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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang hubungan kemitraan antara DPRD 

dengan Pemerintah Daerah dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan APBD 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bersifat normative dan empiris. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan pedoman wawancara dengan responden. 

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan dengan menjelaskan atau melukiskan 

kenyataan-kenyataan berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil 

yaitu menunjukkan hubungan secara positif dalam prakteknya dan secara garis besar 

mempengaruhi dalam penyususnan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerag 

(APBD) oleh DPRD dengan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Kata junci: Pemerintah Daerah, Hubungan Kemintraan. 
 

HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH 

BERDASARRKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAH DAERAH 

(STUDI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) 
 

ABSTRACT 
 

This research based on concerns abaout the relationship between parthers of regional people 

representative assembly with local government and proplem encountered in the preparation and 

determination regional income and expenditure budgets in accordance with the regulation 

number 23 year 2014 abaout the local government in provincial of Nusa Tenggara Barat. This 

research is normative and empirical juridical. The technique if collecting data by libraly and 

interview guide with respondent. The data analysis used is qualitative data analysis, which is 

colleting data obtained from literature and field study by explaining ordescribing the facts based 

on research result. Based on the research, direct positive in a great line and practice in the 

preparation and determination regional income and expenditure budgets the local government in 

provincial of  Nusa Tenggara Barat. 

 

Key word: Local Government, Partners Relationship. 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedudukan legislatif dan Pemerintah 

Daerah sebagai unsur  inti penyelenggara Pemerintahan Daerah yang secara konseptual memiliki 

kedudukan yang sejajar dan seimbang. Keberadaan legislatif dalam pemerintahan daerah 

mempunyai hubungan fungsional (kemitraan) dalam melaksankan urusan yang menjadi tugas 

dan wewenang, salah satu bentuk hubungan tersebut dapat kita lihat dalam penyusunan dan 

penetapan APBD. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubunga 

kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.Kedudukan yang setara bermakna bahwa 

di antara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang samadan sejajar, artinya 

tidak saling membawahi.Hal initercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan 

Daerah (Perda).
1
 

 Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, jika  dicermati pola hubungan 

kemitraan antara eksekutif dan legeslatif faktanya akan lebih terlihat, yang lebih cendrung 

menepatkan  sebagai “ rival” bagi para “stakeholder”-nya daripada sebagai mitra. Kondisi ini 

muncul karna memang kekuasaan politik lokal yang cendrung didominasi oleh institusi DPRD 

(legislative heavy). Misalnya hak anggaran menentukan pos anggaran eksekutif dan setiap unit 

kerja ada ditangan DPRD sebagai pemegang hak budget. DPRD memiliki kekuasaan monopolis, 

yaitu “hak suara”  artinya menyetujui atau tidak menyetujui dalam pengambilan keputusan 

disetiap rapat/siding DPRD. Hal inilah yang membuat bargraining positition eksekutif menjadi 

lemah ketika berhadapan dengan dewan dalam penyusunan peraturan daerah tentang rencana 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang memiliki keleluasaan dan pasal lebih banyak dari undang-undang 
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sebelumnya serta Undang-Undang ini lebih jelas  dalam pembagian urusan baik dari tingkat 

pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah memberi penegasan  terkait fungsi kedua lembaga ini memberi manfaat bagi 

proses demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Ketegasan fungsi ini juga 

mungkin akan menciptakan “check and balances” menuju tercapainya tata pemerinntahan yang 

baik (good governmance), yakni pemerintahan yang adil, partisipatif, transparan dan akuntabel. 
3
 

Hal yang menjadi masalah utama adalah dalam hubungannya dengan proses penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah  (APBD) tidak dapat dihindari adanya kepentingan 

kelompok dari pihak legislatif sebagai refresentasi perwakilan dari partai politi. Sedangkan pihak 

eksekutif sebagai pihak yang mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD juga tidak 

konsisten dengan apa yang sudah diusulkan dan disepakati tidak jarang mengalami perubahan 

setelah di tuangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang diusulkan oleh eksekutif, 

sehingga yang lahir bukan lagi kebutuhan dari masyarakat melainkan daftar keinginan sejumlah 

kelompok. Kondisi inilah yang menjadi tari ulur antara legislatif dan eksekutif dalam 

penyusunan peraturan daerah dalam peroses  penyusunan APBD khususnya dalam proses 

pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Berdasarkan uraian diatas maka timbul permasalahan yang akan diteliti dan dibahas 

yakni: 1. Apakah hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan 

dan penetapan APBD sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 2. Kendala-kendala Apa saja  

yang dihadapi dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah 

dalam penyusunan dan penetapan APBD serta bagaimana cara mengatasinya? 

                                                           
3
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Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu: a. Untuk mengetahuihubungan 

kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di provinsi 

Nusa Tenggara Barat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.  b.Untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara pemerintah 

daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 

pelaksanaan otonomi di Daerah. Manfaat Penelitian yaitu:Manfaat Teoritis: 1) Diharapkan hasil 

penelitian ini Dapat memberikan manfaat dan  informasi bagi mahasiswa ilmu hukum pada 

umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai pelaksanaan hubungan 

kemitraan Pemerintahan Daerah. 2). Secara Akademis penelitian ini untuk memenuhi syarat 

strata satu atau S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Jenis penelitian hukum 

normatif empiris, dan menggunakan tiga macam metode yaitu: Pendekatan Perundang-undang 

(statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Sosiologis 

(sociolegal). Menggunakan teknik pengumpilan data primier serta menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. 

 

 

  

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD Pada hakektnya disamping 

merupakan lembaga resmi Negara yang mewakili rakyat, juga sebagai mitra eksekutif dalam 

merumuskan kebijakan dalam rangka melaksanakan Pemerintah Daerah. Selain itu kedua 

lembaga ini mempunyai kedudukan yang berisifat sejajar.
4
 Dalam kedudukan  DPRD sebagai 

badan legislatif  Daerah, DPRD Bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.  Dengan 

tanpa menguraikan makna kemiraan itu sendiri secara lebih mendetail. Namun sebagai lembaga 

pemerintahan daerah, DPRD juga mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan 

Pemerintah Daerah.
5
 Hal ini sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014  

tentang Pemerintah Daerah pasal 57 disebutkan bahwa” Penyelenggaraan Pemerintah daerah 

Provinsi dan kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat 

Daerah”. 
6
Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah Daerah 

memiliki kedudukan yang sejajar dalam arti tidak ada saling membawahi satu sama lain. 

Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam 

menyusun atau membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut kedua lembaga wajib memelihara dan 

membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung bukan 

sebagai lawan atau pesaing
7
. Kemitraan dan kesejajaran Pemerintah Daerah dengan DPRD dapat 

dilihat dari pengambilan kebikjakan secara bersama-sama dalam peroses penyusunan APBD dan 

penetapan Peraturan Daerah.
8
   

                                                           
 

5
 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Cet.2, Rineka Cipta, Jakarta , 2007, hlm,179. 

6
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Psl.57.  

 
8
Ibid.,Hlm.272. 



Secara mendasar hubungan antara eksekutif dan legislatif meliputi hal-hal dalam lingkup: 

Anggaran, Pembuatan Peraturan Daerah, dan Pengawasan. Dan bentuk hubungan legislatif dan 

eksekutif yang secara nyata dapat dilihat secara umum yaitu:
9
1. Bentuk komunikasi dan tukar-

menukar pikiran, 2. Bentuk kerjasama atas beeberapa subjek, program, masalah, dan 

pengembangan regulasi, 3. Klarifikasi atas berbagai masalah. Bentuk hubungan tersebut 

berbeda-beda dalam peran dan aktualisasi maasing-masing pihak. Dalam hubungan tersebut 

dapat dikembangkan etika yang dapat mereflesikan bahwa DPRD bukan sebagai ancaman tetapi 

lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya pemerintah daerah diharapkan 

mampu menciptakan susunan kondusif yang mampu menciptakan kondusifitas yang dapat 

mendorong DPRD bekerja secara independent dan tetap kritis. 

Dari prakteknya penyelenggaran pemerintahan daerah, terbentuk pola hubungan eksekutif 

dengan legislatif terbangun dalam 3 pola hubugan, yaitu: a. Bentuk hubungan searah positif 

yakni  Bentuk hubungan ini terjadi apabila eksekutif daerah dan DPRD memiliki visi yang sama 

dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk kemaslahatan daerah itu sendiri (good 

governance), dengan cirri-ciri : transparan, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggungjawab, 

dan obyektif. b . Bentuk hubungan konflik yakni, Bentuk hubungan konflik terjadi bila kedua 

lembaga tersebut saling betentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan 

daerah.Hal ini berwujud pada pertentangan yang mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan 

yang tidak produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemcapaian tujuan-tujuan 

daerah itu secara keseluruhan. c. Bentuk hubungan searah negatif yakni, Bentuk hubungan 

searah negatif terjadi bila esekutif dan legislative berkolaborasi (KKN) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.
10
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Pada prinsip ketiga bentuk hubungan diatas meliputi  hal-hal representasi, anggaran, 

pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan skretaris daerah, pembinaan 

dan pengawasan. Kesemua hal tersebut akan berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila baik 

eksekutif maupun legislative memiliki visi yang sama yaitu visi yang bukan hanya menyangkut 

kelembagaan saja, tetapi juga menyangkut individual mereka benar-benar merasa terikat 

(committed), karna hal tersebut mencerminkan visi pribadi masing-masing.
11

DPRD dan 

Pemerintah Daerah  merupakan dua lembaga yang berbeda yang mmempunyai dua tugas dan 

kewenangan yang berbeda, akan tetapi dalam tugas dan kewenangannya tersebut terdapat tugas 

yang berkaitan erat yaitu salah satunya dalam penetapan APBD. Dalam menetapkan APBD 

kedua lembaga tersebut berperan sesuai dengan tugas masing-masing. Pemerintah daerah 

menyiapkan Rancangan Perda tentang APBD.Sedangkan DPRD yang menetapkan rancangan 

perda tentang APBD.Antara tugas Pemerintah Daerah yang menyiapkan RAPBD dengan DPRD 

yang menetapkan RAPBD, terdapat pembahasan APBD tersebut. Disinilah tempat penyatuan 

tugas antara kedua lembaga daerah tersebut yaitu secara bersama-sama membahas rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.Setelah RAPBD itu disahkan maka terjadi pembagian 

tugas yaitu DPRD sebagai Pengawas Pelaksana dan pemerintah daerah sebagai pelaksana APBD. 

Pola hubungan DPRD dengan Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 

23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tercantum dalam pasal  65 Huruf (d)  bahwa 

pemerintah daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

kepada DPRD untuk dibahas bersama
12

. Selanjutnya dalam pasal 99 dijelaskan bahwa DPRD 
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membahas dan menyetujui bersama terhadap rancangan perda Provinsi tentang APBD tentang 

APBD Provinsi dengan Gubernur.
13

 

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD Provinsi NTB bapak M.Hadi sulton,S.Sos 

yang juga menjabat anggota badan anggaran DPRD Provinsi NTB mengatakan” bahwa pola 

hubungan antara DPRD Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah provinsi NTB dalam 

menyusun dan menetapkan APBD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diamanatkan 

dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tata tertib DPRD, jadi semua 

anggota badan anggran DPRD Provinsi NTB selalu mengikuti aturan-aturan yang ada dalam 

membahas dan menetapkan APBD Provinsi NTB
14

 .  

Dalam peroses penyusunan dan penetapan APBD serta Peranan Pemerintah Daerah dan 

DPRD Provinsi termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yaitu
15

:1). Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) merupakan 

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional 

atau darah untuk periode 1 tahun . penyusunan APBD didasarkan padaa perencanaan yang sudah 

ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program yang akan di lakukan. Bila dilihat dari prsefektif 

waktunya, perencanaan ditingkat Daerah Provinsi NTB dibagi menjadi 3 kategori: Rencana 

jangka panjang daerah ( RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 

tahun, rencana  pembangunan jangka menengah daerah  (RPJMD) merupakan perencanaan 

pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 tahun dan sedangkan rencana kerja ditingkat SKPD 

terdiri dari perencanaan kerja strategis SKPD untuk periode 5 tahun dan rencana kerja SKPD 

tahunan.dan disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Mei.  2. Kebijakan Umum 
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anggaran dan prioritas plafon anggran sementara (RKUA-PPAS) yakni, kebijakan umum APBD 

merupakan sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi 

petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rencana APBD dan 

rencana perubahan APBD, sedangkan  Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap programdan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan (RKA-SKPD). PPAS 

setelah disepakati bersama dengan DPRD , dimuat dalam nota kesepakatan antara kepala daerah 

dengan pimpinan DPRD berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah menyusun rancangan 

kebijakan umum APBD (RKUA)  selanjutnya kepala daerah menyampaikan kepada DPRD 

Provinsi NTB dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB. Selambat-lambatnya pertengahan 

bulan juni. 3). Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-

SKPD) Berdasarkan Nota Kesepakatan antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD atau hasil 

pembahasan kebijkan umum anggaran (KUA) dan PPAS, maka kepala daerah menerbitkan surat 

edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Disampaikan paling lambat pertengahan 

bulan agustus. 4). Rancangan Perda tentang APBD (RAPERDA APBD) Dalam penyusunan 

Perda tentang APBD terdapat beberapa tahapan yaitu: a. Penyusunan Raperda APBD, b. 

Sosialisasi Raperda APBD, c. Pembahasan Raperda APBD, d. Persetujuan Raperda APBD.  

Penyampain raperda yang telah disepakati bersama dibahas bulan oktober dan disetujui bersama 

paling lambat bulan November. 4). Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah (Raperda Dan Raperdaka) Evaluasi bertujuan untuk tercapainya 

keserasian antara kebijakan daerah dan kebijkan nasional, serta sejauh mana APBD Provinsi 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang 

lainnya yanngditetapkan oleh Pemerinta Provinsi tersebut. Hasil evaluasi dituangkan dalam 



keputusan Mendagri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 hari kerja sejak 

diterimanya rancangan tersebut. 5). Penetapan Perda APBD dalam tahapan ini Kepala daerah 

menyusun rancangan peraturan tentang APBD dan dibahas bersama dengan DPRD Provinsi dan 

selanjutnya  diajukan untuk mendapatkan persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri. DPRD 

Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah pengambilan keputusan bersama ini harus sudah 

terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Raperda APBD baru dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan dari  Mentri Dalam 

Negeri. Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

di laksanakan paling lambat tanggal 31 Desember. 

Dalam hal ini DPRD dengan Pemerintah Daerah  Provinsi NTB dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya serta dalam menghadapi kendala-kendala dalam proses penyusunan dan 

penetapan APBD selalu berpedoman pada ketentuan –ketentuan yang telah di tentukan dan 

diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 204 tentang Pemerintah Daerah dalam 

peroses perumusan,  penyusunan sampai dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.  

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam 

menyusun dan menetapkan anggaran sering terjadi persoalan yang muncul atau kendala-kendala 

dalam hal Penyusunan dan penetapan APBD sering terjadi keterambatan dalam penyampaian 

oleh pihak eksekutif sebagai contoh, rancangan Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon 

anggaran sementara (KUA dan PPAS) melebihi dari waktu jadwal yang sudah ditentukan. Yang 

seharusnya Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD pertengahan (minggu  ke-2)  bulan 

juni tahun anggaran berjalan, demikian pula, draf  RAPBD yang semestinya diserahkan kepada 

DPRD pada pekan Pertama bulan Oktober untuk dibahas bersama dalam kenyatanya sering 



terjadi keterlambatan yang akhirnya penetapan APBD akan terlambat. Keterlambatan ini akan 

berdampak pada sejumlah Kabutan/Kota terlambat juga dalam menyerahkan RAPBD kepada 

Pemerintah Daerah untuk dievaluasi serta, Dana Alokasi Umum (DAU) daerah yang terlambat 

juga akan dipotong 25% oleh pemerintah pusat. Yang menjadi sorotan dari DPRD Provinsi 

NTB yang disampaikan juru bicara komisi I DPRD NTB kepada Suara NTB, Lalu Wirejaye 

menyoroti tentang lambatnya eksekutif menyerahkan rancangan KUA PPAS ke Dewan.Komisi I 

juga menyoroti tentang system penganggaran yang menggunakan e-budgeting. Adapun latar 

belakang munculnya e-budgeting dalam proses penyusunan APBD NTB yakni permaslahan 

jadwal penyusunan anggaran yang lama, harga satuan item yang tidak standar, kesulitan dalam 

proses usulan dan evaluasi anggaran oleh TAPD. Data TAPD tidak komperhensif dalam 

pembahasan dengan DPRD dan keresahan dikalangan pejabat pemerintah khususnya TAPD 

karena proses penyusunan anggaran yang dapat menyeret mereka ke proses pidana. Lalu 

Wirejaye mengatakan keterlambatan penyampaian KUA PPAS oleh eksekutif selalu menjadi 

masalah. Kurangnya memperhatikan ketetapan waktu dalam penyampaian KUA PPAS ke 

DPRD. Sesuai dengan aturan yakni minggu ke-2 bulan juni. Tapi pihak eksekutif hanya 

mengingat pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala Daerah tentang RAPBD paling 

lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
16

 

Dari hasil wawancara dari pihak eksekutif dan legislatif Provinsi NTB dapat diperoleh 

suatu pemahaman yakni: 1. Pembiyayaan program-program dari setiap SKPD Provinsi NTB dan 

Program unggulan Provinsi NTB dalam APBD Provinsi NTB berasal dan bergantung pada 

Pendapatan Asli Daerag (PAD) Provinsi NTB, jumlah besar kecilnya Dana Alokasi Umum 

(DAU) yang diberikan Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah , dan Dana Alokasi Khusus 
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(DAK) ) yang diterima provinsi NTB dari Pemerintah Pusat. 2 Program-program   diusulkan 

tiap-tiap SKPD Pemerintah Provinsi NTB berpengaruh terhadap arah penyusunan dan penetapan 

APBD , Karena setiap SKPD Pemerintah Provinsi NTB Mengajukan program-program serta 

jumlah anggaran program-program yang berbeda sehingga dapat merubah penyusunan dan 

penetapan APBD Pemerintah Provinsi NTB. 3. Evaluasi oleh DPRD Provinsi NTB dengan 

Pemerintah Provinsi NTB dapat merubah arah penyusunan dan penetapan APBD Provinsi NTB 

serta program-program yang diajukan tiap-tiap SKPD Pemerintah Provinsi NTB  dalam APBD 

Provinsi NTB apabila tidak sesuai dengan keserasian antara kebijakan Daerah NTB dan 

Kebijakan Nasional, serta keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, dan 

apabila sejauh mana APBD provinsi NTB tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Provinsi NTB serta Salah satu faktor yang 

secara substansial yang juga mempengaruhi penyusunan dan penetapan APBD  Provinsi NTB 

yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki legislatif dalam penyusunan dan 

penetapan APBD, karena berimplikasi langsung dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki 

legislatif dalam penyusunan dan penetapan APBD yang dimana legislatif adalah refresentasi dari 

berbagai partai politik dan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga dapat 

mempengaruhi arah kebijakan dalam penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi NTB.
17
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pola hubungan antara DPRD Provinsi 

NTB dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam kaintanya dengan penyusunan anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi NTB, maka dapat disimpulkan: 1. Pola 

hubungan antara DPRD Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam 

kaintanya dengan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi 

NTB sudah menunjukan hubungan kesetaraan dan kemitraan yang dimana terbentuk pola 

hubungan yang searah positif dan seimbang dalam praktek penyusunan anggaran dan penetapan 

APBD di Provinsi NTB , sesuai dengan ketentuan yang telah ditetpkan oleh Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Peranan DPRD Provinsi NTB dengan 

Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) di Provinsi NTB dapat dilihat dari penyusunan rencana kerja pemerintah, penyusunan 

rencana kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran APBD, penyusunan rencana kerja dan 

anggaraan APBD, Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD, sosialisasi Peraturan 

daerah tentang APBD, Pembahasan Peraturan Daerah Tentang APBD, serta penetapan rancangan 

peraturan Daerah APBD Menjadi peraturan Daerah. 2. Kendala-kendala yang secara substansial 

dan secara garis besar yang mempengaruhi dalam penyusunan dan penetapan APBD oleh DPRD 

Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB yaitu: jumlah Pendapatan asli Daerah 

(PAD), jumlah dana Perimbangan yang diterima pemerintah provinsi NTB dari Pemerintah 

Pusat, Program-program dari setiap SKPD , Program-program unggulan pemerintah Provinsi 

NTB, evaluasi oleh DPRD Provinsi NTB dengan pemerintah Provinsi NTB serta kualitas 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki legislatif  dalam penyusunan dan penetapan APBD. 



Saran 

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan hubungan kemitraan dalam berkenaan 

dengan penyusunan pembahasan, penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 

diharapkan tidak menyimpang atau bertentangan dari tiga fungsi utama lembaga legeslatif 

terutama berkenaan dengan perencanaan, pembahasan dan penetapan. Dengan tetap 

mempertimbangkan aspek prioritas dari segi sasaran pencapaian dan akuntabilitas. 

Untuk mengoptimalkan terwujudnya pencapaian sasaran dan menghindari terjadinya 

penyimpangan penggunaan anggaran, peran fungsi pengawasan DPRD yang optimal akan dapat 

mengurangi terjadinya penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) serta efektifnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
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