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Pembahasan skripsi ini adalah sekitar fungsi Yan& diberi.l;an kpada IXwan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam kcdudukannya sebagai walcil ralcyai untuk dikaitkan 
deng311 peranan dan tugas kepala daerah di daernh Kabupaten Mandailing Neta! 
ditclaah berdasarlcan Und:mg-Undaog No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dae rah. 

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa haI yang IU1l8rik yang dijadikan 
sebagai a•asan pcmilihan judul yaitu: apakah model demolcratisasi lokal sepct1i ini 
yang seS'.lllgguhnya diinginkan olch UU N:>rnor 32 tahun 2004, di samping itu, apahh 
pols hubungan seperti ini akan menjamin pro= pcnycle:iggaraan pcmerintahan 
(khususnya di daerah) di Indonesia akan menjadi lebih cfclctif dao cfisien. 

Adaptm pennasalahan pokok di dalarn Skripsi ini adalah sebagai bcrikut: 
t>agaimllIUI implc:mcntasi fungsi DPRD tcrhadap ldncrja kcpala daerah di Kabupatcn 
Mandailing Natal clan bagaimana pemberdayaan DPRD terliadap kcpala dacrah dalarn 
r.111i;.\..a mc:l.anism� check dun balunce? 

Untuk membahas pcnnasalahan tersebut maka dilakukan pcnelitian sccara 
k�pusro.kaan dan pcnelitian lapangan pada Pcmcrintahan Daerah Kabupaten 
Mandailing Natal. 

Adapun hasil analisis pcmbah.asan adalah implcmentasi fungsi DPRD 
terhadap kinerja kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal pada dasamya adalah 
penn1juclan dari fuogsi legislasi (pcrundangan), fungsi budget (pcnganggaran) dao 
fungsi pengawasan. Ketiga fungsi DPRD terscbut mcmbcrikan konstnDusi terhadap 
kinc:rja kcpala daerah. Deng11n dernikian implementasi fuogsi DPRD kcrupakan hal 
yang ridak dapat dipisahkan dengan kincrja lcepala daerah. Hal ini tcrjadi lcarena bail; 
bumknya implementasi fuogsi DPRD akan berimbas lccpada baik buruknya ldncrja 
kcpala daerah. Pembcrdayaan DPRD terbadap lccpala dactah dalam rangka melc.anismc 
check clan balance adalah mo:rupakan suatu bidang pcningkatan kcmampuan anggota 
DPRD di bidang penyusunan anggaran, melalui optimalisasi program pendidikan dao 
ladhan yang dipcruntukbn bagi anggota DPRD. Dengan adanya pcmbcrdayaan 
DPRD tersebut maka gungsi pcngawasan yang dilalruµn ol�h PPRD llkan !�bib 
mcmbcrikan efektivitas bagi kinerja lcepala daerah, sekaligus juga mcngotimallcan 
kinerja kcpala dacrah dan fungsi pengawasan DPRD. 
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