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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung 

Periode 2009-2014 dilaksanakan dengan mekanisme yang dirangkaikan dalam 

bentuk kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, reses dan 

monitoring. Berdasarkan laporan kegiatan dan hasil pengawasan Komisi B DPRD 

Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung Periode 2009-

2014 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum 

dilaksanakanya pengawasan pada keseluruhan bidang tugas Komisi B dan masih 

tersumbatnya partisipasi masyarakat serta lemahnya tindaklanjut hasil 

pengawasan Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung sehinga belum memberikan 

kontribusi yang maksimal pada penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan 

daerah. 

 

2. Hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung 

Periode 2009-2014. 
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a. DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu latar belakang anggota DPRD, 

kedisiplinan dan pemahaman anggota DPRD yang berbeda-beda sehingga 

mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 

 
b. Partisipasi masyarakat, belum optimalnya DPRD dalam  

mengkoordinasikan dan menyalurkan hak-hak pengawasan  masyarakat 

untuk dapat dilibatkan dan menjadi bahan dalam pelaksanaan pengawasan.  

 
c. Pemerintah daerah, belum terbukanya pemerintah daerah terhadap 

persoalan dan hal-hal tertentu mengakibatkan komunikasi dan hubungan 

yang kurang hormonis sehingga berdampak pada kinerja yang tidak 

optimal. 

 
d. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan  DPRD Kota Bandar Lampung adalah: (1) Mengadakan 

pelatihan-pelatihan terhadap anggota DPRD Kota Bandar Lampung, (2) 

Komunikasi (lobi) antar fraksi, (3) Berusaha mendapat data dari pihak 

lain, (4) Mengadakan pendekatan personal baik kepada Dinas terkait, 

Sekretaris Daerah dan Walikota, (5) Menggali Informasi terkait masalah 

yang ada dalam masyarakat, (6) Pengoptimalan  tenaga ahli. 

5.2 Saran 

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD harus berperan aktif 

untuk terus melakukan pengawasan yang tidak hanya dilakukan jika 

adanya indikasi penyimpangan saja, tetapi harus pula melakukan 

peningkatan kinerja dengan cara setiap alat kelengkapan DPRD menyusun 

agenda pengawasan yang sifatnya bulanan atau tiap masa persidangan 
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secara rinci yang diputuskan dalam rapat badan musyawarah, sehingga alat 

kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat 

berjalan sistematis dan terencana. Selain itu, pelaksanaan fungsi 

pengawasan harus dilakukan pada seluruh bidang tugas Komisi B tidak 

terhadap beberapa bidang tertentu saja sehingga keseluruhan bidang tugas 

mendapat perhatian dan porsi yang sama dalam pengawasan. 

2. Mengingat DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari individu-individu 

dengan beragam latar belakang, untuk memperkuat kemampuan DPRD 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, maka perlu dilakukan 

kegiatan orientasi bagi anggota dewan secara terarah dan 

berkesinambungan sampai mereka betul-betul dapat memahami tugas dan 

fungsinya (Misalnya; Legal Drafting, Bimtek Pengawasan dll) yang 

berkaitan dengan tugasnya.  

3. Perlu adanya hal untuk peningkatan disiplin anggota DPRD Kota Bandar 

Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan DPRD, maka 

perlu penegasan aturan terhadap sanksi terhadap anggota DPRD yang lalai 

dan absen dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi kelembagaan 

DPRD Kota Bandar Lampung samapai akhir masa jabatan tahun 2014.  


