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 Penelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era 
otonomi daerah pasca reformasi khususnya pada politik keuangan daerah. Di era 
otonomi daerah saat ini konstruksi hubungan antara eksekutif dengan legislative 
di daerah mengalami perubahan. Sebelumnya konstruksi hubungan itu lebih 
bersifat herarchis sesuai dengan konstruksi system pemerintahan nasional yang 
bersifat sentralistis  sedangkan saat ini konstruksi itu berubah menjadi 
transaksional sesuai dengan sisytem pemerintahan yang bersifat desentralistis dan 
menempatkan posisi legislative dan eksekutif daerah sebagai mitra kerja. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan mengajulan pertanyaan 
penelitian (1) bagaimana proses penyusunan anggarannya; (b) bagaimana 
mengosiasikan kepentingannya dan (c) bagaimana implikasinya terhadap 
kepentingan publik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran 
mengalami perubahan yang semula hanya melalui saluran eksekutif yang 
dirumuskan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) saat ini juga 
perumusan kepentingan dilakukan legisltaif melalui kegiatan Jaring Aspirasi 
Masyarakat (Jasmas) yang dilakukan oleh anggota DPRD maupun dirumuskan 
oleh Partai Politik yang disalurkan melalui masing-masing fraksi. 
 Proses negosiasi kepentingan eksekutif dimuarakan pada pembahasan di 
tim anggaran dan kepentingan legislatif baik dari anggota maupun fraksi melalui 
panitia anggaran. Negosiasi kepentingan  yang dilakukan oleh kedua lembaga 
tersebut bisa menggunakan cara-cara formal dan informal. Cara-cara formal 
sangat lazim digunakan, akan tetapi seringkali mengalami deadlock. Oleh sebab 
itu dilakukanlah negosiasi kepentingan secara informal, misalnya loby-loby, 
kompromi-kompromi diantara keduanya merupakan cara yang dianggap lebih 
efektif.  
 Implikasi terhadap kepentingan public terutama ketajaman sasaran alokasi 
anggaran serta outcome dari politik anggaran. Dengan mekanisme anggaran baik 
dari eksekutif maupun legislative sasaran kegiatan yang didanai melalui APBD 
meningkatkan keterikatan wakil-wakil dengan terwakil baik secara kelembagaan 
maupun perseorangan. Proses melalui Jasmas maupu perjuangan kepentingan 
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yang dirumuskan melalui saluran partai politik –fraksi diapresiasi positif oleh 
terwakil. 
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