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V. PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan check and balances Dalam sistem Pemerintah Daerah di 

Indonesia ditelatkan dalam kerangka tugas, fungsi, dan kewenangan kedua 

lembaga. Meskipun berbeda mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan 

tetapi kedua lembaga tetap ada hubungan sebab kedua lembaga bukan 

lembaga yang terpisah. Berdasarkan UUD No.32 Tahun 2004,  antara 

Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama unsur penyelnggraan 

pemerintahan.  

Check and balances sendiri  berasal teori klasik tentang pemisahan 

kekuasaan yang menyatakan bahwa kekuasaan negara: legislatif, 

seksekutif, dan legislatif   dipisah agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan. Pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia  memisahkan 

struktur dan fungsinya tetapi  masing-masing lembaga negara yang dipisah 

masih ada hubungan kerjasama dengan prinsip checks and balances. 

Check and Balances sendiri bukan merupakan tujuan negara tetapi 

merupakan prinsip atau elemen penting dalam setiap sesitem pemerintah 

demokarstis. Karena check and balances merupakan prinsip atau elemen 

penting  bagi  pemerintah demokrstis maka penyelenggraan pemerintahan 
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daerah pun harus menggunakan prinsip ini agar terwujud tata kelola 

pemerintahn yang baik (demokratis). Apalagi pemerintahan daerah punya 

kewenangan yang besar dan kewenangan tersebut tidak bisa dijalankan 

secara sentralistik  tanpa perimbangan kekuasaan lembaga lain; DPRD, 

agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. 

2. Penyelenggaraan Checks and Balances di Provinsi Lampung  antara 

Pemerintah daearah dan DPRD di Provinsi Lampung belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik, karena masih ada praktik penyalahgunaan 

kewenangan seperti tidak diajukannya RAPBD Perubahan 2013, yang 

berdampak pada kisruh Pilgub Lampung. 

Tidak diajukannya RAPBD Perubahan Tahun 2013 oleh kepala daerah 

tidak ada dasar hukum yang kuat. Menyusun dan mangajukan RAPBD 

adalah merupakan kewenangan kepala daerah yang atribusinya diberikan 

oleh UU. Tidak mengajukan RAPBD Perubahan berarti hanya 

menggunakan hak saja, padahal  kewenangan dibedakan dari kekuasaan. 

Kekuasaan adalah menyangkut hak untuk berbuat atau tidak berbuat,  

sedangkan kewenangan menyangkut hak dan kewajiban. 

Dengan demikian implementasi check and balances antara Pemerintah 

Daerah dan DPRD belum berjalan dengan baik, karena praktik-praktik  

penyalahgunaan kewenangan  masih dilakukan. Padahal, Pemerintah 

Daerah diselenggarakan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan 

dalam rangka demokratisasi. 
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2.Saran 

a. Hendaknya,  ceheck and balances dijadikan  prinsip dan komitmen bersama  

antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengelola  pemerintahan dengan 

taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pada 

akhirnya tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

b. DPRD perlu memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan daerah, karena DPRD bukan lembaga yang punya keddudukan 

terpisah dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian  prinsip check and 

balances antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dengan baik 

 

 

 

 

 


