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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Simpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD 

Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: 

1. Adanya ketidakharmonisan antara pihak Eksekutif dengan Pihak 

Legislatif yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan APBD 

Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 menyebabkan 

pembahasan APBD menjadi terhambat, sehingga penetapan yang 

semestinya dilakukan 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan baru 

bisa ditetapkan pada bulan juni 2012 atau bulan ke enam tahun 

anggaran berjalan. 

2. Dalam proses penyusunan yang sempat terjadi deadlock faktor 

komunikasi politik berperan penting dalam menghadapi kondisi 

tersebut, keadaan deadlock lebih disebabkan oleh adanya konflik 

politik antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Pesawaran, sehingga 

APBD dijadikan alat politik bagi masing-masing pihak yang 

berkonflik. Rancangan APBD yang kemudian disepakati bersama oleh 

eksekutif dan legislatif mengindikasikan political corupption (Korupsi 

Politik).   
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B. Saran 

Kesimpulan yang diperoleh tersebut memberikan implikasi bagi proses 

penyusunan APBD terutama dalam kaitannya untuk mengatasi 

keterlambatan penyusunan APBD di wilayah Kabupaten Pesawaran secara 

khusus. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pada tahapan penyusunan APBD yang selanjutnya, diharapkan dapat 

membina hubungan yang harmonis dan bersinergi antara Eksekutif 

maupun Legislatif perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. 

Kedua belah pihak tersebut harus memahami tujuan dari penyusunan 

APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan setiap unsur yang terlibat 

haruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam 

penyusunan APBD. 

2. Faktor-faktor yang telah teridentifikasi tersebut dapat menjadi dasar 

bagi pihak eksekutif maupun legislatif untuk merancang solusi 

penyelesaian terhadap permasahan keterlambatan penyusunan APBD 

di wilayah Kabupaten Pesawaran. 

3. Dalam tataran fungsi sejajar sebagai pejabat politik sudah seharusnya 

Legislatif dan Eksekutif berinteraksi secara diplomatis, santun   dan   

rasional serta mengedepankan etika politik. 
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C. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain : 

1. Keterbatasan utama penelitian ini adalah jangka waktu pengamatan 

dan partisipasi di Pemkab Pesawaran yang relatif singkat. Idealnya 

penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang, 

sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari proses 

penyusunan anggaran. 

2. Keterbukaan informasi dari para informan yang sangat minim, 

dikarenakan dalam penelitian melibatkan nama Kepala Daerah 

sehingga banyak informan yang menolak memberikan keterangan 

secara rinci. 

3. Banyak terdapat keterangan dari informan yang menggunakan bahasa-

bahasa normatif yang seharusnya lebih bisa dijelaskan dengan konkrit 

apa permasalahan yang sebenarnya telah terjadi. 

4. Data-data penelitian mengenai anggaran hanya sedikit, karena tidak 

adanya transparansi informasi dan tidak adanya akses untuk 

mendapatkan data tersebut,  sehingga penelitian ini banyak terdapat 

asumsi peneliti yang didasarkan pada temuan dilapangan. 

 


