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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Kedaulatan Negara

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang berarti

Souvereghty, Souverainete bahasa Prancis, Sovranus  bahasa Italia dan Supernus 

bahasa Latin. Para pemikir Negara di abad pertengahan sepakat menggunakan 

makna Superanus yang artinya kedaultan tertinggi dari kesatuan politik.  Sedayatn 

dalam teori kedaulatan Negara jelas mengatakan bahwa sumber kedaulatan adalah 

Negara. Negara merupakan kedaulatan tertinggi bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. dan hukum  konstitusi lahir menurut kehendak negara dan ditujukan 

kepada kepentingan Negara. 

Menurut Jean Bodin  kedaulatan adalah kekusan tertinggi yang dihadapkan 

pada rakyat dan Negara tanpa adanya pembatas dari segala Undang-Undang. 
1

Adapun sifat dari kedaulatan Negara menurut Jean Bodin adalah sebagai berikut:
2

a. Tunggal, artinya dalam negara tidak ada kekuasaan lainnya

b. Asli, bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain

c. Abadi, Negara Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi

d. Tidak dapat dipecah, bahwa kedaulatan Negara tidak dapat diserahkan

kepada perseorangan atau lembaga lainnya.

Kedaulatan sangat tidak menginginkan adanya saingan. Kedaulatan tidak

mengenal batasan karena memberikan batasan pada kedaulatan sama saja artinya 

1Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi, 7(4), hlm., 1-8. 
2Marzuki, M. L. Loc.Cit., hlm.,11-14. 
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ada yang lebih tinggi dari kedaulatan. Sejatinya kedaulatan Negara lengkap 

dengan pertanyaan.  

2. Macam-Macam Kedaulatan 

Kedaulatan ialah untuk mengetahui siapakah pemegang kedaulatan dan 

juga pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, kedaulatan bisa disebut dalam 

teori, yakni : 
3
 

a. Kedaulatan Tuhan 

Antara abad ke 5 sampai abad 15 teori kedaulatan tuhan 

berkembang menurut sejarah. Timbulnya perkembangan agama baru 

sangat berkaitan erat dengan teori ini di dalam perkembangannya, agama 

yang dimaksud ialah Kristen, yaitu dikepalai oleh seorang paus, 

selanjutnya di organisasi dalam satu organisasi keagamaan. Tokoh 

penganut teokrasi ialah: Marsullius, Agustinus, dan Thomas Aquinos. 

Sedayatn, predikat teokrasi tidak dapat diterima sebab Islam tidak 

mengenal kekuasaan negara yang menenrima limpahan dari Tuhan 

menurut Ahmad Azhar Basyir, menurutnya penguasan bertanggung jawab 

kepada umat dan kekuasaan negara berasala dari umat. Kedaulatan hanya 

milik Allah semata dan hanya Dia pemberi hukum, menurut ajaran Islam. 

Organisasi politik disebut khilafah  dalam negara Islam. Menusia memiliki 

tugas untuk menegakkan dan melaksanakan perintah dari pemegang 

kedaulatan dan merupakan khalifah Tuhan di Bumi. 

 

 

                                                             
3Astawa, I. G. P., & Na’a, S. (2012). Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung. Refika Aditama, 

Bandung. Hlm.,77. 
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b. Kedaulatan Raja 

Kedaulatan raja (kings of souveregnity) dalam negara raja 

dianggap sebagai prang bijaksana, suci dan yang berdaulat, meskipun 

sama-sama manusia bisa dianggap berbeda dengan rakyat (warga 

negara).Posisi raja salam hal ini tidak ada yang menandingi dan sangat 

kuat pada saat itu. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan raja, 

karena raja adalah penerima amanah atau wakil tuhan  untuk berkuasa 

berhak melakukan apa saja dan berkuasa atas rakyat karena menurutnya 

semua tindakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut Marsilius, 

bahkan raja merasa berkuasa menetapkan agama atau kepercayaan yang 

harus dipercaya oleh warga atau rakyat negaranya. Terjadi penyelewengan 

kekuasaan di dalam tirani, disebabkan kekuasaan yang mutlak ada pada 

raja. Pada masa pemerintahan raj Louis IV yang terjadi di Perancis dia 

berkata “Negara adalah saya (I’ etat cest moi)”. Diatas kesengsaraan 

rakyat banyak keluarga raja pada saat itu berpesta pora. "Ahmad Azhar 

Basyir yang dipetik dalam: ni;matul huda, Ilmu Negara (yogyakarta: 

UII)" Lalu rakyat mulai menyadari kekuatannya dan mulai memberontak 

terhadap raja sebagai “rakyat” yang berhak dan beridentitas. 

 

c. Kedaulatan Negara 

Negara sebagai “rechtsperson” atau “badan hukum” dalam teori 

kedaulatan negara yang dianggap memiliki kewajiban dan hak serta dapat 

melakukan tindakan atau perbauatan hukum, pendukung kewajiban dan 

hak seperti seorang “natuurlijkpersoon” dapat melakukan tindakan atau 
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perbuatan hukum sekaligus pendukung kewajiban dan hak. Didalam 

kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat negara yang sebagai 

badan hukum inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Negara lah yang 

menciptakan hukum bukan raja ataupun bukan Tuhan. Adanya negara ada 

pula hukum.hukum bersumber dari sebuah negara. Hukum merupakan 

penjelmaan dari kemauan negara sebut Jellineck. Kesimpulannya ialah 

kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. Pada pelaksanaannya yang 

menjadi penguasa atau yang memegang kekuasaan dalam negara adalah 

raja sendiri, anggapan ini merupakan dari kedaulatan negara merupakan 

kelanjutan dari kedaulatan raja. Negara menjelma dalam tubuh raja seperti 

yang disebut dalam ajaran “verkulpringstheorie”. Georg Jellineck dan Jean 

Bodin ialah penganut teori kedaulatan ini. 

d. Kedaulatan Hukum 

Hukum sendiri adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara 

menurut teori kedaulatan hukum atau rechts-souvereiniteit. Semuanya 

harus tunduk kepada hukum baik warga negaranya maupun rakyat, raja 

maupun penguasa bahkan negara itu sendiri. Semua perbuatan, tingkah 

laku, dan sikapnya harus menurut atau sesuai hukum. . Jellineck 

mengemukakan teorinya “selbstbindung”negara harus secara sukarela taat 

dan tunduk kepada hukum yang berlaku.“hukum timbul bersama 

kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau 

kemauan Negara, maka berlakunya hukum terlepas dari kemauan 

Negara.”  
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B. Pelayanan Publik 

Pelayanan dapat didifinisikan pada dasarnya sebagai salah satu aktivitas 

seseorang, organisasi yang baik atau sekolompok adalah lansung dan tidak 

langsung. Bahasa kamus Indonesia, tiga makna pelayanan memiliki, (1) melayani 

cara atau perihal, (2) membantu dengan usaha orang lain melayani kebutuhan 

imbalan memperoleh (uang), (3) diberikan kemudahan yang dengan cara jual beli 

jasa atau barang. 
4
 

Bukunya yang berjudul dalam sinambela “Reformasi Pelayanan Publik” 

bahwa mengatakan: “Pelayanan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.
5
 

Dikutip dalam buku hardiansyah, donal yang berjudulkan konsep, 

indikator, serta pelayanan publik dan implementasinya dasarnya pelayanan pada 

adalah bahwa: 
6
 

“Kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain dan ada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan 

kepemilikkan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan 

dengan suatu produk fisik.” 

 

Hardiansyah dalam buku yang dikutip lovelock yang berjudulkan 

“Kualeitaes Pelaeyanean Puebleik; Koensep, Diemensei, Inedikateor, dan 

Imeplemenetasinyea” baehwea dinyatakan sereviece salah satu produk yang 

dirasakan dan sebeintear yang tidak berwujud secara langsung atau dialami. 

”service artinya adalah tidak ada wujud ataeu tideak ada benetuk yaeng 

                                                             
4 Kamus besar bahasa indonesia, medan: bintara indonesia, 2013, hlm 30. 
5 Safitri, d. M. (2018). Kualitas pelayanan publik di uptd puskesmas telukjambe kecamatan telukjambe timur 

kabupaten karawang (doctoral dissertation, perpustakaan). Hlm., 70. 

6 Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. 

Gava Media. Hlm., 198. 
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diemielikei yang merupakan produk tidak tahan lama atau berlansung 

sesaat.penerima layanan dapat dirasakan tetapi dialaminya. 
7
 

Selanjutnya A.S Moenir Pelayanan pubik adalah kegiatan yang 

berkesinambungan dan bersifat rutin yang mana meliputi segala kegiatan aspek 

kehidupan orang banyak. Berdasarkan pendapat tersebut pelayanan dapat 

diartikan kegiatan yang bersifat rutin menyangkut pelayanan masyarakat.
8
 

Sedayatn menurut Sinambela Poltak mendefiniskan pelayanan sebagai kegiatan 

yang menguntungkan suatu kumpulan masyarakat dimana negara menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya terikat atau tidak terikat. 
9
 

Pada dasarnya pelayanan manuasia yang diperlukan dua jenis atas terbagi. 

Orang lain selaku selaku organisasi anggota diberikan layanan administratif yang 

layanan fisik yaitu sifatnya pribadi (organisasi negara atau serta organisasi massa). 

Pelayanan adalah kehidupan sehari hari yang dalam berkesinambungan 

berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud yaitu bersifat pribadi layanan 

fisik,administratif terdapat pada yang biasa organisasi suatu kegiatan. 

Mengacu pada pendapat skinner dan ivancevich, Crosby serta lorenzi, 

dapat diartikan pelayanan dapat dirasakan mengunakan sesuatu dirasakan dimana 

melihat usaha usaha manuasia sebagai sesuatu yang tidak dapat dilihat akan tetapi 

dapat dirasakan adapun sebagai berikut:
 10

  

“Pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan 

peralatan” 

                                                             
7 Ibid., hlm., 226. 
8 Hisbani, N. A., Karim, M., & Malik, I. (2017). Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 1(3). 

Hlm., 25 
9Adypurnawati, M., & Hariani, D. (2019). Inovasi Lapor Hendi (Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online 

Rakyat) Di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 8(2), hlm., 16-31. 
10Anggraeny, C. (2013). Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di 

Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Publik, 1(1). Hlm., 33. 
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Menurut undang undang pengertian pelayanan publik (public service) 

no.25 tahun 2009 diuraikan tentang pelayanan publik bahwa ialah:  
11

  

“Segala bentuk kegiatan dalam rayat pengaturan, pembinaan, 

bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh 

aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada 

masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” 

 

AG. Subarsono sebagai didefinisikan pelayanan publik untuk memenuhi 

birokrasi publik kebutuhan warga pengguna oleh serangkaian kegiatan  aktivitas 

yang dilakukan.warga negara yang pengguna yang membutuhkan pelayanan 

publik yang dimaksud pembuatan akta kelahiran,sertifikat akta nikah,akta 

kematian.
12

 

Melihat pada departemen dalam negeri (2004) pada pengertian dari 

mengatakan ialah: 
13

 

“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum” Pelayanan Umum 

adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan 

dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa 

barang dan jasa.  

Toha dalam  widodo dapat dimaknai pelayanan publik sebagai melayani 

keperluan orang, pemberian layanan atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi dan sesuai dengan tatacara aturan pokok yang sudah 

di tetapkan. Dapat disimpulkan pelayanan publik didefinisikan ialah pemberian 

layanan serta melayani, dari banyak pengertian pelayanan publik dan pelayanan 

                                                             
11Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 ayat (1). 
12Alfauzan, m. (2018). Analisis kualitas pelayanan publik pada kantor camat tanah putih kabupaten rokan 

hilir (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).hlm., 47. 
13Kumorotomo, W. (2007, June). Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk 

Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. In Seminar Persadi. Vol. 16. Hlm., 76. 
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adalah pelayanan pemberian yang diselengarakan dan dilaksanakan pemerintah 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima keperluan pelayanan. 
14

 

1. Hakikat Pelayanan Publik 

Di bukunya Ibrahim “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta 

Implementasinya” ialah sebagai berikut: 
15

 

a. Meningkatkan produktivitas/kuantitas dan kualitas atau mutu pelaksanaan 

fungsi dan tugas lembaga (instansi) pemerintahan/pemerintah di bidang 

pelayanan umum (tingkat perbedaan antara instansi/lembaga dengan 

insyansi) 

b. Pelayanan umum dapat dilaksanakan secara lebih berhasil guna dan 

berdayaguna dengan mendorong segenap upaya untuk mengefesiensikan 

dan mengefektifkan. 

c. Menolong berkembangnya peran serta (partisipasi), prakarsa, dan 

kreativitas masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas 

serta dalam pembangunan. 

2. Aspek-Aspek Pelayanan 

Ibrahim yang menulis buku berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik 

serta Implementasinya” raengkaiean kegiaetaen terpaedeu yaeng beresiefaet 

sederehaena (buekaen denegaen metode traediesieonael tapi dalam artian luas) 

terjayatu, lengkap, terbuka, wajar, dan tepat. 
16

 

Karena itu unsur-unsur yang terkandung setidak-tidaknya yaitu, sebagai 

yang dikemukakan dibawah: 

                                                             
14Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan 

Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung. Hlm., 32. 
15Ibrahim, A. (2008). Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. Bandung: Mandar 

Maju, hlm., 143. 
16 Ibid., hlm., 154. 
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a. Tidak ada keragu-raguan dalam melaksanakan pelayanan publik jika 

diketahui dan harus jelas oleh masing-masing pihak dalam hal kewajiban 

dan hak baik yang menerima dan memberi pelayanan publik. 

b. Kualitas proses keluaran dan hasil layanan publik harus dipantau untuk 

memastikan keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum 

yang dapat dihitung (harus ada empati penuh dalam layanannya). 

c. Di mana layanan publik disediakan oleh lembaga / lembaga pemerintah 

“terpaksa harus mahal”, Instansi / lembaga terkait wajib "memberi" 

pelueang”, kepeadea maesyaerakeat unetuek ikeut meneyelenggarakannya 

sesueai denegaen pereatueraen pereundeaneg-unedaengean yaeng 

berleaku. 

Hardiansyah daelaem bueku yaeng berjueduel “Kuealietas Peleaeyeanaen 

Puebelik; Ketentuan, diemensei, inediekaetoer, serta aplikasi. "Dikatakan bahwa 

layanan publik harus memiliki unsur-unsur berikut: Setiap pihak harus dengan 

jelas mendefinisikan hak dan kewajiban penyedia layanan publik. 
17

 

a. Struktur bentuk layanan umeum hareus diseseuaeikean denegaen koendiesi 

di mana kepentingan serta kemaempuean maseyareakeat untuek 

memebayear tergantung pada ketentuan undang-undang yang berlaku 

sambil tetap mempertahankan kualitas dan efektivitasnya. 

b. Kualitas, regulasi, dan konsekuensi dari layanan publik harus ditimbang 

untuk memberikan kepastian statistik, kenyamanan, dan kepastian hukum. 

 

 

                                                             
17Hardiansyah, D. (2011). Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator, dan 

Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media. Hlm., 67. 
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3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Kualitas layanan yang disediakan oleh penyedia layanan (pemerintah) 

dalam layanan publik yang berkualitas adalah campuran harapan dari masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan manajemen layanan, seperti "Teori dan 

Konsep Layanan Publik dan Implementasinya" yang dikutip oleh Lembaga 

Administrasi Negara Ibrahim ((VI)), yang diharapkan menghasilkan akuntabilitas 

layanan publik yang baik. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

18
 

No Prinsip-Prinsip 

Titik perhatian 

Kebutuhan Publik 
Kebutuhan 

Manajemen/Pengelola 

1 Persamaan 

keuntungan dan 

logika usaha 

Pelanggan merasakan 

kualitas pelayanan 

sehingga memberikan 

keuntungan. 

Keputusan terhadap 

efesiensi ke dalam 

maupun ke  luar harus 

terintegrasi secara hati-

hati. 

2 Kewenangan 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

Pengambilan keputusan 

harus didesentralisasikan 

sedapat mungkin antara 

organisasi dan pelanggan. 

Beberapa keputusan 

penting yang strategis 

harus dibuat terpusat. 

3 Fokus 

pengorganisasia

n 

Organisasi harus 

berstruktur dan berfungsi 

sehingga tujuan utama 

menggerakan sumber-

sumber dapat mendukung 

garis depan operasional. 

Hal ini sering menuntut 

kesederhanaan organisasi 

dengan tanpa penempatan 

bagian-bagian yang tidak 

terlalu dibutuhkan. 

4 Kontrol/pengaw

asan 

Pemimpin dan pengawas 

harus memperhatikan 

dorongan semangat dan 

dukungan terdahap 

karyawan. 

Prosedur pengawasan 

yang jeli, namun tidak 

berbelit-belit. 

5 Sistem 

penghargaan/gan

jaran 

Wujud kualitas yang 

dirasakan pelanggan 

merupakan fokus dari 

sistem 

penghargaan/ganjaran. 

Semua bidang yang 

berkaitan sudah 

seharusnya 

dipertimbayatn. 

                                                             
18 Ibrahim, A. Loc.Cit., hlm., 34. 
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6 Fokus 

pengukuran 

Kepuasan pelanggan 

dengan kualitas 

pelayanan harus menjadi 

fokus dan pengukuran 

yang ingin dicapai. 

Untuk memonitor 

prodiktivitas dan efesiensi 

internal, kriteria 

pengukuran ke dalam 

perusahaan/organisasi 

dapat digunakan sebaik 

mungkin, dengan 

memprioritaskan untuk 

mencapai kepuasan 

pelanggan/masyarakat. 

Gambar: Tabel 2.1 Prinsip-prinsip Manajemen Pelayanan dan Titik 

Perhatiannya 

(Sumber: Lembaga Administrasi Negara dalam Ibrahim, 2008:27) 

 

4. Kualitas Pelayanan Publik 

Memberikan layanan (layanan) yang memahami konsep layanan publik 

sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan dari publik atau pihak lain 

yang berkepentingan. Ini tumbuh sangat penting untuk layanan negara, dan saat 

ini masalah yang paling penting adalah birokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan mencapai produktivitas sesuai dengan layanan publik 

masyarakat.Kualitas yang disediakan oleh layanan negara dan lembaga untuk 

kualitas layanan untuk menentukan layanan publik, harapan publik dan bagaimana 

menerapkan layanan sipil. Menurut Pasalong berikut standar pelayanan publik: 
19

 

“Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti 

relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 

menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat 

dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat 

dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat” 

 

Sineamebelea menejelaeskean baehwae, unetuk menecaepaei kepeueeasan 

dietuentuetkaen kuealietaes peleayaenaen priema yaeng teredieri deaeri: 
20

 

                                                             
19 Roseita, A. G. C., & Larasati, E. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Ijin Mendirikan 

Bangunan Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Journal of Public Policy and 

Management Review, 5(2), 128-139. Hlm., 76. 
20 Safitri, d. M. Loc.Cit., hlm., 95. 
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a. Traenspaeraensei, merupakan layanan terebeuka dan muedaeh yang 

daepeat dieakeses oeleh semeua peleangegaen yaeng membutuhkannya, 

memberikan pemahaman yang memadai dan mudah. 

b. Liability, yaitu layanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan hukum. 

c. Berkoordinasi, sesuai dengan kondisi dan kemampuan penyedia dan 

penerima layanan, dengan tetap menghormati prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

d. Partisipasi, yaitu dukungan masyarakat untuk pemberian layanan publik, 

sesuai dengan keinginan, harapan, dan harapan publik. 

e. Layanan kesetaraan dan non-diskriminatif dilihat dari aspek apa pun, 

terutama etnis, ras, agama, kelas, dan status sosial. 

f. Layanan kejujuran antara kesinambungan kewajiban dan kewajiban, 

seperti penerima manfaat dan penyedia layanan publik. 

Kualitas pelayanan publik tersebut, dalam Mahmudi adalah asas pelayanan 

Kualitas layanan publik, di Mahmudi, adalah prinsip layanan publik yang harus 

diperhitungkan oleh layanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik meliputi 

transparansi, akuntabilitas, status, partisipasi dan non-diskriminasi (hak yang 

sama) dan pelaksanaan hak dan tanggung jawab.
21

 

                                                             
21Sofyan, A. (2013). Kinerja Pelayanan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Uniyap, 3(11). Hlm., 41 
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Paimin Napitulu mengatakan: “Pentingnya memuaskan publik dengan 

program layanan publik sangat penting karena memuaskan konsumen. itu demi 

kepentingan dan berkat publik. 
22

 

Ini berarti bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan diperlukan untuk 

memenuhi permintaan akan layanan publik. Pemerintah yang mendukung 

perlindungan atau pemberdayaan layanan publik harus memastikan bahwa ia 

responsif terhadap kebutuhan warganya dan tidak mendiskriminasi berdasarkan 

ras, agama, atau kelas. , orang dan lainnya. Selain itu, Subarsono mengatakan 

bahwa kualitas layanan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah dipengaruhi 

oleh banyak faktor, seperti tingkat peralatan, kualitas peralatan. digunakan untuk 

melayani layanan, budaya, balon dan sebagainya.
23

 Kemampuan perangkat 

birokrasi adalah untuk menggabungkan banyak faktor di bawah ini, seperti tingkat 

pendidikan, jumlah pengalaman kerja, dan perbedaan dalam pelatihan yang 

diterima. Kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan akan mempengaruhi 

kinerja, kecepatan operasi dan kualitas produksi (produksi). 

Jika organisasi menggunakan teknologi modern seperti komputer, metode 

dan alur kerjanya berbeda dari ketika organisasi menggunakan proses manual. 

Dengan menerapkan teknologi modern, output dan kualitas yang lebih tinggi 

dapat diproduksi dengan cepat. Memang, sebagian besar organisasi memiliki 

beberapa aspek birokrasi, meskipun tidak satupun dari mereka yang merupakan 

birokrasi yang sempurna. Layanan publik menurut Harbani Pasolong adalah 

semua kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk beberapa orang yang memiliki 

                                                             
22Yuliani, F., & Saputra, A. (2014). Analisis Kualitas Layanan Program Listrik Pintar (Prabayar) di Pt. pln 

(Persero) Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Riau, 1(2). Hlm., 61. 
23Widyazara, F. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kualitas 

Pelayanan Di Kecamatan Lengkong Kota Bandung (Studi Pelayanan Administratif). (Doctoral Dissertation, 

Perpustakaan). Hlm.,31. 
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semua kegiatan bermanfaat dalam kelompok atau unit, dan mereka puas 

sementara hasilnya tidak terhubung. Secara fisik dengan produk. 
24

 Selanjutnya 

Thoha dalam Widodo mengemukakan: 
25

 

“Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan 

yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, 

merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat” 

 

Ini berarti bahwa orang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab 

warganya di masyarakat, di negara dan di negara. Orang-orang ini cukup berani 

untuk mengajukan permintaan, keinginan dan harapan kepada pemerintah. 

Masyarakat lebih penting dan berani untuk memerintah pemerintah. 

Status sosial yang dijelaskan di atas, otoritas publik harus mampu 

memberikan layanan publik yang profesional, efisien, sederhana, terbuka, tepat 

waktu, sensitif, dan mudah beradaptasi. Kualitas manusia Kebutuhan untuk 

meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat. Di depan saya. Orientasi 

pengembangan kualitas manusia adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia 

dalam arti bahwa kondisi diciptakan untuk setiap anggota masyarakat untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka untuk mengendalikan dan 

menentukan masa depan. milik mereka sendiri. 

Layanan publik profesional didasarkan setidaknya pada tanggung jawab 

dan tanggung jawab penyedia layanan (pejabat pemerintah), konsolidasi penyedia 

layanan, definisi prioritas tujuan, kesederhanaan proses yang mudah, cepat, 

akurat, mudah dimengerti dapat dimengerti dan transparan dan yang 

mensyaratkan (transparan) persyaratan layanan teknis dan administrasi, unit bisnis 

                                                             
24Agustia, I., & Sadad, A. (2017). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Secara Elektronik (E-billing) Di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2), hlm.,1-15. 

25Nasution, R. Z. (2017). Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi 

Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat). (Doctoral dissertation, UNPAS). Hlm., 15. 
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dan / atau personel berwenang dan bertanggung jawab untuk penyediaan layanan, 

biaya / tarif, prosedur pembayaran dan waktu penyelesaian. 

Juga, layanan publik yang berkualitas membutuhkan keterbukaan, yang 

mencakup proses / prosedur untuk staf yang bertanggung jawab atas kebutuhan, 

tempat kerja / pemberian layanan. / Biaya terkait layanan dan masalah lainnya 

harus diungkapkan kepada publik sehingga publik dapat dengan mudah 

memahami dan memahami, baik yang wajib maupun yang tidak wajib, yang 

secara efektif menangani pencapaian tujuan layanan. Mempertimbangkan 

integrasi persyaratan dengan produk dan layanan terkait, menghindari kepatuhan 

dengan persyaratan proses pengabdian masyarakat yang membutuhkan kepatuhan 

dengan persyaratan unit. Pekerjaan penting / lembaga pemerintah lainnya, 

ketepatan waktu pemberian layanan masyarakat, dapat ditafsirkan. Daftar dalam 

kerangka waktu yang telah ditentukan menghasilkan respons yang lebih cepat dan 

respons yang lebih cepat terhadap masalah, tetapi kebutuhan dan keinginan 

mereka yang telah melayani dan beradaptasi dengan masyarakat dengan cepat 

beradaptasi dengan kebutuhan, keinginan dan keinginan mereka yang melayani. 

Selain itu, dalam pengaturan sosial yang paling penting saat ini, 

manajemen kasus diperlukan untuk mengubah sikap dan peran (rehabilitasi) untuk 

memberikan layanan masyarakat kepada masyarakat. Dari orang yang suka 

bekerja dan mengontrol, dari keinginan untuk memanfaatkan kekuatan visi 

mereka, dari mengembangkan identitas, untuk berkolaborasi dan bernegosiasi, 

untuk memindahkan tindakan dari slogan.
26

 

                                                             
26 Nasution, R. Z. Loc.Cit. hlm., 19. 
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Namun, berkenaan dengan sifat masalah pribadi dan urusan publik 

eksklusif, Pemerintah adalah satu-satunya tahun untuk menyediakan barang 

publik yang bersih, terutama pengeluaran publik yang disebut undang-undang 

negara. Hadirin). Kepemilikan publik belum dialokasikan dalam bentuk peraturan, 

karena setelah diberlakukan, undang-undang ini akan digabung untuk tujuan 

mengembangkan undang-undang yang terpisah, sehingga aturan tersebut mungkin 

memiliki kepentingan. Tinggi dan tidak dapat dibenarkan (hukum yang salah). 

Sektor publik kemudian akan terus mengintegrasikan kehadirannya secara penuh 

sebagai penyedia legislasi yang diakui publik. 

Menurut Christian Widdia Wickachsono secara umum, jika administrasi 

berkinerja baik dalam pelayanan publik, Administrasi mampu menunjukkan 

berbagai gejala perilaku : 
27

 

a. Langkah untuk bekerja lebih keras dan lebih keras. 

b. Perlakukan semua orang yang relevan secara adil dan merata 

c. Memepekerejaekean dan mempertahankan staef beredasearkean 

kuealiefikaesi daen oreienteasei unetuk keberheasielaen preograem 

d. Memotivasi karyawan berdasarkan sistem prestasi dan terbukti hasil 

kerja yang baik; 

e. Buat pencapaian konservasi sehingga mereka dapat meningkat segera 

ketika Anda menghadapi kesulitan. 

 

Selanjutnya tujuan penyajian birokrasi pemerintahan adalah, sebagai berikut: 

a. Ini menawarkan beberapa layanan sebagai sifat tanggung jawab 

pemerintah. 

b. Mempromosikan kepentingan beberapa sektor ekonomi, seperti 

pertanian, tenaga kerja, atau perusahaan swasta. 

c. Membuat berbagai regulasi atas berbagai aktivitas dan privat. 

d. Bersedia Meredistriiibusikan sejumlah dan keuntungan seperti 

pendapatannn, haak-haak, perawwatan meddis dan laain-laian 

 

                                                             
27 Kairupan, J. K. (2015). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(35). Hlm., 55. 
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Meneurut Neogi untuk meenciptakan Kualietas pelayeanan yeang 

berkualitas, meaka meemodifikasi liema dimeensi pokok yaneg berekaitan 

dengeean kuealitas jasea, yeaitu: 
28

 

a. Wujueed (tangibeeeles), yaieetu melipeuti faseeilitas fisiek, 

perlengkaean, perseonel, saranea komeunikeasi; 

b. Kehanedalan (realibility), yaieetu kemeamepuan uentuk 

memeberiekan pelayanean yaneg dijaenjiekan dengean segeeera, 

akurate, dan meemuaseekan; 

c. Ketaenggeapan (respoensiveeness), yeaitu keineginan unteuk 

memeeberikaen pelaeyaeenan tanggaep; 

d. Jaemineean (assurance), yaeitu mencakeup peengetaehuan, 

kemeampuan, keseopanaen, daen sifeat daepat diperecaeya yaenge 

dimielieki olehe steeaf; 

e. Emepatei (Emephaty), yeeaitu kemuedaehaen daleam hubeungean 

koemunikeasi yaneg baeik, peerhaetiean peribeadi, dean 

mewmaehaemi kbutuhean paera pelanegegean. 

 

 

C. Otonomi Daerah  (Undang-Undang 23 Tahun 2014) 

  Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
29

 

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 

daerah menurut  asas otonomi dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  

otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

 

Bekerja untuk pemerintah daerah sesuai dengan prinsip kemerdekaan 

tidak menghasilkan kebebasan yang lebih besar untuk mengatur daerah pemilihan 

Anda; Selain itu, Vasisto Rahjoo Shati percaya bahwa konsep otonomi di 

                                                             
28 Putri Afrilia Irianti, D. Y. A. (2016). Pengaruh Pelayanan Prima, Konsultasi Account Representative, Dan 

Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Jurnal Akuntansi Unesa, 3(3). hlm., 11. 
29Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2. 
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Indonesia dapat diterima..
30

  

Ceiri – cieri pemerienteah deaeraeh meneuruet Oppeneheimee aentarea laein : 
31

 

1. Aedaenya lineegkungean  aeetau  deaeraeh  beataes  yeaneg leebieh 

keceil  deari peada negeara; 

2. Adeeanya jumleah peneedueduk yaneg meneceukeupi; 

3. Aedaenya kepenteingaen-kepeneetingan yeeang coraeknya seukar 

dibedeakean; 

4. Aedaenya organeeisasi yeang memaedaei unetuk menyeleengegaerakean 

kepentineegan kepentiengan terseebut. 

5. Adaneya kemaempuan unetuk meneyediakan biaeya yaeng dipeerleukean.  

 

 Pemerintah daerah tidak memenuhi definisi kemerdekaan. Definisi 

kemerdekaan di bidang politik didefinisikan sebagai hak untuk mengatur 

kepentingan seseorang. Definisi ini menyiratkan bahwa kemerdekaan 

didefinisikan sebagai bentuk cerdas dari penyelesaian masalah-masalah internal 

tanpa campur tangan para pihak, jika itu berkaitan dengan pemerintah daerah di 

wilayah tersebut, artinya pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur 

pemerintahan mereka sendiri dengan cara mereka sendiri.  

 

D. Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

  Ketika menerapkan isu-isu pemerintah daerah, ada unsur-unsur 

penyelenggara pemerintah daerah, termasuk: 

1. Kepala Daerah 

  Presiden daerah adalah konstituen dari pemerintah daerah yang mengatur 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 1, paragraf 3 UU No. 

23 tahun 2014, yang berkaitan dengan pemerintah daerah, dikutip sebagai 

                                                             
30 PS, A. P., Muin, F., & Mucharom, R. S. (2017). Orientasi Pariwisata Dan Local Wisdom Di Prov. Banten 

Dalam Kerayat Otonomi Daerah. Prosiding CEL, Vol. 2, No.16. Hlm.,79. 
31 Sandiyudha, L. (2017). Pembentukan Pemerintah Kota Batam Di Hubungkan Dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas). 

Hlm.,53. 
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setelah: 
32

 

 “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  

urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom.” 

 

Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  Perda  tentang RPJPD dan 

rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama 

DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, Menyusun  dan  mengajukan  

rancangan  Perda  tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, 

dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan   APBD   kepada   

DPRD   untuk   dibahas bersama, Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar 

pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 
33

 

 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 Legislator daerah merupakan komponen kedua dari organisasi pemerintah 

daerah setelah kepala daerah sesuai dengan Pasal 1, ayat 4 UU 23 tahun 2014, 

tentang pemerintah setempat mengatakan. Berikut : 
34

 

  “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” 

 

3. Perangkat Daerah 

Alat-alat daerah dirancang untuk membantu para pemimpin lokal dan 

DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 

208, ayat (1) Undang-Undang Pemerintah 2014, 23 yang disebutkan di wilayah 

                                                             
32 Pasal 1 ayat 3. 
33 Pasal 65 ayat 1. 
34 Pasal 1 ayat 4. 
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tersebut. Sebagai berikut: 
35

 

 “ Kepala   daerah   dan   DPRD   dalam   menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perayatt Daerah.” 

 

 Mengacu pada perundang-undangan penyelenggara pemerintah daerah, 

ditegaskan bahwa roda pemerintahan haruslah bergerak secara sinergis antar 

lembaga agar yang peroses berjalannya pemerintahan pada konteks 

penyelenggaraan dapat mengarah pada pembangunan yang efektif dan efesien. 

 

E. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

  Pemereinetah daereah dalaem menejalaenkan pemerientahean 

daerahenyea memeilieki tigea aesas beredaesarkan Paseal 5 ayeat (4) Undeang – 

Undaeng Noeemor 23 Taehun 2014 Tenetang Pemeerinetahan Daeraeh yaeng 

diekuteip sebaegai bereikut: 
36

 

  “Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, 

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.” 

 

1. Asas Desentralisasi 

 Desentralisasi adalah pilihan keluar dari dinamika pembangunan 

pemerintah daerah. Ada tiga alasan mengapa desentralisasi adalah pilihan terbaik 

untuk melaksanakan prosedur administrasi antara pemerintah pusat dan daerah, 

elemen pertama adalah bahwa kehidupan bangsa dan negara terkonsentrasi di 

Jakarta (Jakarta). Pada saat yang sama, perkembangan di banyak bidang lain 

cenderung menjadi subjek kekuatan pendorong bagi pemerintah pusat. Kedua, 

distribusi kekayaan yang tidak adil dan setara. Sumber daya alam yang luas, 

seperti Aryar, Ayeyarwady (Papua), Kalimantan, dan Sulawesha, tidak dapat 

                                                             
35 Undang- Undang Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal 208 ayat (1). 
36 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (4) 
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menerima pendanaan penuh dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan sosial 

antar daerah sangat mencolok. 
37

 

 “Desentralisasi  adalah  penyerahan  Urusan  Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” 

 

  Eko Prasojo dan Defny Holidin menuliskan “not only does momentum of 

reform movement in 1998 have positive correlations with changes in 

administrative system but also implies to decentralizasion practices toward 

vertical balance of power among governments  at all levels” 
38

 

  

2. Asas Dekonsentrasi 

 dekonsentrasie menjadi prinsip kedua setelah desentralisasi. Dalam 

beberapa dokumen, buku ini menyatakan bahwa keberadaan gangguan adalah 

bagian dari keberadaan desentralisasi. Tetapi ada perbedaan antara desentralisasi 

dan desentralisasi. Henry Madick berkata : 
39

 

  “The delegation of authory adequate for the discharge of specified 

function to staff of a central department who are situated outside the 

headquarters  (pendelegasian  kewenangan  sebagai  fungsi-fungsi 

khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada dibawahnya)” 
40

 

 

  “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, 

dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum.” 
41

 

 

  Amr Muslim menafsirkan kurangnya penekanan sebagai otoritas pusat 

                                                             
37 Pasal 1 ayat 8. 
38 Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat 

Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. KEMUDI: Jurnal Ilmu 
Pemerintahan, 3(1), hlm.,52-93. 

39 Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi 

Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia, 9(4). hlm.,81. 
40 Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat 

Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. KEMUDI: Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, 3(1), hlm.,52-93. 
41 Pasal 1 ayat 9. 
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pemerintah pusat untuk merombak pejabat di lingkungan administrasi pusat, 

yang bertindak atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota, dan 

kecamatan. Dia melakukan pekerjaan dengan mendelegasikan delegasi dari 

pemerintah pusat ke perangkat pemerintah pusat di daerah tersebut.
42

 

3. Asas Tugas Pembantuan 

 Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut: 
43

 

 “Tugas  Pembantuan  adalah  penugasan  dari  Pemerintah Pusat 

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan  

Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 

Pemerintah Daerah provinsi kepada  Daerah  kabupaten/kota  untuk  

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah provinsi.” 
44

 

 

  Irawan Soejito, dan (legislatif) mungkin dalam bentuk manajemen 

bersama, atau eksekutif, dari grup ini. Terima fungsi dukungan yang diperlukan 

untuk menetapkan bidang tanggung jawab. 
45

 

4. Urusan Pemerintahan 

  Urusan pemerintahan  menurut  Pasal  1  ayat 5  Undang  – Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
46

 

 “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi  kewenangan  Presiden  yang  pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat.” 
47

 

 

  “Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 

                                                             
42 Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat 

Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. KEMUDI: Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, 3(1), hlm., 52-93. 
43 Pasal 1 ayat 11. 
44 Ni’matul Huda, Loc.Cit., hlm 33. 
45 Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara dan Daerah. Ius Quia Iustum Law Journal, 17(4), hlm.,567-588. 
46 Pasal  1  ayat 5. 
47 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Pasal 1 ayat 5.    
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menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan   

pemerintahan   untuk   mengatur   dan   mengurus fungsi-fungsi tersebut 

yang menjadi kewenangannya dalam rayat melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.” 
48

 

 

F. Masyarakat Miskin 

Ada dua model dasar untuk pengentasan kemiskinan dalam teori umum 

kemiskinan dan dampak pada kemiskinan dan telah diringkas. Kedua model 

adalah muda dan demokrasi. Dua model, terutama dalam kondisi kemiskinan dan 

kemiskinan adalah vyatyasagalagive sangat jelas. Ini mengikuti pola tentang 

masalah tersebut:  

1. Paradigma Neo-Liberal 

Ini adalah fokus utama dari garis kemiskinan untuk kasus ini dan telah 

merangkul pasar bebas. Pendekatan ini bersifat publik sebagai komponen kunci 

dari kebebasan manusia. Karena itu, jalan seperti itu berkaitan dengan 

kemiskinan, apakah kemiskinan itu efek dari masalah pilihan pribadi yang jelas. 

Pendekatan kekuatan pasar ini adalah kunci untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Evolusi memiliki kekuatan untuk mengurangi pertumbuhan pasar 

dan ekonomi dan kemiskinan.
49

 

Dan peran negara dalam kaitannya dengan mekanisme pengentasan 

kemiskinan sangat rendah. Dalam peran baru negara, misalnya, keluarga sistem 

sosial, kelompok swadaya, serta lembaga lain tidak mampu mengatasi 

kemiskinan. Ini disebabkan oleh paradigma neoliberal Bank Dunia dan 

merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam studi kemiskinan. 

Dalam hal ini dan prinsip utama teori pertumbuhan ekonomi modernisasi 

                                                             
48 Pasal  11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1). 
49Maliangga, M., Walewangko, E. N., & Londa, A. T. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kartu 

Indonesia Pintar (Kip) Dan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di 

Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(01). 
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menekankan produksi.
50

 

Salah satu indikator pembangunan yang digunakan pada 1950-an adalah 

Pendapatan Nasional (NDP). Ketika mempertimbangkan masalah kemiskinan di 

negara itu, para ilmuwan sosial menggunakan istilah itu. "Satu-satunya indikator 

kemiskinan, dan penggunaan uang di atas garis kemiskinan" telah mempengaruhi 

sikap pendapatan. Kelemahan dalam hal ini adalah bahwa mata pelajaran yang 

miskin dan melarat dipandang sebagai penghasilan rendah dan kemiskinan. 

Dengarkan masyarakat mereka dalam kemiskinan dan semacam ini. 

Contoh ini bisa menjadi semacam kemiskinan, yang tidak dapat ditangkap, 

terutama untuk perusahaan atau sekelompok kepentingan publik karena 

kemiskinan. Akibatnya, bahkan kemiskinan tidak dapat menemukan alasan untuk 

itu. Namun, ini adalah tujuan dimensi langsung yang lebih mudah dan cepat 

mengevaluasi pendapatan orang miskin dan memperbaiki tingkat individu 

terburuk. 

2. Paradigma Demokrasi-Sosial 

Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang 

mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini 

tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya 

kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak 

memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih 

dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. 

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat 

penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan 

                                                             
50Haris, D. M. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal dalam mendukung Pertumbuhan 

Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. 
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kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau 

sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan 

pendapatan yang cukup. 

Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas 

pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk 

bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam 

transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk 

menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

 

G.       Masyarakat Miskin Perbatasan 

Permasalah kemiskinan di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang 

tidak ada habisnya. Kondisi tersebut disebabkan mulai dari lemahnya sumberda 

manusia, lemahnya penegakan hokum hingga angka pengangguran yang semakin 

meningkat. Konsepsi HAM berpandangn secara tegas menyebutkan bahwa 

masyarakat berhak dan dibebaskan pada persoalan; Kebebasan mengeluarkan 

pendapat dan berkarya, Kebebasan beragama Kebebasan dari rasa takut 

Kebebasan dari kemiskinan.
 51

 

Karakteristik masyarakat wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak 

merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. 

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat 

kesehatan dan pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk rendah 

akibat tingginya angka kematian kondisi tersebut berdampak pada tingginya 

angka kemiskinan masyarakat perbatasan. 

Tingginya masyarakat miskin perbatasan disebabkan oleh infrastruktur 

                                                             
51 F.D. Roosevelt., The four Freedom. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)., hlm., 341. 
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pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, 

komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas. Penyebaran 

penduduk di masyarakat perbatasan umumnya jarang dan tidak merata, bahkan di 

pulau-pulau terluar ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan terutama 

diwilayah terpencil perbatasan. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat 

diperbatasan juga berdampak pada lemahnya kualitas sumberdaya manusia. 

 Secara garis besar tingginya angka kemiskinan masyarakat perbatasan  

dapat dikelompokkan pada tiga aspek adalah sebagai berikut: 
52

 

1. Aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang 

berkembang (terbelakang), hal tersebut disebabkan lokasi yang relatif 

terisolasi atau terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. 

Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya 

tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan 

(banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal), serta langkanya 

informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh 

masyarakat di daerah perbatasan (blank spots).  

2. Aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan merupakan teritorial 

yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu 

menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. 

3. Pengaruh negara tetangga pada aspek sosial ekonomi di kawasan 

perbatasan dapat mengundang kerawanan baik di bidang ekonomi maupun 

politik. 

 

H. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Berdasarkan Permenpera RI No.22/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kab. /Kota yang 

dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah Rumah yang memenuhi 

                                                             
52 Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari 

KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of 

Community Engagement), 1(2), hlm., 204. 
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persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta 

kesehatan penghuninya. 
53

 

Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut Keselamatan bangunan meliputi Struktur Bawah/Pondasi Struktur 

Tengah/Kolom dan Balok dan Struktur Atas, Kesehatan meliputi pencahayaan, 

penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m2 - 12 m2 /orang . 
54

 

Kriteria Rumah Layak Huni (RLH) dimaksud tidak menghilangkan 

penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal 

daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun 

kriteria rumah layak huni. 
55

 

1. Indikator RTLH Menurut Ketentuan Program BSPS Kemenpera 

Berikut adalah indikator RTLH menurut Program BSPS Kemenpera 

sebagai berikut Luas lantai tidak mencukupi standar minimal luas/anggota 

keluarga = 9 m
2
, Bahan lantai berupa tanah/kayu kelas iv, Bahan dinding berupa 

bilik bambu/kayu/rotan atau kelas iv, Bahan atap berupa daun atau genteng 

plentong yang sudah rapuh, Tidak/kurang memiliki ventilasi dan pencahayaan, 

Ketiadaan fasilitas sanitasi dan pembuangan dan Ketiadaan/keterbatasan air 

minum. 
56

 

 

 

 

 

                                                             
53 Permenpera RI Tahun 2008. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Kab/Kota. No. 22. 
54 Ibid., hlm., 23. 
55 Ibid., hlm., 28. 
56 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR-RI). Pendataan 

Rumah Tidak Layak Huni. Diklat Penyelenggara Rumah Swadaya. Modul No.6. hlm, 45. 
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2. Indikator RTLH Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)  

Berikut adalah indikator RTLH menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

sebagai berikut Luas lantai bangunan tempat tinggal < 8 m
2 

per orang, Jenis lantai 

bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu, murahan, Jenis dinding 

tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu, berkualitas rendah/tembok tanpa 

diplester, Jenis Atap dari bamboo/rumbia, alang-alang, genteng tanah kualitas, 

murah, Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain, Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, Sumber 

air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.  

3. Indikator RTLH Menurut BAPPENAS  

Berikut adalah indikator RTLH menurut BAPPENAS sebagai berikut Terbatasnya 

kecukupan dan mutu pangan, Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan 

kesehatan, Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, 

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, Lemahnya perlindungan terhadap 

aset usaha dan perbedaan upah, Terbatasnya akses layanan perumahan dan 

sanitasi dan air bersih, Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, 

Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya 

akses masyarakat terhadap sumber daya alam, Lemahnya jaminan rasa aman, 

Lemahnya partisipasi, Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh 

besarnya tanggungan keluarga, Tata kelola pemerintahan yang buruk yang 

menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya 

korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat kemenpera. 
57

 

 

                                                             
57 Modul Kemen PUPR-RI Op.Cit., hlm., 47. 
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Maslow dalam Suparno memeebagi tingkeat kebeutuehan maeenusia 

terheadap hueniean deapat dikaetegoeerisasiekan sebaegeai bereikeut: 
58

 

a. Survial Neiedes 

Tiengkaet kebeeutuhean yaeng paelineg dasear inei merupeakean 

kebeuteuhean yang harus dipenuhi pada tingkat hueniean meruepaekaen saeraena 

unetuek meneunjaeng keselaemaetaen hieduep maenuesia. 

b. Saefetey aend Seceureitey Needs 

Kebutuhan terhadap keselamatan dan keamanan pada tingkat berikutnya 

terkait dengan keselamatan dari kecelakaan, hueniaen meruepaekan saeraena 

perelienduengean unteuk keiselaemaetaen aenggoeta baedan daen haek meiliek. 

c. Affileiateion Needs 

Hunian diesieni bereperean sebaegaei iedentietaes seseorang untuek 

dieakuei daelaem goelonegaen maesyaerakeat. 

d. Esteiems Neieds 

Aspek psikologis terkait dengan permintaan, masyarakat perlu 

mewaspadai keberadaan yang harus diakui. Hunian adalah persyaratan sumber 

cahaya, tetapi penting, di masyarakat dan dalam perangkat spasial lingkungan 

yang tidak mengidentifikasi diri mereka di rumah. 

e. Coegnietive and Aesetheetic Neiedes  

Berkenaan dengan kebutuhan orang tersebut bukan hanya sarana untuk 

meningkatkan harga diri, karena status orang tersebut, faktor psikologis 

tinggi, dan keindahannya. Ini hanya mempengaruhi tingkat penggunaan 

ruang, serta kesenangan. Dinding bangunan dan langit-langit ruang 

                                                             
58 Octhari, V. (2018). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Medan. hlm., 51. 
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berbentuk terbatas. Selain jendela dan pintu rumah, ada dalam bentuk 

Osh.
59

 

a. Peleayaenean daesar dean inefreastreuktuer:  

Harus ada ketentuan untuk fasilitas limbah untuk menyediakan layanan 

ambulans dan penyelamatan, kesehatan dan keselamatan, bahan bakar, makanan, 

tempat tinggal, air bersih, memasak, pemanas, fasilitas listrik dan toilet, 

kenyamanan dan dukungan. 

b. Keterjaengkeauean 

Untuk biaya perumahan yang terjangkau, kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga mereka harus disediakan. 

c. Deapeat ditiengegaeli 

Bagi orang-orang yang hidup dalam cuaca diengien, paenaes, huejaen, 

ateau bahaya kesehaetaen laeinneya sertea orang kaya, tersebut harus dapat 

melindungi penghuninya. 

d. Akesesiebielietas 

Setiap manusia berhak, serta kelompok terpinggirkan dan terpinggirkan di 

tanah atau peruntukan penggunaan lahan hak-hak mereka, untuk memiliki akses 

ke semua perumahan terlebih dahulu. 

e. Loekeasie 

berbagai tempat, pelayanan kesehatan, pendidikan, TK dan tempat umum 

lainnya tinggal harus memiliki kesempatan. Hal ini berlaku baik dari kota-kota 

dan desa-desa. 

 

                                                             
59 Nurasrizal. 2010. Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun 

Kayu Gadang Kota Sawahlunto. Universitas Diponegoro: Tesis yang dipublikasikan. hlm., 74. 
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f. Mencermienkaen buedaeyae 

Untuk konstruksi perumahan, budaya Aboriginnya harus digunakan 

sebagai alat modern, meskipun nilai-nilainya tercermin. 

 

I. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) 

Definisi kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah 

kebijaksanaan (kepandaian menggunakan akal budinya), rangkaian konsep dan 

asas yang menjadi garis besar dan rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, cara 

bertindak (pemerintah, organisasi) sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 

atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran, garis haluan. 
60

 

rehabielitaesie (RTLH), tetapi sebuah program publik yang telah 

merindukan masyarakat berepenghasilan dengan sedikit atau tidak ada pencapaian 

perumahan yang layak. Kegiatan-kegieataen inei tiedak haneya akan fokus paeda 

asepek fiesik ruemaeh, tetaepi, yang lebeih penteing, untuk memahami 

baegaiemaena membangun kaepaesietas dari orang mieskien daen lingkungan 

keluarga, faktor sosial apa yang harus dipahami di dalam tempat tinggal. Ini harus 

dilakukan untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan untuk 

meningkatkan pengaruhnya di sektor kesehatan.
61

 Keluarga dan Kriteria Penerima 

RTLH dulu dikonversi / dikerjakan sebagai kepala, caharian atau kepala anggota 

keluarga dari mata air pena, tetapi kebutuhan dasar umat manusia adalah 

kehidupan sehari-hari yang memadai, bantuan makanan untuk orang miskin dan 

                                                             
60 Roebyantho, H., & Unayah, N. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinanmelalui 

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Sosio 

Konsepsia, 4(1), hlm., 311. 
61 Nugraha, A. F., Amirudin, S., & Haris, D. M. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah 

Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). 

Hlm.,  74. 
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rusuh, bisnis, tanah dan tanah yang dibutuhkan keluarga, atau Girik tifikat SER 

atau bukti kepemilikan kebutuhan anggota keluarga selama 3 bulan Setiap 

properti, properti, dan properti kota ditempati dan ditempati oleh kondisi berikut 

yang tidak memenuhi persyaratan rumah yang tidak dihuni, seperti keamanan dan 

kesehatan masyarakat: Tidak ada properti, bukan perkotaan, properti pedesaan: (1) 

diperbaiki dan / atau dihancurkan, dan ( 2) Kerusakan / material dilakukan dengan 

mudah untuk disembunyikan, dinding dan langit-langit Jenis papan: papan, gulma, 

bamb, Y / Gedeg dinding dan langit-langit, dll., Dan (3) seberapa berbahaya 

penghuni merusak pencetakan keamanan 

(4) lantai dasar / Pemburu dalam kondisi rusak (5) Rumah populer, 

fasilitas kamar mandi, 
62

 

 

Wilayah program R RTLH, baik kehidupan keluarga perkotaan dan 

pedesaan. Kementerian Urusan Publik Indonesia, RTLH Repulik adalah 

Direktorat Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 

Bahkan, berbagi, proyek yang dibantu RTLH membantu kaum miskin kota, 

khususnya di daerah pedesaan, menjadi miskin dan terpecah, setelah membantu 

dua tujuan. Kehidupan Perkotaan, dan Bantuan yang Buruk, Penyebaran 

Kemiskinan Perkotaan dilakukan oleh Departemen Urusan Publik Republik 

Indonesia. Seperti halnya pertanian, Departemen Urusan Publik Kementerian 

Pertanian dikelola oleh Kementerian Pertanian di Republik Indonesia untuk 

mengurangi kemiskinan.
63

 

                                                             
62 Sulistiyo, M. (2017). Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang 

Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma 

(JP), 2(3), hlm., 231. 
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Untuk akses ke perumahan yang layak untuk pekerjaan dan kontrol 

infrastruktur di Uumum, Indonesia, bicarakan tentang didukung oleh Menteri 

Perumahan, Fasilitas dan Utilitas untuk perumahan yang sehat, aman, harmonis, 

teratur, dan berkelanjutan.
64

 

Insentif membantu Pemerintah Perumahan untuk meningkatkan 

pertumbuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas 

fasilitas, serta utilitas dan dukungan negara dalam bentuk kemandirian mereka, 

untuk menekan pembangunan BSP. MBR tidak lagi memenuhi syarat untuk 

mendapatkan dukungan pemerintah perumahan di masyarakat berpenghasilan 

rendah karena daya beli masyarakat yang terbatas. 
65

 

Implementasi pengembangan baru selama periode dalam bentuk unit yang 

tidak rusak, kerusakan struktural pada bagian yang tidak rusak, dan kerusakan 

komponen besar, kerusakan tinggi pada bagian struktural dan non-struktural, 

kerusakan rata-rata dua unit dalam bentuk kerusakan kecil. 
66

 

Bangunan Publik dan Konstruksi Baru atau Penggantian RTLH Rumah 

Baru Gedung Baru Pasal 8 dibangun oleh Menteri Perumahan Sosial. Perubahan 

kerusakan dilakukan di rumah semua komponen.Konstruksi baru dalam unit 

struktural, dan komponen non-struktural disebut RTLH.
 67

 

 

 

 

 

                                                             
64Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya. Nomor 13/Prt/M/2016. 
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J. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini adalah bagian dari yang dibuatkanlah di Nunukan, bagian 

dari yang dibuatkanlah di Nunukan, "Ini adalah bagian dari program yang 

dibuatkanlah dalam program Nunukan. 

Dalam penelitian ini, RTLH meneliti masalah-masalah dengan RTLH Poor 

Assistance Framework, untuk menentukan kemajuan orang miskin, masalah 

pengrealisasian RTLH dapat digunakan untuk membantu orang miskin. 

Masalah-masalah ini fokus pada implementasi kebijakan dalam model 

Jones teoritis. Jones, dari tugas organisasi hingga kinerja kebijakan organisasi 

eksekutif masing-masing perusahaan, sumber daya manusia, dan dukungan 

finansial dari peralatan atau peralatan dan perundang-undangan.      Sesuai 

dengan aturan yang mengatur implementasi, badan otoritas harus dapat melihat 

bahwa perumusan kebijakan harus mencakup bimbingan teknis, transparansi, 

prosedur, program, dan prosedur ini.
68

 

Evaluasi pelaksanaan tiga pilar kebijakan, dan pelaksanaan program tujuan 

RTLH dan pengembangan tujuan RTLH dalam provinsi Kalimantan dengan 

masalah kedaulatan Kabupen Nunukan yang buruk terjadi di daerah Kabupen 

Nunukan dekat perbatasan utara program. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 2.1 

di bawah: 
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Gambar: Bagan 2.1 Kerangka Fikir Penelitian. 

(Sumber: Jones dalam Kotangon, F: 2018 )
65 

Fokus Pembahasan: 

1. Penentuan penerima bantuan 

RTLH ke Masyarakat Miskin. 

2. Proses pengrealisasian bantuan 

RTLH Masyarakat Miskin. 

3. Pemanfaatan bantuan RTLH 

oleh Masyarakat Miskin. 
Peningkatan Kedaulatan 

Masyarakat Perbatasan Melalui 

Perogram RTLH 

Peningkatan Kedaulatan 

Melalui Program Bantuan 

RTLH Masyarakat Miskin 

Perbatasan 

Landasan Hukum: 

 Surat edaran kementrian PUPR No.7 Tahun 2018 

 UU Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 PERDA Kab.Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kewenangan 

Desa 

Output: 

Tersedianya rumah layak huni dan meningkatnya kedaulatan negara pada 

masyarakat miskin perbatasan Kabupaten Nunukan 

Faktor penghambat program 

bantuan RTLH 

Jones: Tiga pilar implementasi 

kebijakan 

 Organisasi 

 Intrepretasi 

 penerapan 


