J,...,..
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLiTAR

NOMOR L TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ATAU

WAKIL WALIKOTA SISA MASA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai
tugas dan wewenang, memilih Walikota dan Wakil Walikota
atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan

untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari
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(delapan belas) bulan dan mengusulkan pengangkatan dan

pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada
Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan rangka memenuhi ketentuan Pasal
24, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ra}ryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan

mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib

DPRD maka perlu menetapkan Peraturan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota Sisa
Masa Jabatan.
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Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub!.k
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
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sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

Undang-Undang

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan KotaKota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor

L2 Tahun 2OlL

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\
4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 kntang
Pemerintahan Daerah ([,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AH Tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Blitar

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

-

.J

Indonesia Nomor 32a3\;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7

Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60571;

8. Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rai<yat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2A18 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6te7);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2Oll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 199);
10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OlB Nomor 1571;
11.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2Ol8 Nomor 6);

12. Peraturan DPRD Nomor 1

Tahun 2Ol8 tentang Tata Tertib

DPRD Kota Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

BLITAR TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA SISA MASA
JABATAN
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adaiah Kota Blitar.

2.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota

Blitar yang terdiri atas Walikota Blitar dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kota Blitar sebagai unsur
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota
Blitar yaitu Walikota Blitar yang dibantu oleh perangkat
Daerah.

4.

Walikota adalah Walikota Blitar.

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar merupakan
lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Blitar yang

berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kota Blitar.

7.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua
DPRD Kota Blitar.

8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Blitar
termasuk Anggota DPRD antar waktu yang juga disebut
Pejabat Daerah Kota Blitar.

9. Fraksi adalah pengelompokan anggota

DPRD

berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan
umum.

10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kota
Blitar.
1

1.

Sekretaris DPRD adalahSekretaris DPRD Kota Blitar.
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72. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
13.

Partai Politik Pengusung atau Gabungan partai porifik
Pengusung adalah Partai Politik atau gabungan partai
Politik yang mencalonkan pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota yang pasangannya dipilih

dalam

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar.
14.

Pemilihan adalah proses pemilihan untuk memilih
walikota dan wakil walikota Blitar atau wakil walikota
Blitar yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DpRD.

15.

Pemilih adalah Anggota DPRD Kota Blitar yang hadir
secara fisik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar.

16.

Saksi adalah Anggota DPRD Kota Blitar yang ditunjuk
oieh masing-masing Praksi untr.rk menyaksikan
perhitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Blitar atau Wakil Waiikota Blitar.

17.

Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk
berdasarkan Keputusan DPRD yang bertanggungjawab
mulai tahapan persiapan pemilihan dan pelaksanaan
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar atau Wakil
Walikota Blitar.

18. Surat suara adalah lembar kertas yang digunakan dalam

Pemiiihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan diketahui oleh Pimpinan Rapat Paripurna
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar atau Wakil
Walikota Blitar.

19. Hari adalah hari kerja.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

tentang Tugas dan Wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kerangka
memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil
Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk

(1) Menetapkan Pengaturan
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menerLrskan sisa masa jabatan lebih
belas) bulan;

dari 1g (delapan

(2) Menetapkan Pengaturan

tentang Tata Tertib pemiljhan
walikota sebagai Kepala pemerintah Daerah Kota Blitar

dan latau Wakil Waiikota sebagai Wakil Kepa,ra
Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam pemilihan secara
demokratis
{3) Menetapkan Pengaturan

tentang Tatacara mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil
walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat

untuk mendapatkan

pengesahan

pengangkatan dan pemberhentian
BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

(1)

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD
membentuk Panitia Pemilihan paling lambat T (tujuh)
hari yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD setelah
mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Anggota Panitia Pemilihan diusulkan oleh

masing-masing Fraksi dan/atau gabungan Fraksi
dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi
dan/atau gabungan Fraksi berdasarkan jumlah anggota
Fraksi secara proporsional dengan mempertimbangkan
keanggotaannya paling banyak ll2 (satu perdua) dari
jumlah Anggota DPRD.
(3) Pembagian secara proporsional sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (21 adalah

dengan

mempertimbangkan jumlah anggota Fraksi yang paling
sedikit mendapatkan satu perwakilan Panitia Pemilihan,

demikian selanjutnya disesuaikan dengan jumlah
anggota Fraksi yang lain.

(4) Susunan Panitia Pemilihan terdiri

dari 1 (satu)

orang

Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang
Sekretaris dan sebanyak-banyaknya E (delapan) orang
Anggota.
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(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris

Panitia Pemilihan sekaligus pendamping

Panitia

Pemilihan bukan anggota.

(6) Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagai Pimpinan Panitia
Pemilihan dan merangkap anggota Panitia Pemilihan.

(7) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Panitia
Pemilihan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(8) Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan

atau mencalonkan diri menjadi calon Walikota dan
Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota yang
bersangkutan harus mengundurkan diri dari
keanggotaan Panitia Pemilihan, dan keanggotaannya
dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota DPRD
dari Fraksiatau gabungan Fraksi yang sama.
(9) Anggota Panitia Pemilihan

mempunyai hak untuk

memilih Walikota dan Wakil Walikota

atau

Wakil

Walikota.

(1o)Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan
calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil
Walikota terpilih oleh DPRD.
BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN
Pasal 4
(1)

Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan,
Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang

:

a. men1rusun program dan kegiatan pemilihan;

Walikota dan Wakil Walikota
atau calon Wakil Walikota beserta dokumen

b. menerima daftar calon

persyaratan administratifnya;
c. meneliti

dan memverifikasi dokumen

persyaratan

administratif calon Walikota dan Wakil Walikota atau
calon Wakil Walikota;
d. menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota atau
calon Wakil Walikota.
(2)

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diselesaikan paling lama 3O (tiga puluh) hari.
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(3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan,
Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
a. menyelenggarakan penyampaian

visi dan misi calon

untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suarzq
dan

c.

menetapkan hasii

pemungutan

suara

dan

penghitungan suara.
(4)

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan
pemilihan selesai.
Pasai 5
(1)

Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat
kolektif kolegial.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib

menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan efisiensi.
(3)

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas,

kelompok-kelompok masyarakat

dapat

meiakukan

pengawasan;
(4)

Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam
penyelenggaraan pemilihan, Panitia Pemilihan
bekerjasama dengan lembaga penegak hukum.
BAB V
PERSYARATAN CALON DAN PENGAJUAN CALON

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon
Pasal 6
(1)

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan

menjadi calon Waiikota dan Wakil Walikota atau calon
Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan
sebagai. berikut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan cita-cita Proklarnasi Kemerdekaan
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17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan ting{.af
atas atau sederajat;
d.

e.

mempunyai kecakapan dan pengalaman pekeqaan
yang cukup di bidang pelayanan publik;
calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan
golongan kepangkatan paiing rendah IV.b dan pernah
atau sedang menduduki jabatan Eselon II.b;

f.

berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun;

o

mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Rumah

b'

Sakit Umum Daerah/ Pemerintah;
h. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap atau bagi mantan terpidana telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

j.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
dibuktikan dengan surat keterangan catatan
kepolisian;

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia

1.

untuk diumumkan;
tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan

kerrangan r,egara;
m.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

n.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki
laporan pajak pribadi;
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o. tidak pernah dijatuhi

hukuman disiplin berat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Aparatur Sipil Negara dalam hal calo^n
berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

p.

belum pernah menjabat sebagai Walikota, dan WaHl
Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama untuk calon Walikota dan Wakil
Waiikota atau calon Wakil Walikota;

q. belum pernah menjabat sebagai Walikota untuk
Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

r. berhenti dari jabatannya bagi Walikota, dan Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai calon;

s.
t.

tidak berstatus sebagai penjabat Walikota;
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai
anggota Dewan Perwakilan Ralqyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah sejak diangkat menjadi Walikota dan
Wakil Walikota atau Wakil Walikota;

u.

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara sejak diangkat menjadi Walikota dan
Wakil Walikota atau Wakil Walikota; dan

v.

berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara

atau badan usaha milik daerah sejak diangkat
menjadi Walikota dan Wakii Waiikota atau Wakil
Walikota.
(21

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf d, huruf f, huruf p, huruf q, huruf r,
huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v.
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b. fotokopi ljazah yang telah diiegatisir oleh instansi
yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,.
C.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTp)
dengan Nomor Induk Kependudukan (NII{};
d. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan

secara rohani, jasmani, dan bebas

dari

penyalahgunaan narkotika dari Rumah Sakit Umum
DaerahlPemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
e.

surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggai calon atau bagi mantan terpidana telah secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari
pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional
dengan disertai bukti.nya sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h.
surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan
tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan
catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj.
h.

Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan
kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k;

t2

i.

surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan
utang secara perseorangan danlatau secara badan

hukum yang menjadi tanggungjawabnya J/a-n€l
merugikan keuangan negara, dari pengadilan Negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

j.

1.

surat keterangan tidak dinyatakan pailit

dari

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m.
k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama

caion, tanda terima penyampaian

surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5
(lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat
keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari

kantor pelayanan pajak tempat calon

1.

yang

bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n;
surat keterangan dari lembaga yang berwenang di
bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa calon

yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

dengan

golongan kepangkatan paling rendah IV.b dan pernah

atau sedang menduduki jabatan Eselon II.b, serta
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Aparatur Sipil Negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf e dan huruf o;
m.

daftar riwayat hidup calon yang dibuat

dan

ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Poiitik
atau pimpinan gabungan Partai Politik;
n. pas foto terbaru calon Walikota dan Wakil Walikota
atau calon Wakil Walikota; dan
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o.

naskah visi, misi, dan program calon Walikota dan
Wakil Walikota.

(3) Dalam melaksanakan penelitian dan verifikasi dokun?e-n

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2ll,
Panitia Pemilihan dapat meminta penjelasan terhadap
hasil penelitian dan verifikasi dari lembaga yang
berwenang;

(4) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum lengkap dan memenuhi syarat,

Panitia Pemilihan wajib meminta

kelengkapan

persyaratan kepada calon Walikota dan Wakil Walikota
atau calon Wakil Walikota.
Bagian Kedua
Pengajuan Calon
Pasal 7
(1)

Pengajuan calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon

Wakil Walikota berdasarkan usulan dari Partai Politik
12)

atau gabungan Partai Politik pengusung.
Anggota DPRD yang diusulkan sebagai calon Walikota

dan Wakil Walikota atau calon Wakil

Walikota

sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai hak untuk
memilih.
Pasai 8

(1) Dalam hal pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota,
Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung

yang masih memiliki kursi

di

DPRD mengusulkan 2
(dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
(2) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik
pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat
dilakukan pengisian jabatan Walikota dan Wakil
Walikota maka pengajuan pasangan calon diusulkan
oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang
memiliki kursi di DPRD paling sedikit 2O'h (d:ua puluh
persen) dari jumlah kursi.
(3) Dalam

hal

Walikota dan Wakil Walikota yang berasal

dari perseorangan, maka pengajuan pasangan calon

t4
diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai
Politik yang memiliki kursi di DpRDpaling sedikit
2O% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
Pasal 9

(1)

Dalam hal pemilihan calon wakil walikota, partai politik

atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan
2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD
melalui Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna
DPRD.

(21 Dalam hal Wakil Walikota berasal dari calon
perseorangan, maka pengisian Wakil Walikota dilakukan
melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan

usulan Walikota.
BAB VI
PENETAPAN CALON

Pasal 10
(1)

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Panitia pemilihan
menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon
Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota.

{2)

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan
paling sedikit 2 (dua) calon Walikota dan Wakil Waiikota
atau calon Wakii Waiikota dengan Keputusan panitia
Pemilihan.
Pasal

(1)

11

Calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil
Walikota yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2;,
dilakukan pengundian nomor urut calon Walikota dan
Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota.

(2|

Pengundian nomor urut calon Walikota dan Wakil
Walikota atau calon Wakil Walikota dilaksanakan Panitia

Pemilihan yang disaksikan oleh Partai Politik dan
gabungan Partai Politik pengusung.
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(s)

Nomor

urut caion walikota dan wakil warikota

atau

calon wakil walikota bersifat tetap dan dijadikan dasar
oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.
{4)

Partai Politik dan gabungan partai politik dilarang

menarik calonnya

dan f

atau calonnya dilarang

mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai
calon walikota dan wakil walikota atau calon wakil
Walikota oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 12
(1)

Nama calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon
wakitr walikota yang telah ditetapkan panitia pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2),
dilaporkan kepada Pimpinan DPRD disertai kelengkapan
dokumen pencalonan.

(2j Setelah menerima

laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan
misi untuk pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota
dalam rapat paripurna.
BAB VII
RAPAT PARIPURNA

Pasa] 13

(1) Badan Musyawarah menetapkanjadwal pelaksanaan :
a. Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi untuk
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
b. Rapat

Paripurna Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota atau Wakil Walikota.

(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat
bersifat terbuka umum.

(1)

Pasal 14
(1)

Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dibuka oleh Ketua atau salahsatu Wakil Ketua DPRD.

(2\

Panitia Pemilihan membaca Tata Tertib Pemilihan dan
Berita Acara hasil pemeriksaan berkas persyaratan calon
dalam Rapat Paripurna.
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(3) Pimpinan rapat mengumumkan

2 (dua) nama Calon

Walikota dan Wakil Walikota atau Calon Wakil Walikota.
BAB VIII
PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

Pasal 15

(1) Penyampaian visi dan misi calon Walikota dan Wakil

Walikota dilaksanakandalam Rapat

ParipurnaDPRD

sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.

(2) Penyeienggara dan penanggungjawab penyampaian visi
dan misi adalah Panitia Pemilihan.
(3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai tanya jau,,ab/dialog dengan anggota
DPRD.

(4) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang
berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya
jawab/ dialog anggota DPRD.

(5) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat

berpedoman

(3)

pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Blitar.

(6) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang
sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
(7) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga
penyiaran publik.
(8) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada
setiap calon Walikota dan Wakil Walikota.

(9) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan seiama 1 (satu) hari, paling lambat
14 (empat belas) hari setelah DPRD menerima nama-

narna calon Walikota dan Wakil Waiikota dari Panitia
Pemilihan.
Pasal 16

(1) Dalam hal salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota
berhalangan tetap sejak penetapan nama pasangan calon
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sampai dimulainya penyampaian visi dan misi, partai
Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang
calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan ca-to^n
Waiikota dan Wakil Walikota pengganti paling iama 3
(tiga) hari sejak calon Walikota dan Wakil Walikota
berhalangan tetap.

(2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan

administratif calon Walikota dan Wakil Walikota
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal pendaftaran.

(3) Dalam hal salah seorang dari caion Walikota dan Wakii
Walikota berhalangan tetap sejak penetapan calon
Walikota dan Wakil Walikota sampai sebelum dimulainya
penyampaian visi dan misi, sehingga jumlah calon

Walikota dan Wakil Walikota kurang dari 2 (dua)
pasangan calon, Panitia Pemilihan membuka kembali
pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota paling

lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon Walikota dan
Wakii Walikota berhalangan tetap.

(4i Pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
menghilangkan hak calon Walikota dan Wakil Walikota
yang sudah memenuhi syarat.

(5) Dalam hal terjadi salah satu calon Walikota dan Wakil

Walikota berhalangan

tetap pada saat

dimulainya

visi dan misi sampai hari pemungutan
suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon

penyampaian

atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan
dan calon Walikota dan Wakii Walikota yang berhalangan
tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(6)

Dalam hal calon Walikota dan Wakil

Walikota

berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian
visi dan misi sampai hari pemungutan suara, calon

Walikota dan Wakil Walikota kurang dari 2 (dua)
pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan

ditunda paling larna L5

(1ima belas) hari.
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(7)

Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon
Walikota dan Wakil Walikota paling lama 7 (tujuh) hari
setelah pemrndaan tahapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6).
(8)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung

yang calonnya berhalangan tetap

sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) mengusulkan calon Walikota
dan Wakil Walikota pengganti.
(e)

Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan
administratif usulan calon Walikota dan Wakil Walikota
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan
menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota
pengganti.
BAB IX
PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA, DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara
Pasal 17

(1) Paniti.a Pemilihan menJruslrn kebutuhan perlengkapan

pemungutan suara.
(2)

Sekretaris DPRD bertanggung jawab

dalam

pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 18

Jenis perlengkapan pemungutan suara meiiputi :
a. papan tulis yang memuat nama para calon Walikota dan
Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota;

b. surat suara berbentuk kertas suara yang berupa kolom
nama calon dan kolom untuk Pengisian Nama Calon
Walikota dan Wakil Walikota atau caion Wakil Walikota
yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
diketahui oleh Pimpinan Rapat Paripurna serta dibubuhi
stempel DPRD pada saat pemilihan sebagai tanda sahnya

surat suara;
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C.

1 (satu) buah kotak sltara yang besarnya

disesuaikan

dengan kebutuhan berikut kuncinya;
d.
e.

bilik srlara untuk melaksanakan pemberian suara;
alat-alat berupa aiat coblos di dalam biiik suara atau
tempat khusus untuk memberikan suara.
Pasal 19

(1)

t2)

Pemungutan srlara, penghitungan suara,

dan

penetapan hasil pemungutan suara dalam Pernilihranr
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan 1(satu) hari setelah penyampaian
visi dan misi.

(3)

Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan
suara, penghitungan suara dan penetapan hasil
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.
Pasal 2O

(1)

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) dihadiri oleh lebih dari 1'2
(satuperdua) dari jumlah anggota DPRD.

(2)

Apabila pada pembukaan Rapat

Paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota

DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling
lama 1 (satu)jam.
(s)

Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi,

Rapat

Paripurna ditunda" lagi untuk paling lama 1 (satuljam.
(4)

Apabila pada akhir waktu penundaan

rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum
j.rga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling
lama 3 (tiga) hari.

(5)

Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat
dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3).
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(6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan.
Pasal 21
(1)

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap
Fraksi dan gabungan Fraksi menunjuk 1 (satu) orang
anggota Fraksi dan gabungan Fraksiuntuk bertindak
sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan
Fraksi dan gabungan Fraksi.

(2)

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan
penghitungan suara.

(s)

Fraksi dan gabungan Fraksimenunjuk saksi pengganti

dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan.
Pasal22
(1)

Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya
kepada 1 (satu) calon Walikota dan Wakil Walikota atau
calon Wakil Walikota.

(2)

Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara sistem pemungutan suara yang
ditetapkan oleh Panitia Pemiiihan.
Pasal 23

(1)

Sebelum melaksanakan pemungutan suara yang
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, Panitia Pemilihan
membacakan tata cara pemberian suara secara lengkap

{2)

di hadapan para anggota rapat yang hadir.
Panitia Pemilihan menghitung, mencatat jumlah, dan
meneliti keabsahan surat suara yang akan digunakan

dan apabila ditemukan surat suara yang cacat atau
rusak, maka segera menggantikannya dengan surat
sllara yang memenuhi syarat.
(s)

Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak
jumlah anggota DPRD yaitu 25 (dua puluh lima) lembar
ditambah cadangan sebanyak 3 (tiga) lembar.

2l
(4)SebelumkotakSuarad.igunakan,PanitiaPemiiihan
membuka dan memperlihatkan kepada para anggota
DPRDbahwakotakSuaradipastikandalamkeadaa^n

kosong, kemudian menutupnya kembali

dan

menguncinYa.

(5) Kotak suara diletakkan di ruang rapat Paripurna di atas
meja sehingga dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir.
Pasal 24
(1)

Anggota DPRD yang terlambat hadir dalam Rapat
Paripurna .Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau
Wakil Walikota seteiah mengisi daftar hadir diberi
kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang
proses pemilihan belum dimulai.

{2)

Anggota DPRD yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil
Walikota tidak dapat mewakilkan hak sLtaranya dan yang
bersangkutan kehilangan hak suaranya.
Pasal 25

suara dilakukan dengan cara Panitia
Pemilihan memberikan 1 (satu) lemhar surat suara

(1) Pemberian

melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar
hadir Anggota DPRD.
(2) Setelah menerlma surat suara, pemilih memeriksa dan

meneliti apabila ternyata terdapat cacat atau kerusakan
sehingga tidak sah, pemilih berhak meminta surat suara
baru sebagai pengganttnya, setelah terlebih dahulu
menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada
Panitia Pemilihan.
Pasal 26
(1)

Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan
dan diketahui oleh Pimpinan Rapat serta dibubuhi
stempel DPRD Kota Blitar.

hak suara dilaksanakan dengan mencoblos
pada kotak gambar salahsatu calon Walikota dan Wakil
Walikota atau Wakil Walikota pada lembar surat suara

(2\ Penggunaan
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dengan alat coblos yang disediakan oleh Panitia
Pemilihan.
(3) Penggunaan

hak suara sebagaimana dimaksud pada aJ.af,

(1) dilaksanakan di dalam bilik suara atau tempat
khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(4)

Setelah proses penggunaan suara

sebagairnana

dimaksud pada ayat (2\ dan ayat (3) selesai, pemilih
memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke
daiam kotak suara.
(s)

Pemilih yang salah memberi tanda coblos pada nama
dalam surat suara, dan surat suara belum dimasukkan
ke dalam kotak suara dapat mengganti surat suara yang

baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara
yang diisi salah tersebut kepada Panitia Pemilihan.
(6)

Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
Pasal 27

(1)

Surat dinyatakan Sah apabila

:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan diketahui oleh Pimpinan Rapat
Paripurna serta dibubuhi stempel DPRD;

b. mencoblos pada kotak gambar salahsatu calon yang
dipilih; dan
c. mencoblos pada kotak gambar salahsatu calon
dengan alat coblos yang disediakan oleh Panitia
Pemilihan.
(2)

Surat suara dinyatakan Tidak Sah apabila :
a. berbeda dengan surat suara yang telah ditetapkan;

b. mencoblos tidak pada kotak gambar yang disediakan
sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1)
huruf b;

c.

mencoblos dengan aiat coblos selain alat coblos yang
disediakan oleh Panitia Pemilihan; dan

d. pada surat suara yang didalamnya dibubuhi tulisan
danlatau catatan lain.

23

(3)

Surat suara dinyatakan kosong apabila tidak
coblosan pada kotak gambar salahsatu calon

ada

dan

keadaan surat su,ara bersih tanpa ada cobiosan apapurl.
Bagian Kedua
Penghitungan Suara
Pasal 28

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan
setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud

ayat

(1)

dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi
setiap calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon
Wakil Walikota dapat menyaksikan secara jelas
penghitungan suara.
(3)

Calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil
Walikota melalui saksi dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara apabila
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh

saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima

Panitia Pemilihan, seketika

itu jug,

mengadakan

perbaikan penghitungan suara.
Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan membuka kotak dan mengeluarkan

surat suara kemudian menghitungnya

dengan

disaksikan oleh para Saksi.
(2) Apabila jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak
suara lebih banyak atau kurang dari jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilihnya, maka pemungutan suara
dinyatakan tidak sah dan diulang kembali.
(3)

Di hadapan para pemilih dan para saksi, Panitia
Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu per
satu untuk mengetahui kepada calon mana pemilih

memberikan suaranya kemudian membacakan nama
calon yang mendapat suara di hadapan Rapat Paripurna.
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(4) Panitia Pemilihan mencatat jumiah suara yang sah, tidak
sah, dan kosong.
Pasal 30

(1) Apabila hasil perhitungan sllara calon terdapat perolehan

suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang 1
(satu) kali pada hari yang sama.
(2) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih juga terdapat perolehan
suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang i
(satu) kali lagi pada hari yang sama.
(3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) masih j.rg. terdapat perolehan

suara yang sama, maka Panitia

Pernilihan

mengembalikan usulan nama calon kepada Partai Politik

atau gabungan Partai Politik pengusung.
(a) Apabila seteiah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) masih juga terdapat perolehan

suara yang sama, maka Panitia

Pemilihan

mengembalikan usulan nama calon kepada Partai Politik

atau gabungan Partai Politik pengusung.
(5) Apabila setelah dikembalikan kepada Partai Politik atau

gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan terdapat perubahan usulan

nama calon Walikota dan Wakil Walikota atau caion
Wakii Walikota, maka mekanisme pemilihan diulang
kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga
Penetapan Hasil Pemilihan
Pasal 31

(1) Berdasarkan penghitungan sllara, Panitia Pemilihan

menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota atau
calon Wakil Walikota terpilih yang memperoleh suara
terbanyak.

(2) Hasil perolehan suara sebagairnana dirnaksr-rd pada
ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil
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Pemiiihan yang ditandatangani oieh paling sedikit 213
(dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang
hadir.

Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani tanpa
adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas,

(3) Apabila

(4)

tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.
Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan di

hadapan Rapat Paripurna

dan diserahkan

kepada

Pimpinan Rapat.
(5)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),Pimpinan Rapat mengumumkan
hasil pemilihan dan selanjutnya DPRD menetapkan calon
Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota
(6)

terpilih yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
Dalam ha1 terjadi pelanggaran hukum pada proses
Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB X
PENYAMPAIAN USULAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA ATAU CALON WAKIL WALIKOTA TERPILIH
Pasal 32
(1)

Pengesahan pengangkatan calon Walikota

dan Wakil

Walikota atau calon Wakil Walikota terpilih
diusulkandengan surat Pimpinan DPRD kepada Menteri

meialui Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah
Keputusan DPRD tentang Penetapan calon Walikota dan
(2)

Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota terpilih.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan Tata Tertib Pemilihan, Berita Acara Hasil
Pemilihan, Keputusan DPRD tentang Penetapan ca-lon
Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota
terpilih, dan Risalah Rapat Paripurna.
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BAB XI
KBTENTUAN PENUTUP
Pa-sal 33

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkari
pengundangan Peraturan DPRD
daiarn Berita Daerah l(ota Blitar.

ini dengan penempatannya

di

Blitar
Pada tanggal 7 Mei 2Ol9
Ditetapkan

KETUA DEWAN PERWAI(ILAN RAKYAT DAERAH

