar

Bagian Kedua
Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi
Pasal 5
(1) Pembangunan

dan pengembangan pasar tradisional dilalrukan

dengan memperhatikan aspek sanitasi lingkungan, kebersihan,
kesehatan (hygienis) dan keindahan.
dan pengembangan pasar tradisional dilakukan
dengan memperhatikan ketentr,ran perattrran pemndangundangan tentang bangunan.
(3) Pembangunan pasar tradisional dilalnrkakan dengan sistem
zonasi pasar.
(4) Pihak pengelola pasar tradisional wajib menyediakan tempat
penampungan sampah sementara.
(5) Hasil Pembangunan dan/atau pengembangan atau relokasi pasar
tradisional diprioritaskan bagi pedagang yang selama ini telah
terdata sebagai pedagang atau mereka-meraka yang telatr
menjalankan usatranya di Pasar tradisional sebelum
pembangunan atau pengembangan atau relokasi ditalrukan.
(6) Pembangunan Pasar Tradisional memperhatikan ketentuan rLlang
terbuka hijau sesuai dengan ketenttran perahrran penrndangundangan.
Bagrarr. Ketiga
Pendataan Pedagang
(2) Pembangunan

Pasal 6
(1) setiap pedagang

yang melakukan kegiatan jual-beli di pasar

tradisional dengan tempat usatra benrpatoko, kios, los atau tenda
pasar
tradisional yang bersanglnrtan.
(2) s-etiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat
(tt wajib melaksanakan hak dan tanggung -kepadi
jawabnya yang
berhubungan dengan pajak dan/atau rEiurisi
daeratr
dengan
rretentuan
peraturan
perundang-undangan.
.-. lesuai
(3) Pendataan pedagang ditakukan ote[r pejabat-yang
di:t rr3rt ot"t
Dinas.

wqiib didata dan terdaftar sebagai pedagang pada

Bagran Keempat
Kewajiban dan Hak

pasal 7

(l) Setiap orang di pasar tradisional berkewqiiban

:

a. menjaga aset dan/atau fasilitas p"""rl
b. menjaga kebersihan dan kesehaian tirrglorrrgrrr;
g. menjaga keamanan dan ketertiban paslr;
d. melaporkan kepada pengerora
tfr"t"r, ltau upaya yang
dapat mengganggu ketanlaran "iti"i
tmt i"sar; dan
e. mencegah terjadinya perusakan"taset ataru
"
fasilitas pesar.
(2) Setiap orang di pasar t aiiuion.l ;"*p;yri
hak :
a. memperoleh pelayanan dan fasilitas yang diadakan
untuk
kegiatan jual-beri di pasar, seperti p"rri'rrrrg"rr,
air bersih da'
pelayanan kebersihan;
,b. akses
informasl vans berhubunga' denga' pengeroraa' pasar;
c. akses perogggn yang diusariakan ;i;h pemerintah Daeratr
pihak-pihak

atau

usaha;

rain dalam rangka pengemb"rrg' r.eE"t"r,

d. diikutsertakan datam berbagai program kemitraa, denga'

e.

Pengusatra Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, usaha
menengah dan usaha besar; dan
berserikat dan berkumpul dalam kelompok-kelompok
pedagang delam upaya memajukan usaha dan kegiatan positif
lain di pasar.
Bagran Kelima
Penataan Pasar Tradisional,
Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern
Pasal 8

(1)

Lokasi pendirian hrsat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten La.ngkat,
dan Rencana Detail Tata Ruang Langkat, termasuk Peratura"n
Zonasinya.
(2) Dalam upaya pelestarian Pasar tradisional, Pemerintatr Daerah
melakukan penataan Pasar tradisional sehingga Pasar tradisiona.l
terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak terattrr.
(3) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dengan pola
kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak
mengikat.
(4) Pemerintah Daeratr menetapkan tenggat walctu penataan Paear
tradisional terbebas dari kesan sebagaimana dimaksud pada ayat

(u.

(5) Penataan

pasar tradisional lebih lanjut diatur dalam Perattrran

Bupati.

BAB

TV

PUSAT PERBEI"ANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagran Kesahr
Pendirian
Pasal 9

(l)

Pendirian Rrsat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakrrkan
oleh Pemerintah Daerah, Badan Usatra Milik Negara, Badan
Usaha MiUk Daeratr, Swasta, Perorangan atau Koperasi.
(2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harnrs rnengacu
kepada rencanatata ruang wilayahdan r€ncana detail tata ruang
daeratr termasuk zonasinya.
(3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wqiib:
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
keberadaan pasar tradisional, usatra kecil da4 usaha
menengatr yang ada di wilayah Kabupaten Langkat;
b. memperhitungkan jaratr antara hlpermarket dengan pasar
tradisional yang telah ada eebelumnya;
c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebuhrhan
parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untrrk setiap 6O m2
(enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat
pcrbclanjaan dan/atam toko modcrnl dan
d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan darr

toko modern yarrg bersih, sehat (hygienis), aman tertib dan
ruang publik yang arnan.

(4)

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat

:

a. analisis kependudukan meliputi komposisi usia, mata
pencarian, pertumbuhan, kepadatan, dan prediksi

pertambahan penduduk;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. kemitraan dengan UMKM lokal;
d. penyerapan tenaga kerja lokal;
e. ketatranan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana
bagi UMKM lokal;
f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas trmum yang telatr ada;
dan
g. dampak positif dan negatif yang dialcibatkan oleh keberadaan
pusat perbelanjaan atau toko modern terhadap pasar
tradisional yang telatr ada sebelumnya.
(5) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimahsud pada ayat
(3) mempakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh

lembaga independen, antara lain lembaga Perguruan finggi,
kmbaga Riset, atau tenaga profesional yang berpenga.larran
dalam pen5rusunan naskah kajian akademik.
Bagran Kedua
Lokasi dan Jarak

Pasal

1O

Perkrrlakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem
jaringan jalan arteri atau kolelrtor primer atau arteri selnrnder.
(21
H5permarket dan Rrsat Perbelar{aan:
a. harrya boleh berlokasi pada atau pada akses sietem jaringan
jalan arteri atau kolektor; dan
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau
linglmngan di dalam kota/ perkotaan.
(3) Supermarket dan Departrnent Store:
a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jatan linglnrngan;
dan
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di
dalam kota/perkotaan.
(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan linglnrngan pada kawasan
pelayanan lingkungan (perrmatren) di dalam kota/perkotean.
(s) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan

(1)

jalan, termasuk sistem jaringan jatan lokal atau jalan
linglmngan pada kawasan pelayanan atau lokal atau lingknngan
(perumahan).
Pasal 11

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usatra untuk
usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai
dengan kemampuan usatra kecil, atau yang dapat dirnanfaatken

t

oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam

rangka

kemitraan.

Bagan Ketiga
Batasan Luas
Pasal 12

(1) Batasan Luas lantai

berikut:

penjualan toko modern adalatr sebagai

a. Minimarket, kurang dari 4OO m2 (empat ratus meter persegi);
b. supermarket 4O0 62 (empat ratus meter persegi) sampai
dengan 5.OOO mz (lima ribu meter perseg$
c. Department Store, lebih dari 4OO m2(empat ratus meter
persegi); dan
d. perhrlakan, lebih dari SOOO mz (lima ribu meter persegi);
(2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri l0Oo/o (seratrrs
persen) adalah :
a. Minimarket dengan luas lantai penjualan lnrrang dari 4OO mz
(empat rattrs meter persegi);
b. Supermarket dengan luas lantai penjualan lnrang dari 1.200
g1z (seribu dua ratrrs meter persegi);
c. Depa:tment Store dengan luas lantai penjualan lnrrang dari
2.000 m2 (dua ribu meter persegi);

Bagian Keempat
Jam Kerja
Pasal 13
(1)

Jam operasional hypermarket, department store dan supermarket
adalatr :
a. Hari Senin sampai dengan Jum'at Pulnrl IO.OO WIB sampai
dengan Pulml 22.OO \MB;
b. Hari Sabtu dan Hari Minggu Rrkul 10.OO WIB sampai dengarr
Pukul 23.00 WIB; dan

c. Hari libur/hari besar nasional atau hari bcsar

keagamaan

Pukul 10.00 WIB sampai dengan tuf<ul 24.OO WIB.
(2) Jam kerja minimarket adalah :
a. Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at, Pukul O9.OO WIB
sampai dengan RJ<trl 22.OO WIB;

b. Hari Sabhr dan Minggu, tukul 09.00 WIB sampai

dengan

Rrktrl 23.00 WIB; dan

c. Hari besar

keagamaan dan hari libur nasional, Rrkul O9.OO
WIB sampai dengan Puktrl 24.OO WIB.
Bagran Ketrima
Perizinan

Pasal 14
(1)

Izin Usatra keeiatan di bidang pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern meliputi

:

a. lzrn Usaha Pengelolaan Pasar Tradional (IUP2T);
b. Izin Usaha h:sat Perbelanjaan (IUPP), untuk pertokoan, mall,
plaza dan pusat perdagangan; dan

c. ldre Usaha Toko Modern (IUTM) untuk

minimarket,
perkulakan.
supermarket, department store, h54permarket dan
lz,,:irr
usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Ql
Bupati.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalmkan
oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal,
dengan standar pelayanan minimal seseuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)Tata cara pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V
PASAR DESA

Pasal 15
(1) Pemerintatr Desa

atau pihak lain yang dittrnjuk oleh Pemerintah

Desa dapat melaktrkan pengelolaan pasar desa.

Pembangunan Pasar Desa dilakukan dengan nremperhatikan
ketenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peratrrran
Daeratr ini.
(3) Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemerintatr Desa atau pihak lain
yang dihrnjuk oleh Pemerintah Desa diatur dalam Perailrran Desa.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (3) disampaikan
kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persehrjuan da.ri
Bupati.
(5) Penerimaan pungutan dari Pasar Desa merupakan sumber
pendapat asli desa, yangaa penggunaannya difaktrkan sesuai
dengan ketenttran peraturan perundang-undangan.

(2)

BAB VI
PEDAGANG KAKI UMA
Bagran Kesattr
IGralrteristik PKL

Pasal 16

(1)Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain:
a. gelaran;

b. lesehan;
c. tenda; dan
d. selter.

(2)

Jenis tempat usaha bergerak antara lain:
a. tidak bermotor; dan
b. bermotor.

Bagran Kedua
Penatsan
Pasal 17

Dalam upaya peningkatan perekonomian ralryat dan
pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Daerah membina dan
mengendalikan usaha pedagang kaki lima.
(2) Pedagang kali lima dapat melalrukan kegiatan usaha pada tempattempat yang telah ditenhrkan oleh Pemerinta.tr Daerah.
(3) Usaha pedagang kaki lima dilakukan pada tempat dan waktu yang

(1)

ditenhrkan oleh Pemerintah Daerah dan

berkewa,iiban
memperhatikan, mengindahkan kebersihan, kerapian serLa tata
estetika kawasan usaha kaki lima.
(4) Setiap jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan usaha kaki lima dikenakan retribusi sebagai sumber
pendapatan daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan Pedagang kaki lima
diahrr dalam Peratrrran Bupati.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimal<sud pada ayat (5) selnrrangkurangnya mengatrrr:
a. Penetapan lokasi dan jam operasi pasar kaki lima;
b. Hak dan kew4iiban pedagang kaki lima;
c. Pendataan pedagang kaki lima; dan
d. Kepengurusan dan koordinasi.
BAB VII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 18

rangka pengembangan usaha milrro, kecil dan menengah
khususnya pedagang yang bergerak di pasar tradisional, pusat
perbelanjaan meliputi hlpermarket, perlmlakan, dart toko modern
wajib membangun kemitraan usatra dengan pelalru usatra mikro,
kecil dan menengah.
(2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas dasar kepercayaan, asas kebebasan berkontrak
yang bersifat saling menguntungkan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan usatra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya diahrr dalam Peraturan Bupati.

(1) Datam

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal
(1)

Pembinaan

19

dan pengawasan terhadap pengelolaan pasa.r

trasdisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakrrkan oleh
Bupati.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen
pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya mansusia,
konsultasi, fasilitasi, kerjasama, pernbangunan dan
pengembaangan $arana dan prasarana pasar.

f
BAB IX
LARANGAN
Pasal 2O

Setiap orang dilarang

:

a. menjalankan kegiatan usaha pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern tanpa izin, menjalankan usaha
pada saat i rL dalam masa pengurusan termasuk daiam
pengertian tanpa izin;

b. merusak, menghilangkan atau perbuatan yang dapat
menyebabkan tidak berfungsinya fasilitas pasar;

c. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya
membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan
d.
e.

f.

g.
h.

ketertiban tetapi diperobolehkan oleh ketentuan undang-undang,
kecuali di tempat yang disediakan secara khusus;
menjual barang yang sudah kedaluarsa;
melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang
mitik jalan;
mengubatr atau menambatr tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
memperkerjakan anak di bawah umur dan tenaga kerja asing
ta.npa izin; dan
melakukan kegiatan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat.
BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 2 1

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), pasal 7
ayat (1.), Pasa-l 10 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a sampai dengan

huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf g diancam
dengan pidana sesuai dengan ketentuan paraftrran pemndangundangan perlindungan anak dan ketenagakerjaan.
(3) Tindak pidana sdebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah
pelanggaran.
(4) Disamping ancarnan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(L), dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. pencabutan iz.,ar: usaha;
b. penghentian keguatan usaha sementara; dan
c. penghentian kegiatan usaha untuk selamanya;
Pasal 21

Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan
persaingan usalra tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 18
huntf h dilalukan oleh Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Segala ketentuan yang berhubungan dengan pembangunan,
penataan dan pengendalian pasar dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Darrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat.

,

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal P'4- AOLT
BUPATi LANGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal t? -4 -

2Ol7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN LANGKAT TAHUN 2OL7 NOMOR...I.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI

iiflkA : ( 1/49/2017
Salinan #",F"i dengan aslinya

sur,iA'IEkA

GI}.YKUM

SH

NIP. 1959

AMA MUDA
09 198602 t oo2

)

PENJELASAN
RANCANGAN PERATRANI,T flf;neH KABUPATEN I.ANGKAT
NOMOR
TAHUN 2OL1
TENTANG
PENGELOI"AAN DAN PENGENDALIAN PASAR

I

A. Penjelasan Umum
Kabupaten Langkat merupakan daerah yang terbilang pesat
dan maju dengan tingkat penrbahan kehidupan sosial ekonomi yang
cepat sebagai konsekuensi letaknya berada paling utara Provinsi
Sumatera, berbatsan dengan Provinsi Aceh dan Selat Ma-[aka, yang
menyebabkan Kabupaten t angkat dapat terimbas secara langsung
oleh berbagai pembahan lingkungan strategis baik di tingkat
nasional maupun regional.Secara alamiah lqiu percepatan ekonomi
tidaf< selamanya memberikan kesempatan dan peluang yang sam
bagi pelalm ekonomi, artinya di tengah berkembang pesatnya pusatpusat pelayanan, masih terdapat kelompok usaha mikro dan kecil
dengan mengambil lokasi benrsatr pada pasar-pasar tradisional.
Sementara ittr di pihak lain pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaart
hypermarket, perktrlakan, supermarket, minimarket dan dapartment

store telah masuk sampai ke pusat-pusat pelayanan linglinrngan.
Jika kondisi ini tidat< diperhatikan dan dibina, maka akan
terjadi penghapusan usaha-usaha kecil secara perlalran-lahan dart
pasti. Oleh karena itu Pemerintah Daeralr sessuaia dengan
kewenangan yang ada perlu unhrk mengatur mekanisme berusatra
antara duya karakter usah perdagaangan tradisional dan usaha
modern ini dengan menetapakn lokaso dan jarak yang sesuai, yang
diperhitungkan tidak akan mematikan pasar tradisonal dan usaha
kecil sejenis. Di samping itu, dafam upaya mempertahankan
keberadaan pasaar-pasar tradisional yang dalarn aspek historis tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian masyarakat,
Pemerintah Daeratr perlu melakukan kebijakan merubatr tarnpilan
dan citra pasar tradisional dari kesan lil.rmuh dan tidak sehat
menjadi psar yang tertata rapi dengan lingl{ungan yang sehat dan

nyaman. Unhrk dapat melaksanal€n

ini terturrya

dibutuhkan

perencaan dan langkah-langkah perlindungan bagi usatra pedagang
di pasar tradisional secara nyata dan oleh karenarrya Pemerintah
Daerah dipandang perlu menetapkan tenggat walrtu membatr kondisi
pasar tradisional ini yang disesuaikan dengan kemajuan daerah dart
kemarnpuan keuangan daeratr.

B.

PENJEI,ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cuktrp jelas
Pasal 2

a. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah adanya

perlakuan yang sama terhadap semua pelaktr usaha tanpa
membedakan tingkat kemarrrprran sosial dan ekonomi,
masing-masing orang memperloleh apa yang diusalrakannya
sesamai dengan kapasita-snya;

b. Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah perlakuan
kesamaan derajat bagt sernua pelal<tr usatra, tidak ada

dominasi yang kuat atas yang lemah, dan semua berhak atas
perlakukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan;
c. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa
dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelar{aan dan
toko modern semua pihak berhak atas akses informasi;
d. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalatr batrwa dalam
pengelolaan pasar tradiisonal, pusat perbelanjaan dan toko
modern semua pihat( dapat ikut berperan serta dalam upaya
memajukan perekonomian daeratr sesuai denganm
kapasitasnya masinhg-masing;
e. Yang dimaksud dengan asas persaingan usaha yang sehat
adalatr bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern tidak dibenarkan melakukan
praktek bisnis curang dan prakatek monopoli;
f. Yang dimaksud dengan asas keroitraan adalah batrwa dalam
pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko
modern dapat dilakukan kerjsama saling mengunttrngkan,
yang kuat membantu usaha yang lematr;
g. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab sosial korporasi
adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern badan usaha yang memilki
kemampuan perrnoddan dan usaha yang besar diwqiibkan
memberikan perhatian terhadap lingkungan tempat berusaha
memqjukan kemampuan masyarakat sekitar tempat
berusaha;
h. Yang dimaksud dengan asas kelestarian linglnrngan adalah
bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan
kelestarian linghrngan yang sehat dan menghindarkan
sedapat mungkin faktor-Ihlctor eksternalitas yang dapat
mencemari linglnmgan.

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Tidat< termasuk dalam pengertian ini pedagang yang melakukan
usaha di luar toko, kios, los dan tenda, atau merka-mereka yang
berusatra sampingan seperti pedagang makanan dan minuman
dan jasa lain yerrg tidak berhubungan langusng dengan
kegiatan perdagangan barang di pasar tradisional.
Pasal 7
Cukup jelas

,"*"?ru

yang
tenggat w3rrrt' adalah wakttr
dimaksud denga'
-p"*"rirrEn Daerah Sesusai dengart
dicanangkan oleh
menata pasar
untuk
daearh
daya
t e*"mpuJ
"ir-t., pas; yang b:ryih' sehat dan nyarratr
tradisional menjadi
sehingga menjadi karakter

pJ*"'Ltaisional di Daerah

Pasal 9
CukuP jelas

Pasal

1O

Pasd

11

CukuP jelas
CukuP jelas

Pasal 12
CulnrP jelas
Pasal 13
CukuP jelas
Pasal 14
CulnrP jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Culmp jelas
Pasal L8
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 2O
Cukup jelas
Pasal 21
Culnrp jelas
PaseJ 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I.A.NGKAT NOMOR..?I

BUPATI LANGI(AT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PTRATURAN DAERATI I(ABT'PATEN I"AITGKAT
NOTIOR A TAHI'il 2OT7

TEITTANG
HAK I(TUANGAIT DAI{ AI'MINISTRATIT PIMPINAIT DAN
ANGGOTA DEWAIT PERITAISLI\IY RAI(YAT DAIRAII
KABI'PATEN I"ANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI I.ANGKAT,

Menirnbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomo: 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralyat Daerah, maka perlu mengaflrr Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota. Dewan Perrrakilan

b.

Ralryat Daerah Kabupaten Langkat;
bahwa pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Pemrakilan Ralyat Daerah
merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau
pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan
uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegratan
untuk mendukung kelancaran trrgas, fungsi dan -wewenang

DPRD;

c- bahwa berdasarkan

pertimbangan hunrf a dan huruf
'tersebut di atas, maka dipandang perlu unttrk membentukb
Peraturan Daerah Kabupaten Langkit tentang Hak Keuangan
dan Administratif pimpinan dan Anggota De-wan perwakifan
Rakyat Daerah;

Mengingat

: 1. l":"1 18 ayat (o] uldang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L94S;
2. undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun l9s6 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam r,ingkung;;
Provinsi sumatera utara (Lembaran Negara F"pr6tit
Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia f*rr' zSos
Nomor
4.

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a2a6l;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2oa4
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Gmbaran N"g"r*
Renublik Indonesia Nomor

S.Undang-UndangNomor33Tahunzoo4tentangPerimbangan
Keuangan ;;&" Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
DaerahrrcmuaranNegaraRepubli!IndonesiaTahun2ao4
Indonesia
Nomor 126, i;bahan-Lembaran Negara Republik

6.

Nomor 4438);
Undang-Ut d*g

tentang
Nomor L2 Tatrun 2011
(kmbaran
perundang-undangan_
pembentukan ?eraturan
82'
Negara nepuUtit Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

7.

523a);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah
2ot4
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
Indonesia
Republik
Nomor 244, Tarrbahart Lembaran Negara

Nomor5587)SebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndang No. 9 Tahr;n 2OLS tentang perubahan kedua atas
Undan[_undang No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

8.
g.

Republik IndonEsia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No' 5679);
Perahrran Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentang
Perpindahan Ibukota Kabupaten DT_ II Langkat ke stabat
(Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 9);

Peratrrran Pemerintah Nomor

10 Tahun 1986 tentang

perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II
i,angkat dan Kab. DT II Deli Serdang (6mbaran Negara
RepuUtit< Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
LO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndJnesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+6141;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016

tentang
Nomor
114,
Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2OL6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tatrun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2Ot6

14.

tentang Pembenttrkan Organisasi Perangkat

Daerah
Kabupaten Langkat (kmbaran Daerah tahun 2016 Nomor 1,
Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAN PERWAI{ILIIN

RAIffAT DAEIRAII ITABI'PATEil LAT{GI{AT
dan
BUPATI I.AT{GKAT
MEIIUTUSI(AN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

BAB I
I(TirENTUAN T'MUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraarl urusan pemerintahan oleh
pemerintatr Daerah dan Dewan Perqrakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
4.
5.

penyelenggara
pemerintahan
pelaks€rnaan
urusan
Pemerintahan Daerah yang memimpin
yang menjadi kewenangan otonom.
Bupati adalah Bupati Langkat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan
wakil ketua DPRD kabupaten sestrai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD
kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
1O. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan keduduka.nnya sebagai
Pimpinan dan Anggota DPRD.
1 1. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. T\rnjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota
Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia
atau alat kelengkapan lainnya.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. T\rqiangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.

16.

Tunjalgap Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
fimiinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan kesehatan, Jaminan
kecelakaan kerja, Jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah
Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan/tunjangan

transportasi dan belanja rumah tangga.
Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah
Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
18. TUnjangan Transportasi adatah tunjangan yang diberikan dalam benflrk uang
setiap 5ulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai pengganti mobil
operasional DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.
2O. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
21. Kelompok kemamputrn keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suahr
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran
Tuqiangan Komunikasi Intensif, T\rnjangan Reses dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
17.

BAB

II

PEITGTIASTT"AN, TUISJAIiTGAI| KES&TAHTERAA!5,

DA![ UAITG .IASA

PEITGABDIAII PIMPIITAN DAII AITGGOTA DPRI)

Bagtau Pettama
Penghasllan Pimplnan dan Anggota DPRL

ksal

2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang
pajaknya dibebankan pada:
a. APBD, meliputi:

1.

uang representasi;

2. tunjangan keluarga;
3. hrnjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
_ 7, tunjangan alat kelengkapan lain.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.

(2) Pembebanan gajak penghasilan kepada pimpinan
dan Anggota
sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) hurrf a dan huruf b dilakukan DPRD
sesuai
dengan ketentuan peraturan p"rurra"rrg_undangan
Pasat 3

(1) uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (1) huruf a
angka I diberikan setiap bulgr kepada pimpinan dan
errsgot" DPRD.
{?l Y*s representasi ketu. npno *!i* a.G; gaji pokok bupati.
(3)
uang representasi wakil ketua DPRD *"6""11 8o% (delapan
puluh persen)
dari uang representasi ketua DFRD.
(4) uang representasi Anggota DPRD sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari
uang representasi ketua DpRD.

Pasal 4
(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) hurrf a angka 2

dala angka 3 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Arrggota DPRD
besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tu4iangan beras bagi pegawai
aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar LAo/o
(sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Pasal 6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka
5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar L45o/o
(seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Pasat 7

(1) Tunjangan

alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

lain

2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angkaT

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan
Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan
dengan ketentuan, untuk jabatan:
a. ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c. sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); dan
d. anggota, sebesar 3o/o (tiga persen);
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan
tugas.

Pasal 8
(1) Tunjangan komunikasi intensif sglagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Tuljang€.n reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka
2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinar dan Anggota DPR-D.
(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan seiuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
ditentukan berdasarkan hasil perhitung€rn atas besaran pendapatan- umum
daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana
dimaksud pada ayat (11 dan ayat (2) dilalrukan dengan ketentrran, untuk
kelompok kemampuan keuangan daerah:
a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tigd kafi;
dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua
TunJangan Kesejahteraa,n Piuplnan dan Anggota DPRI)
Pasat 9

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.
(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada, ayat (U,
Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.
(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan benrpa:
a. rumatr negara dan perlengkapannya; dan
b. hrnjangan transportasi.
Pasal 1O
(L) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peratrrran perundang-undangan.
(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri
dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan.
(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan
dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk
mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak
termasuk istri dan anak.
Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai denganjaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 12

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebegaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (saru) hhun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
(satu) tahun; dan
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pas€ag dalam 1
(safu) tahun.
(2) Pakaian dinas dan atribul ss$agaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati.
Pasal 13

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (21 huruf a dan huruf b
disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara
dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan pemeliharaan rumah
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada APBD.
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara
dan perlengkapa-rrnya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya
masa bakti.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
PaBaI 14

(1) Rumah negara dan pedengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat
d.isewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah
status hukumnya.
(2) Struktur dan bentuk bangunan rrrmah negara yang disediakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (U tidak dapat diubah.
Pasal 15
(1)

{21

(3)

(4)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat rnenyediakan rumah negara dan
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangzul perumahan dan
tunjangan transportasi.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan
transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan
dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu
tunjangan perumahan.
(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai
kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan
hrr{angan perrmahan.
(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak
diberikan tunjangan pemmahan dan tunjangan transportasi.
Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DpRD secara bersamaan.
Pasal 17
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 harus

memperhatikan a_s}s kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah
negara
ses,ai dengan ketentuan peraturan perundan!-undangan.
(2) Besaran tunjangan traniportasi sibagaimana dimaksud
dalam pasal lS
harus memperhatikan asas kepatutai, kewajaran, rasionalitas,
standar
harga setempat yang berlaku s."r"i dengan ketJntuan peraturan
perundangundangan.
(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan
hanrs sesuai d.engan
standar satuan harga sewa
yanfuertaku
untur.
stanaar rumah negara
bagi PimpiT* dan Anggotarya+
DPRD,-tiait iermasuk mebel, belanja listrik, air,
gas, dan telepon.
(4) Besaran tunjangan transportasi yang
dibayarkan harrs sesuai dengan
standar satuan harga sewa tenaailan
yang bertaku untuk standar
.
kendaraan dinas jabaian
bagi pimpi;;" d;, Anggota DPRD, tidak termasuk
biaya perawatan dan biaya operasionar kendar"#Jirr""
:"i"t.rr.
(5) Besaran hrnjangan peruml{ran a;tGL-**
pimpinan dan
transportasi
Anggota DPRD kabupaten/kota tiaan frotef,
melebilii- b"*".r, tunjangan
perumahan dan hrnjangan transportasi pimpinan
d; Anggota DPRD
provinsi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai
besaran
tunjangan transportaJi diatur dilam p.raiur* tunjangan perumahan dan
Bupati.
Pasal 18

(1) Belanja rumah.tangga sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c
disediakan
menunjang
per*t"ro""rr--ilngsi, tugas, dan
.dalam--rangka
yrewenang pimpinan
DpRD.
(2) Belanja rumarr tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat
(u digunakan
--"
untuk memenuhi-- kebutrfhan mirri*.r
..r*J
t
rrgg. dengan
mempertimbangkan- kemampuan keuangarr-aaer.fr.
(3) Kebutuhan miriimal r.r*rh't"rrsg
pimli;an DPRD sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalamlro;;;;
kegiatan sekretariat DpRD.
(4) Ketentuan *"og.ttu.i standar kebutuf,;*iiirrr"r"r,.*.rr-t"rrgg
sebagaimana
dimaksud pada ayat (s) diatur daram pilt;;""
Bupati.
(5) Dalam hal Pimpinan'ripno ua"t
*.rrgg;rr"r."., fasilLs rumah negara dan
perlengkapannya, tidak diberifan
;Hfr,;
--"- rumah hngga sebagaimana
dimaksud dalam pasal S ayat (2) hurufl..

B&gian Ketign
Plmptnan dan Arggota DPRD
Pengabdian
Jasa
Uang

Pasd 19
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa
baktinya diberikan uang jasa pengaMian' .
(1)
(2) Besaran uang jasa pengaUaiari sebagaimana dimaksud pada ayat
disesuaikan a".rg"n masa bakti Pimplnan dan Anggota DPRD, dengan
ketentuan:
I (satu) tahun, diberikan
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan
bulan uang representasi;
uang jasa pengaUdlan sebesar 1 (satu)
'2 (dud
tahun, diberikan uang jasa
b. masa UafU iampai dengan
pengabdian sebesar 2 (dua) bulan ualg representasi;
c. masa bar<d sampai dengan 3 (tiga) tahun, aiue*t<an uang jasa pengabdian
sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
uang jasa
d. masa b"liti- sampai den-gan 4 (empat) tahun, diberikan
bulan uang representasi; dan
pengabdian sebesar a (empat)
'dengan
5 (limai tahun, diberikan uang jasa
e. masa Uatti sampai
pengaMian sebesar s 0ima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan
uang representasi.
-ft* ei*pinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa
(3) Dalam
pengabdian sebagaimana dimakJud pada ayat t2l diberikan kepada ahli
warrsnya.

(a) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat,
tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BAB

III

BEI,ANJA PENUIT.'ANG I{EGIATAI{ DPRT)
Pasal 2O

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran
fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. lmnjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di
lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
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.
(2) Belanja penunjang kegratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasat 21
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan ke
dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

?asal22
(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua

DPRD untuk menunjang kegiatan opcrasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (U diberikan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah ssSegairnana dimaksud dalam Pasal 8.
(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD;
b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (ernpat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(a) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
setiap bulan dengan ketentuan:
a. SAoh (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya
atau disebut lumpsum; dan
b.2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.
(a) Pemberian dana otrrerasional sebagaim€ura dimaksud pada ayat (3) dilakukan
setiap bulan dengan ketentuan:
a. 80o/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya
atau disebut lumpann; dan
b.2oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan 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, daaf atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan
asas manfaat, efektifitas, elisiensi, dan akuntabilitas,
Pasal 23

(1) Kelompok pakar atau tim ahli aJat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1) huruf c merupakan sejumlah tertentu
pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman dalam
disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai
dengan kebutuhan DPRD atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiea) orang untuk setiap alat
kelengkapan DPRD.
(0) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan.
(s) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim alr.li alat
kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan
standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)

(6)

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang*undangan.
Pasal 24

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf d
merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi
dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung
trrgas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar
keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2',1 Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul terfulis Fraksi.
(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam
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.
(1)

Pasal 25
(1)

(21

(3)

(4)

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan
DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan
kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
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.
BAB fV
PENGEIPLAAT{ IIAI( KEUANGAIT DAIT ADMINISTRATIF PI}IPINAN DAII
ANGGOTA DPRI)
Pasal 26

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran
belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran
satuan ke{a perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam
jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{21 Pengelolaan €rnEgaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(s) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(1)

BAB V
I{ETENTUAT{ LAIN.L/UN

Pasal 27
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tetap diberikan hak keuang€m dan administratif benrpa uang representasi,
uang paket, hrnjangan 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 delinitif yang
digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VI
KETEI{TUAN PTI{UTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah

ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OOS Nomor

O3, Tambahan I"embaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2OO7
tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OO5 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun ZOTT Nornor 1), sepanjang
f:lqatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan nrrgg"tt
DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aghr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya a"um Lembaran
Daerafi Kabupaten
Langkat.
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I.

UIUUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahaa daerah dilaksanakan oleh
DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsu.r penyelenggara
pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh ralqyat untuk melaksanakan
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, Sebagai salah satu
unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan marnpu
membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi ralqrat dan
daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat ralqrat, tidak terlepas
dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota
DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara
DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis,
serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara
kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika
politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di
pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah
yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan
kesejahteraan ralqyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan
daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan
tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain
untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat
daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan ralryat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD
dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja
DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui
penyedia€rn sar€rna, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD.
Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD
diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal

1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pqiak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan
dalarn bentuk apa Fura yarrg diterima atau diperoleh wajib pdak orang
pribadi dalam negeri scsuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)
Cukrp jelas.
Pasal 3
Cukup

jelas.

{

Pasal 4

tlLrrrr*.t

kelyarga diberikan datam benhrk tunjangan istri/suami dan
tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki
istri/suami dan anak yang salr berdasarkan ketentuan peraturan

.

perundang-undangan.

Ayat

(2)

Culnrp jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

i-

Pasal6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jel,as.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat

(4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukrp jelas.

'
.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayar (3)
Cukup jelas.

(4)
Avat
-Yangdimaksudderrgal.pemeriksaankesehatanyangbertqiuanuntuk

*"rrg"t'1ffilt";-G1"n"6li;-"iabhmedicatcheckup'
Pasal 11
CulnrP jelas'
Pasal 12
CukuP jelas'
Pasal t3

o*t*ff*Jffi-rffiH

Avat (?rou

orumah negara' adalah
dimaksud dgngan
sJUagai tempat tingga
Utfr"tg*i
Daerah
Pemerintah
-au"
sarana
t
Standart rumah negara

i;*ur"" *-##*J*til#iJif

AYat (2)

CukuP jelas'

ir

Avat (3)
CukuP jelas'
AYat (4)
CukuP jelas'
AYat (5)
CulnrP jelas'

Avat (6)
CukuP jelas'
AYat (7)
CukuP jelas'

Pasal 14
CukuP jelas'
Pasal 15
AYat (1)
CukuP jelas'

AYat (2)
CuInrP jelas'
AYat (3)

CukuP jelas'

AYat (a)
CukuP jelas

Avat (5)
CukuP jelas'
AYat (6)

CulmP ielas'

*aa,

tu gas j abatan'

Ayat (7)
Culmp jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 16

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan
telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya
serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan
perumahan dan tudangan transportasi, begitrr pula sebaliknya.

Pasal 17
Ayat (1)
Besaran tunjangan perumahan dihitung berdasarkan sewa rumah negara.
Ayat (2)
Besaran T\rnjangan transportasi bagi Anggota DPRD dihitung berdasarkan
harga sewa mobil bensin 2OOO cc atau harga sewa mobil solar 25O0 cc.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat

(6)

Culmp jelas.
Pasal L8
Cukup jelas.
Pasal L9
Cukup jelas.
Pasal 20

Ayat

(1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran
uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya aaUm
mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
CulnrP jelas
Pasal 25
CukuP jelas'
Pasal 26
CulnrP jelas'

Pasel27

CukuP jelas'

Pasal 28
CularP jelas'
Pasal 29
CukuP jelas'
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