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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan perbatasan bagi negara Indonesia adalah salah satu 

permasalahan yang selalu hadir dikarenakan Indonesia sendiri berbatasan 

langsung 10 negara yaitu,Timor laste, papua nugini,Thailand, singapura, Filipina, 

malaysia, Vietnam,australia, palau, dan india. Dari sepuluh negara di Indonesia, 3 

berada di sisi kanan daratan yaitu, malaysia, timur leste, papua nugini.
1
 Kehadiran 

negara pada kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tidak biasa ditawar 

apabila indonesia sebagai negara kesatuan ingin mempertahankan eksistensinya 

serta kedaulatannya. Agar mampu meredam permasalahan yang hadir maka 

negara Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan pengelolaan kawasan 

perbatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia baik pada tingkat nasional 

(pusat) maupun lokal (pemerintah daerah). 

Perbatasan Indonesia-Malaysia diwilayah kalimantan utara merupakan salah 

satu wilayah daerah perbatasan Indonesia yang masih memiliki banyak 

permasalahan yang  sangat serius dimana beberapa permasalahan yang kerap 

terjadi pada aspek kondisi wilayah ialah Batas negara tidak jelas karena 

perbatasan yang rusak, aksesibilitas karena keterbatasan transportasi dan fasilitas 

komunikasi, permasalahan terkait dengan sumber daya alam yang ada dikawasan 

perbatasan diklaim oleh negara lain dikarenakan Globalisasi ekonomi telah 

menyebabkan permintaan sebagai produk terbaik produk malaysia hingga 

permasalahan terkait dengan aspek keamanan daerah perbatasan. 

                                                             
1 Departemen komunikasi dan informatika.(2006) Menelusuri batas nusantara tinjauan atas empat kawasan 

perbatasan, pusat pengelolaan pendapat umum badan informasi publik departemen komunikasi dan 

informatika. 
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Sedangkan permasalahan kemiskinan pada masyarakat perbatasan yang 

kerap terjadi dikarenakan Ekonomi masyarakat perbatasan di Kalimantan Utara 

memiliki banyak orang di sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak, tingginya 

angka kemiskinan yang disebabkan oleh keterisolasian masyarakat perbatasan, 

rendahnya kesehatan masyarakat perbatasan dikarenakan ketidaksiapan Utilitas 

dan infrastruktur di aparatur negara dalam perluasan perbatasan khususnya di 

Kabupaten Nunukan yang disebabkan oleh Rendah Komitmen politik oleh 

pemerintah pusat dan daerah dan pemerintah untuk mengembangkan daerah 

perbatasan dan kebijakan yang tidak dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah 

terkait.
2
 

Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia secara 

resmi dibentuk setelah terbitkannya UU No.20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 

Provinsi Kalimantan Utara yang di tandatangani oleh Presiden Indonesia Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November 2012. Ibukota Provinsi 

Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor yang juga merupakan ibukota dari 

kabupaten Bulungan. Secara administrasi Kalimantan Utara terbagi menjadi 

empat kabupaten serta satu kota yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan. Pembentukan 

Kalimantan Utara sejatinya bertujuan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia akan menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR 

RI pada tahun 2012 Agun Gunanjar yang mengatakan bahwa Pembentukan 

Provinsi Kalimantan Utara ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

                                                             
2 Sudiar, Sonny. (2010). Kebijakan pembangunan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

perbatasan pulau sebatik, indonesia hlm 7-8. 
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kontrol di perbatasan yang berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten 

Nunukan. 
3
 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. 

Kondisi masyarakat perbatasan Kabupaten Nunukan yang masih terdapat banyak 

kekurangan diberbagai sektor dikarenakan jarak antara Kabupaten Nunukan dan 

pemerintah pusat yang cukup jauh, sehingga sulit tersentuh baik itu dari segi 

pembangunan, perekonomian bahkan pendidikan. Disisi lain Kabupaten Nunukan 

merupakan otonomi baru yang tentunya memiliki banyak kendala khususnya 

infrastruktur yang belum mencakupi seluruh wilayah yang ada di Kabupaten 

Nunukan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kepulauan 

sehingga pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan banyak menghadapi 

kendala mulai dari kendala pembangunan, perekonomian, hingga pendidikan. 

Keadaan perekonomian masyarakat Kabupaten Nunukan yang cenderung tidak 

stabil yang disebabkan oleh harga bahan pokok yang naik turun dan kelangkaan 

bahan pokok. Pemasukan berbanding lurus dengan pengeluaran, artinya bahwa 

banyak pemasukan namun banyak juga pengeluaran. Biaya hidup yang tinggi 

membuat masyarakat kualahan untuk mencari pemasukan yang lebih untuk 

bertahan hidup. 

Minimnya rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan mengakibatkan 

mereka ingin menjadi warga negara tetangga serta berdampak pada kedaulatan 

masyarakat perbatasan khususnya diwilayah Kabupaten Nunukan.
4
 

                                                             
3Anonim, kalimantan utara resmi jadi provinsi baru, 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121025_kalimantanutara.shtml, di akses pada 26 

Juli 2019. 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121025_kalimantanutara.shtml
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Wilayah perbatasan tidak lepas dari yang namanya kesenjangan kondisi 

tersebut terlihat dari masih banyaknya penduduk miskin yang berada diperbatasan 

salah satunya di Kabupaten Nunukan. pada tabel 1.1 merupakan bukti data jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Nunukan tahun 2014-2018. 
5
 

Kemiskinan 

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentasi 

Penduduk Miskin 

2014 2015 2016 2017 2018 

Jumlah penduduk 

miskin (000) 14.98 9.84 9.63 11.91 13.38 

Persentasi penduduk 

miskin (%) 
8.69 5.61 5.25 6.22 6.71 

P1 (%) indeks 

kedalaman 

kemiskinan 

0.80 0.53 0.67 0.67 0.99 

P2 (%) indeks 

keparahan 

kemiskinan 

0.13 0.10 0.16 0.16 024 

Garis kemiskinan 

(rp/kp/bln) 
312 412 327 515 351 479 351 479 403 045 

Gambar: Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentasi Penduduk 

Miskin di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 – 2018. 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan tahun 2018) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin dan 

presentase masyarakat miskien Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun terjadi 

perubahan. Waktu tahuen 2014 angka kemiskinan merupakan angka tertinggi. 

Namun pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan penduduk 

miskin dan di tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan jumlah 

penduduk miskin. Ini dapat dikatakan tentang peningkatan jumlah orang yang 

membutuhkan di Kabupaten Nunukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

hal ini yang perlu diwaspadai dan semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah 

                                                                                                                                                                       
4 Elly Kuntjorowati  dan Sri Prastyowati. 2017. Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara dalam 

Mempertahankan Kesejahteraan Sosial. Jurnal PKS Vol 16 No 4. hlm., 346. 
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Tahun 2018 diakses: http://badan.pusat.statistik.kabupaten 

nunukan.tahun.2018.com, pada tgl: 18/02/2018, Jam 19.23. 
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Kabupaten Nunukan agar ditahun berikutnya kemiskinan di kabupaten Nunukan 

bisa ditanggani secara baik. 

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah menerapkan 

berbagai program untuk mengatasinya. Bagi kebanyakan orang yang 

mengklasifikasikannya keluarganya Miskin, rumah adalah satu-satunya tempat 

yang keluarga perlu hentikan tanpa kebutuhan fisik, mental dan sosial. Selain itu, 

ini bisa terjadi karena ekonomi tidak memenuhi kebutuhan perumahan yang 

mahal. Padahal, menyediakan akomodasi atau perumahan di Indonesia adalah 

kewajiban individu, dalam hal ini negara membantu masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan rumah dan kaki mereka. Untuk meningkatkan salah satu hak asasi 

manusia termiskin dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Nunukan, 

terutama dalam hal perumahan yang memadai, Pemerintah menyelenggarakan 

Program Perbaikan Rumah yang Lebih Baik (RTLH) melalui bantuan atau 

doping. 

Tujuan dari pembangunan itu sendiri juga ditegaskan pada undang-undang 

Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa 

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Kemudian dipertegas lagi pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Desa. Bidang Pemukiman 

Bidang Pemukiman dan Perumahan dalam menghadapi permasalahan rumah tidak 

layak huni (RTLH) mengambil langkah Pertama Penetapan dan pengelolaan tanah 
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kas desa dan aset desa, Kedua Pengaturan tata permukiman pedesaan, Ketiga 

Pemberian bantuan pemugaran rumah Keempat Penetapan standar rumah layak 

huni tingkat loka dan Kelima Memfasilitasi pembangunan rumah laya huni tingkat 

lokal. 

Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat Kabupaten Nunukan yang 

tergolong tidak mampu berhak untuk mendapatakan bantuan rumah atau 

pemukiman. Oleh karena itu langkah pemerintah dalam memberikan kelayakan 

tempat tinggal bagi masyarakat sudah sangat tepat. Hal ini tentunnya sangat 

mendukung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan di Kab. 

Nunukan. 
6
 

Program ini termasuk program rencana strategis DPUPR- PKP. Program 

ini berjalan secara bertahap, adapun tahap pertama pembangunan ini dilakukan 

pada tahun 2016 sedangkan pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 

2017.  

Dinas DPUPR-PKP memberikan bantuan berupa perbaikan rumah secara 

utuh sehingga rumah tersebut dapat dikatakan layak huni. Dinas terkait 

memperkerjakan tukang untuk mengerjakan pembuatan rumah dan pemilik rumah 

hanya menerima hasil. Waktu pelaksanan renovasi rumah tersebut dijangka 

kurang lebih selama satu bulan. Adapun wilayah atau daerah Kabupaten Nunukan 

di Provinsi Kalimantan Utara yang mendapatkan bantuan tersebut yaitu 

Mansalong sebanyak 41 rumah, Nainsid 41 rumah, Tanjung Hulu 43 rumah, 

Tubus 45 rumah, Sapuyan 35 rumah, Mansapa 43 rumah, Nunukan Selatan 56 

rumah, Selisun 39 rumah, Tanjung Harapan 59 rumah, Bukit harapan 43 rumah, 

                                                             
6Undang-Undang No 18 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Desa, pasal 5 ayat 1. 
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Sungai Limau 92 rumah, Binusan 87 rumah, Nunukan Timur 63 rumah, dan 

Nunukan Utara 11 rumah. 
7
 

Masyarakat perbatasan masih memiliki kekurangan dari berbagai aspek. 

Kekurangan tersebut dapat kita lihat dari biaya hidup di perbatasan cenderung 

lebih tinggi dari pada di wilayah yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan hidup. Selanjutnya di daerah perbatasan juga sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan minimnya lowongan pekerjaan di 

daerah perbatasan. Aspek lainnya tingkat kualitas pendidikan tentu sangat 

berdampak pada kemajuan suatu daerah. Sedangkan di perbatasan kualitas 

pendidikan masih terbilang rendah yang mengakibatkan daerah tersebut masih 

tertinggal. Hal ini terlihat dari masih banyak putra putri daerah yang melanjutkan 

pendidikan dikota lain.  

Adapun kriteria rumah tidak layak huni pada kondisi rumah dapat dilihat 

dari Luas bangunan yang sangat Sempit atau hanya mendukung fungsi terbatas 

dari suatu ruangan yang memiliki bagian dari ruangan terlepas dari fungsi ruang 

makan, ruang tamu, dapur atau area lahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, menyediakan air bersih, kekeringan Gunakan air bersih dan tidak ada 

kamar mandi. dan mencuci, bahan bangunan atau langit-langit dan dinding 

bambu, tanpa lampu tenaga surya dan ventilasi, lantai dasar dan kamar mandi agar 

tidak rata dan berdekatan. Sementara kondisi lingkungan dari fasilitas dan 

infrastruktur tidak diketahui, lingkungan yang tercemar dan sistem drainase tidak 

                                                             
7Headline, Kaltara, 1.805 Unit Rumah Warga Tuntas Direnovasi, diakses: http://www.metrokaltara.com/1-

805-unit-rumah-warga-tuntas-direnovasi/, pada tgl: 02 januari 2017. 

http://www.metrokaltara.com/category/headline/
http://www.metrokaltara.com/category/kaltara/
http://www.metrokaltara.com/1-805-unit-rumah-warga-tuntas-direnovasi/
http://www.metrokaltara.com/1-805-unit-rumah-warga-tuntas-direnovasi/
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memenuhi standar dan jalur tidak teratur di dekat area pengolahan limbah., Rawan 

kebakaran, serta dekat dengan pabrik polusi udara,air dan tanah yang berbahaya.
8
 

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya 

terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.
9
 

Salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat dapat diilustrasikan dengan 

meningkatkan kualitas hidup yang layak bermartabat dan terjangkau, antara lain 

dengan memenuhi kebutuhan tempat yang sehat dan aman. Selain itu, jumlah 

penduduk berpendapatan rendah masih sangat tinggi, sehingga banyak daerah 

perumahan yang diklasifikasikan sebagai non-perumahan (RTLH). Permasalahan 

pemukiman Rumah juga dianggap sebagai salah satu hal yang dapat digunakan 

untuk menetapkan standar kemiskinan. Selain itu, orang miskin mendiami daerah 

kumuh, dan seterusnya di seluruh dunia. 

Oleh karena itu pembangunan adalah suatu hal yang penting untuk 

menciptakan kesimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila pembangunan 

tidak merata, maka yang terjadi adalah masyarakat kesulitan untuk mendapatkan 

fasilitas hidup. Salah satu hal yang paling penting dalam meredam angka 

kemiskinan dimasyarakat adalah tempat tinggal. Bagi masyarakat yang tidak 

memiliki tempat tinggal atau memiliki rumah tidak layak huni maka tidak dapat 

kita katakan bahwa masyarakat itu sejahtera. Kabupaten Nunukan sendiri masih 

terdapat daerah kumuh, dan rumah tidak layak huni sehingga program pemerintah 

pusat begitu perlu untuk diimplementasikan di Kabupaten Nunukan. 

                                                             
8Dyah, “Pengertian Rumah Tidak Layak Huni” diakses: https://www.scribd.com/document/341948574/ 

Pengertian-Rumah-Tidak-Layak-Huni, pada tgl, 09 mei 2018. 
9Niken pratiwi, “analisis implementasi pembangunan berkelanjutan dijawa timur” diakses: 

https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/download/18188/15342, pada tgl, 16 april 2018. 

https://www.scribd.com/document/341948574/
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Bentuk kebijakan yang telah di implementasikan adalah rumah umum atau 

yang disebut juga rumah bantuan adalah rumah yang diselengarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah 

umum atau rumah bantuan  mendapatkan bantuan dan kemudahan dari pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah memberikan rumah bantuan kepada 

masyarakat yang berpenghasilan rendah hendaknya diawasi dalam proses 

pelaksanaannya, karena apabila bantuan tersebut tidak tepat sasaran tentunya 

menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Apabila hal tersebut terjadi maka 

pemerintah bukan menyejahterakan melainkan membuat masyarakat miskin 

semakin miskin. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan agar kebijakan 

tersebut menjadi tepat sasaran. 

Berdasarkan uraian permasalahan masyarakat perbatasan yang berdampak 

pada kedaulatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten 

Nunukan dengan judul “Penguatan Kedaulatan Negara Pada Daerah 

Perbatasan Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 

Masyarakat Miskin di Kabupaten Nunukan” guna mengetahui implementasi 

program RTLH di Kabupaten Nunukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguatan kedaulatan pada daerah perbatasan melalui program 

bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Dinas DPUPR- PKP bagi 

masyarakat miskin di perbatasan Kabupaten Nunukan? 
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2. Kendala-kendala Dinas DPUPR- PKP dalam merealisasi program rumah 

tidak layak huni (RTLH) dalam melaksanakan program tersebut di 

Kabupaten Nunukan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana penguatan kedaulatan pada daerah 

perbatasan melalui Program Bantuan Perumahan Non-Residential 

(RTLH) bagi masyarakat perbatasan miskin di Kabupaten Nunukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Nunukan. 

2. Kendala-kendala Dinas DPUPR- PKP dalam merealisasikan program di 

Kabupaten Nunukan? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Studi ini diharapkan bermanfaat dalam teori dan praktik, sebagai berikut : 

1. Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

cakrawala dan menambah pengetahuan di dunia sosial, terutama dalam 

memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan melalui program 

bantuan perumahan yang buruk bagi masyarakat miskin di Nunukan. 

2. Dalam praktiknya, studi ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dan 

pertimbangan bagi pemerintah provinsi Nunukan dan lembaga terkait. Dan 

faktor pendukung dan pendukung dalam implementasi program. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah abstraksi dari fenomena yang dirumuskan 

berdasarkan generalisasi dari beberapa karakteristik suatu peristiwa, situasi, 
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kelompok atau individu. Mendefinisikan Konsep yang Ada Dengan memfokuskan 

pada topik (penelitian), banyak konsep yang perlu dibangun dapat diteliti 

sehingga pembaca dan pembaca memiliki pemahaman atau pemahaman yang 

diberikan oleh peneliti untuk definisi konsep berikut termasuk : 

1. Kedaulatan Negara 

Asal usul kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yang merupakan kekuatan 

makna luhur. Dengan kata lain, supremasi dikenal sebagai Supremus, yang berarti 

lebih tinggi, dan kedaulatan dalam bahasa Italia dikenal sebagai Sovranita, yaitu.: 

“La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo 

(legislativo, esecutivo e giudiziario), riconosciuta ad un soggetto di diritto 

pubblico internazionale (es. Stato) che può essere una persona od un 

organo collegiale”  

 

Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean-Boudin, seorang 

filsuf, ahli hukum, politik dan ekonomi Perancis yang lahir di Angers dan belajar 

di Paris dan Toulouse, dan mengakui subjek hukum internasional umum sebagai 

orang hukum atau entitas dan kedaulatan Inggris. 

Bodin melihat di mana-mana kekuatan pusat dan negara tumbuh dalam 

bentuk kekuatan kedaulatan tertinggi dari situasi, dan menyimpulkan bahwa 

esensi negara sebagai kekuatan pemerintah adalah segala sesuatu yang lebih tinggi 

atau festival. Organisasi negara dalam komunitas ini memiliki beberapa kondisi 

ini.
10

  

Definisi negara dapat dibentuk dalam pengertian formal dan material, 

sementara ia meyakini bahwa konsep dasar dari keberadaan sekarang didasarkan 

pada kedaulatan, fitur utamanya adalah pencegahan hukum, kemampuan untuk 

memberi dan melanggar hukum. Negara dalam pengertian formal mengacu pada 

                                                             
10Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis hlm. 279 



 

12 
 

negara kekuasaan, dan negara adalah organisasi yang kuat dengan pemerintah 

pusat. Karakteristik resmi negara adalah wewenang pemerintah untuk 

menegakkan secara paksa pemaksaan fisik. Negara dalam pengertian resmi adalah 

negara seperti pemerintah. Sedangkan negara dalam arti fisik adalah negara 

sebagai masyarakat (staat-gemenschap) atau negara sebagai masyarakat seumur 

hidup. 

2. Wilayah Perbatasan 

Perbatasan nasional, atau perbatasan negara, dikenal karena kelahiran 

suatu bangsa. Dalam arti modern, negara ini sudah dikenal sejak abad ke-18 di 

Eropa. Perbatasan negara adalah wilayah geografis yang, sejak awal, adalah tanah 

perebutan kekuasaan antar negara, yang dicirikan terutama oleh perjuangan untuk 

memperluas perbatasan antar negara. Sebagai bagian dari sejarah dan keberadaan 

suatu bangsa, sejarah wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari tanggal lahir 

dan tanggal akhir dari berbagai negara. 

Wilayah perbatasan negara adalah manifestasi utama dari kedaulatan 

teritorialnya. Wilayah perbatasan suatu negara memainkan peran penting dalam 

menentukan batas-batas wilayah kedaulatan, penggunaan sumber daya alam, serta 

keamanan dan keselamatan kawasan. Masalah perbatasan memiliki dimeensi 

sangat kompleks. Ada sejumlah faktor penting termasuk daerah, kedaulatan, 

politik, ekonomi sosial, pertahanan dan keamanan. Di mata geopolitik, konsep 

batas dapat dibagi menjadi batas. Batas digunakan karena fungsi atau batas adalah 

unit ruang politik yang berdaulat, sedangkan perbatasan digunakan untuk merujuk 

pada batas karena lokasi depan (belakang) atau belakang (jauh) dari suatu negara. 

Meskipun mereka memiliki makna dan makna yang berbeda, mereka melengkapi 
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dan memiliki nilai strategis untuk kedaulatan negara. Selain itu, dari perspektif 

geopolitik, batas-batas negara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan 

fungsional (klasifikasi fungsional) dan oleh kejadian (klasifikasi morfologis).
11

 

3. Program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) 

Pembangunan rumah tidak layak huni (RLTH) adalah suatu program dari 

pemerintahan khususnya dari Dinas Sosial untuk memberi bantuan dana 

pembangunan rumah bagi rakyat miskin, Kantor kelurahan harus mengajukan 

proposal tentang berapa anggaran atau dana yang diperlukan untuk memberikan 

bantuan dana pembangunan rumah. 

RTLH adalah tempat atau akomodasi yang tidak cocok untuk akomodasi 

karena tidak memenuhi persyaratan standar untuk akomodasi teknis dan non-

teknis. Umumnya, rumah yang tidak dihuni dekat dengan daerah kumuh karena di 

lingkungan yang lebih miskin, orang menggambarkan kemiskinan. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasiraeonal untuk menentukan variabel operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati ketika mengukur objek atau fenomena 

secara akurat dengan menggunakan parameter yang jelas. Berikut ini adalah 

definisi operasional untuk penelitian ini : 

Definisi operasional adalah untuk mengetahui indikator yang akan 

dipelajari dan dianalisis, sehingga gambaran yang jelas dapat diperoleh di 

kemudian hari, termasuk yang berikut ini.:  

1. Penentuan penerima bantuan RTLH ke Masyarakat Miskin perbatasan. 

                                                             
11Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi 

Penanganan. Yogyakarta” Gava Media, hlm 36-37. 
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2. Proses pengrealisasian bantuan RTLH Masyarakat Miskin perbatasan. 

3. Pemanfaatan bantuan RTLH oleh Masyarakat Miskin perbatasan. 

Dengan adanya penentuan definisi operasional tersebut maka penelitian 

akan lebih berfokus dan subjektif. Sehingga penelitian ini dapat berjalan secara 

sistematis dan mendalam. 

 

G. Metode penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

menggunakan metode kualitatif untuk memungkinkan peneliti mengumpulkan 

data yang tersebar, dan kemudian membangun subjek yang memiliki makna yang 

mudah dipahami.
12

  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah 

penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Memberikan data 

reguler dan akurat tentang situasi di daerah tersebut. Melalui penelitian deskriptif, 

peneliti juga memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang terjadi, 

menjelaskan berbagai keterkaitan yang dapat dibentuk, dan dapat memberikan 

makna atau implikasi pada masalah sedang diteliti.
13

 

Penelitian ini mencoba mengetahui dengan jelas dan teperinci mengenai 

Penguatan Kedaulatan Negara pada Daerah Perbatasan Melalui Program 

Perumahan Miskin Program Miskin di Kabupaten Nunukan meningkatkan 

pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan pencarian deskriptif, data 

                                                             
12Sugiono,2015, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Devolopment, Bandung, Alfabeta, 

hlm., 15. 
13Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan aplikatif, Malang Refika: 

Aditama, hlm., 34. 
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dan informasi yang Anda peroleh tentang topik pencarian berkelanjutan akan 

menjadi semakin berbeda. Karena itu membuat deskripsi dan sistematis, realistis 

dan akurat tentang fakta atau fenomena yang tersedia.
14

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang digunakan peneliti demi 

kesempurnaan penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan penelitian 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya 

secara langsung kepada Dinas PU Kabupaten Nunukan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur dan 

mengumpulkan informasi atau fakta secara langsung melalui buku 

referensi, undang-undang, surat kabar, hasil penelitian, majalah, 

artikel, internet, internet, bahan kuliah dan bahan terkait beton dengan 

topik penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang 

sangat penting untuk menjawab permasalahan penelitian.
15

 Data diperoleh dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang akan di olah dan dianalisis dengan 

metode tertentu. Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

                                                             
14Conveo G. Cervilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Universitas Indonesia,1993, hlm., 73 
15Gulo.w, 2010, Metode Penelitian, Jogjakarta, Cv Andi. hlm., 10. 
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a. Observasi 

Mengumpulkan data dengan pengamatan langsung atau dengan 

pengamatan langsung adalah metode pengambilan data menggunakan 

mata tanpa bantuan alat standar lainnya untuk tujuan ini. Catatan baru 

diklasifikasikan sebagai metode pengumpulan data jika mereka 

memiliki kriteria berikut. 

1) Catatan digunakan untuk penelitian dan dirancang secara 

sistematis. 

2) Catatan harus relevan dengan tujuan penelitian yang 

direncanakan. 

3) Pengamatan ini direkam secara sistematis dan dikaitkan dengan 

proposal umum dan tidak terbukti menarik bagi kelompok. 

4) Catatan dapat diverifikasi dan dikendalikan untuk keaslian dan 

keandalan. 

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap 

rumah hasil bantuan yang direalisasikan oleh Dinas PU Kepada 

Masyarakat perbatasan Kabupaten Nunukan. 

b. Wawancara dan Interview 

Ini adalah wawancara langsung dengan responden, dalam hal ini 

karyawan Kementerian Pekerjaan Umum dan pengembang perumahan 

yang tidak cocok untuk perumahan. 
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c. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen dalam 

bentuk arsip dari Kantor Publik Umum, terutama yang terkait dengan 

program perumahan yang tidak tersedia di wilayah Nunukan. 

 

4. Subjek Penelitian 

Subyek Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang subjek yang sedang dipelajari. Identifikasi topik penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dan non objektif berdasarkan 

tujuan atau kebutuhan yang diidentifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. 

Sampling yang bermanfaat adalah metode pengambilan sampel untuk sumber data 

dengan beberapa pertimbangan, yang merupakan sumber data yang paling 

mungkin untuk penelitian yang lebih mudah untuk mengeksplorasi objek atau 

status penelitian yang sedang dipelajari.
16

 

Topik penelitian ini terkait dan dapat dimengerti Penguatan Kedaulatan 

Negara pada Daerah Perbatasan Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak 

Huni Masyarakat Miskin di Kabupaten Nunukan. Adapun subyek dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kepala Dinas DPUPR- PKP Kabupaten Nunukan. 

b. Camat Kabupaten Nunukan. 

c. Penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. 

 

 

                                                             
16Sugiono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm., 96. 
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5. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di  Kabupaten Nunukan yaitu di Dinas Pekerjaan 

Umum beralamatkan di Jl. Jalan R.A Bessing, Nunukan Selatan, Selisun, Kec. 

Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemilahan pola, kategori 

dan yayasan sehingga topik dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan 

seperti yang disarankan oleh data..
17

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif. Hasil kualitatif dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengatur data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) dari subjek penelitian. Pengolahan data dan 

informasi kemudian disebut analisis deskriptif. Mengenai metode ini, Winarno 

Sorachmed menjelaskan bahwa "metode deskripsi tidak terbatas pada 

pengumpulan data, tetapi dimasukkan. : 
18

 

Menganalisis dan menafsirkan data dan membandingkan persamaan dan 

perbedaan beberapa fenomena. Kualitatif atau sebaliknya metode naturalistic 

memiliki ciri dan karekteristik yang khas. Menurut Bogdan dan Bilken, 

pendekatan kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu: 
19

 

“nature setting, penentuan sempel secara purposive, peneliti 

sebagai instrumen inti pokok bersifat deskriptif analitis, analisis data 

secara induktif dan interpretasi bersifat idiografik, serta mengutamakan 

makna dibalik data” 

 

                                                             
17Maleong, lexy.1993. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Universitas Indonesia, hlm., 103. 
18Santoso, A. B. (2018). Peran Dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus) Bmt Syariah Attaqwa 

& Bmt Ikhtiar. Keberlanjutan, 3(1), hlm,. 802-824. 
19Aisyiyah, N. L. (2018). Fungsi Radio BASS FM dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di 

masyarakat Salatiga(Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang). hlm., 66. 
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Adapun beberapa tahapan dalam analisis data yakni: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, 

mengekstraksi, dan mentransmisikan data mentah dalam buku lapangan. Data ini 

terus diminimalkan dalam semua kegiatan penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mengklarifikasi, menyortir, fokus dan mengatur untuk mencapai kesimpulan. 

Alasan menggunakan fase ini adalah bahwa perolehan data yang ada dapat 

dijelaskan dan dianalisis dengan benar dan konsisten. 

b. Display data 

Presentasi data adalah serangkaian informasi terstruktur yang 

memungkinkan kesimpulan dan tindakan diambil, dengan memverifikasi 

presentasi data untuk memfasilitasi dan memahami apa yang terjadi dan apa yang 

perlu dilakukan atau analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman ini.  

c. Pengambilan kesimpulan 

Kesimpulan Akhir dari analisis kualitatif dapat ditarik setelah tidak ada 

informasi lebih lanjut tentang kasus ini sedang dieksplorasi. Kesimpulan gambar 

akan diverifikasi dalam kerangka kompilasi catatan-catatan dilapangan yang ada, 

sehingga tercapai consensus  pada tingkat optimal antara penyusun dengan 

sumber-sumber informasi maupun dengan kolega penyusun.
20

 

Dari data di atas maka alasan dari penggunaan tahapan penarikan 

kesimpulan ini adalah agar diketahui kecocokan antara data-data yang diperoleh 

dari penelitian dengan kerangka fikir sehingga akan lebih memperjelas secara 

garis besar baik bagi peneliti maupun pembaca dari hasil penelitian ini. 

                                                             
20Nasution, S. 1992. Metode penelitian naturalisitik kualitatif. Bandung: Transito, hlm., 25. 


