
BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dalami  kegiatani  pembangunani  nasionali  tidaki  selalui  berjalani  dengani  baik,i

untuki  melaksanakani  kegiatani  pembangunani  untuki  mencapaii  keberhasilani

selalui  adai  dampaki  positifi  sertai  negatifnya,i  tidaki  terlepasi  darii  kerjai  kerasi  dani

pengabdiani  aparati  Pemerintahi  Desa.i  Meskipuni  demikiani  masihi  banyaki

masalahi  yangi  dihadapii  masyarakati  desai  sampaii  saati  inii  belumi  teratasii  secarai

tuntas,i  sepertii  misalnyai  masalahi  pembangunani  Desai  yangi  terjadii  dii  Desai

Girimekar.i  Olehi  sebabi  itu,i  untuki  melaksanakani  amanati  Undang-Undangi

Nomori  6i  Tahuni  2014i  Tentangi  Desa,i  Menterii  Dalami  Negerii  mengeluarkani

Peraturani  Menterii  Dalami  Negerii  Nomori  114i  Tahuni  2014i  tentangi  Pedomani

Pembangunani  Desa.i  Sebagaimanai  dalami  pasali  1i  (9)i  Peraturani  Menterii  Dalami

Negerii  Nomori  114i  Tahuni  2014i  Tentangi  Pedomani  Pembangunani  Desai

disebutkani bahwai Pembangunani Desai adalahi upayai peningkatani kualitasi hidupi

dani kehidupani untuki sebesar-besarnyai kesejahteraani masyarakati Desa.i

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat  Desa.  Pembangunan desa

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,
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serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.

Pembangunani  masyarakati  desai  padai  hakekatnyai  bertujuani  meningkatkani  tarafi

hidupi masyarakati secarai keseluruhani agari lebihi baik,i dani lebihi menyenangkani

wargai masyarakati darii keadaani sebelumnya.

Dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman

Pembangunan Desa pasal 6 dijelaskan bahwa bidang pelaksanaan pembangunan

desa yaitu:

1. Pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan

lingkungan desa.
2. Pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana

pendidikan. 
3. Pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  serta  pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. 
4. Pelestarian lingkungan hidup. 

Pembangunani  yangi  dicita-citakani  adalahi  pembangunani  masyarakati  yangi

adili  dani  i  makmur.i  Keadilani  akani  menujui  padai  kemakmuran,i  tetapii  belumi

tentui  sebaliknya.i  Yangi  utamai  adalahi  pembangunani  kesejahteraani  masyarakati

dalami  artinyai  mewujudkani  kehidupani  masyarakati  yangi  lebihi  baiki  lagi.i

Kegiatani pembangunani perlui dii arahkani untuki merubahi kehidupani merekai

menjadilebihi baik.i Perencanaani dani implementasii pembangunani seharusnyai

berisii  usahai  untuki  memberdayakani  merekai  sehinggai  merekai  mempunyaii

aksesi padai sumber-sumberi ekonomi.
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Pembangunan masyarakat  desa  pada  hakekatnya  bertujuan meningkatkan taraf

hidup  masyarakat  secara  keseluruhan  agar  lebih  baik,  lebih  menyenangkan  dan

mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. Mencapai kesejahteraan

itulah  menjadi  tujuannya.  Pembangunan  pada  prinsipnya  adalah  suatu  proses  dan

usaha yang dilakukan oleh suatu masyrakat secara sistematis untuk mencapai situasi

atau kondisi yang lebih baik dari saat ini.  Dilaksanakannya proses pembangunan ini

tidak  karena masyarakat  merasa  tidak  puas  dengan keaadaan saat  ini  yang dirasa

kurang ideal.  Namun demikian perlu disadari  bahwa pembangunan adalah sebuah

proses evolusi,  sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai

dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapi. 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa masih belum berjalan sesuai dengan yang

direncanakan, masih adanya jalan yang rusak, keluarga rumah tidak layak huni, masih

adanya  anak-anak  yang  putus  sekolah,dan  tidak  meratanya  ekonomi  di Desa

Girimekar.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  aparat  desa  dalam  melaksanakan

Pembangunan  Desa,  kurangnya  komunikasi  antara  pihak  aparat  desa  dengan

masyarakat menyebabkan pembangunan didesa berjalan tidak sesuai yang diharapkan

dan tidak meratanya pembagian dana desa disetiap RW di desa. 

Dalami  rangkai  mewujudkani  pencapaiani  visii  dani  misii  desai  Girimekari  makai

arahi pembangunani desai diprioritaskani sebagaii berikut:i

1. Meningkatkani kinerjai pemerintahi desa.
2. Meningkatkani  kesejahteraani  sosiali  ekonomii  masyarakati  dengani  melakukani

pelatihani keterampilani kepadai masyarakat.i 
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3. Meningkatkani  Sumberi  Dayai  Manusiai  aparaturi  Desai  yangi  mendukungi

efektifitasi pembangunani Desa.i 
4. Mengembangkani  badani  usahai  miliki  desai  (Bumdes)i  diharapkani  untuki

mendorongi desai mandirii secarai ekonomi.i 
5. Programi rumahi tidaki layak hunii (Rutilahu).i 
6. Pembangunani Temboki PenahaniTanahi (TPT).
7. Pembangunan Posyandu 
8. Pengecoran Jalan Gang 
9. Rabat Beton 

Tabel 1.1 
kegiatan pembangunan Desa Girimekar

No Tahun Nama
Ke
gia
tan

Angga
ra
n 

Realisa

1. 2016 Rabat
Be
ton

Rp.
60
4.
33
3.
48
2,
52

5 unit 

Pendir
ian
Bu
md
es 

Rp.
10
.9
51
.4
74
,5
9

1 unit 

Posya
nd
u 

Rp.
54
.5
80
.3
42
,8
9 

1 unit 
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Jumla
h
Da
na 

Rp.
66
9.
86
5.
30
0,
00

2. 2017 Rabat
Be
ton

Rp.
92
0.
84
0.
90
0

6 unit 

TPT Rp.
38
.4
32
.2
00

1 unit 

Jumla
h
Da
na 

Rp.
95
8.
91
3.
10
0

3 2018 Rabat
Be
ton

Rp.
48
0.
00
0.
00
0

3 unit 

Penge
cor
an
Jal
an
Ga
ng 

Rp.
21
0.
00
0.
00
0

5 unit 
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RUTI
L
A
H
U 

Rp.
90
.0
00
.0
00

5 unit 

Pemba
ng
un
an
Po
sy
an
du 

Rp.
25
0.
00
0.
00
0

5 unit 

Jumla
h 

Rp  .
94
0.
00
0.
00
0

 

Pencapaian  pembangunan  diatas  akan  terlaksana  melalui  partisipasi  dan

keterlibatan  seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  dari  pemerintah  desanya  maupun

masyarakatnya. Meskipun saat ini dana desa sudah naik sebanyak 4,3 persen masih

adanya  permasalahan  yang  terjadi  dimasyarat,  tidak  meratanya  pembagiannya  di

setiap RW,  dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang

Keuangan Desa,  Keuangan Desa adalah semua hak dan dan kewajiban desa yang

dapat dinilai dengan pelaksanaan dan hak kewajiban desa. Fenomenai yangi terjadii dii

Desai  Girimekari  Kecamatani  cilengkrang,i  penulisi  melihati  bahwai  perani  Kepalai

Desai memegangi peranani pentingi dalami meningkatkani pembangunani desa.
Namuni  demikiani  belumi  diketahuii  secarai  jelasi  bahwai  apakahi  kepalai  desai

Girimekari  Kecamatani  Cilengkrangi  mempunyaii  andili  yangi  cukupi  besari  dalami
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meningkatkani pembangunani demii terselenggaranyai Pemerintahani Desai yangi majui

dani  sejahterai  sesuaii  dengani  apai  yangi  diinginkani  masyarakati  dani  yangi  dicita-

citakani olehi pendiri-pendirii Negarai Kesatuani Republiki Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas Penulis merasa penting membahas kesenjangan yang

terjadi  di  pemerintahan  desa  terutama  mengenai  pelaksanaan  pembangunan  desa.

sehingga penulis memberikan judul,“Implementasi kebijakan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 TentangPedoman Pembangunan Desa di

Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung” 

B. Fokus dan Lokus Penelitian 

1. Fokus 
Fokusi  dalami  penelitiani  inii  adalahi  implementasii  Peraturani  Menterii  Dalami

Negerii  Nomori  114i  Tentangi  Pedomani  Pembangunani  Desai  dii  Desai

Girimekari Kecamatani Cilengkrangi Kabupateni Bandung.
2. Lokusi Penelitiani 

Kantori Desai Girimekari Kecamatani Cilengkrangi Kabupateni Bandung.

C. Rumusan Masalah

Bagaimanai  Implementasii  Kebijakani  Peraturani  Menterii  Dalami  Negerii  Nomori

114i  Tentangi  Pedomani  Pembangunani  Desai  dii  Desai  Girimekari  Kecamatani

Cilengkrangi Kabupateni Bandung?

D. Tujuan Penelitian 
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Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat

dan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dirumuskan  dengan   begitu  penulis  dapat

mengetahui bagaimana Implementasii  Kebijakani  Peraturani  Menterii  Dalami  Negerii

Nomori 114i Tahuni 2014i Tentangi Pedomani Pembangunani Desai dii Desai Girimekari

Kabupateni Bandung.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menggolongkan 

manfaat penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu

pengetahuan  khususnya  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  dan

pembangunan.Selain  itu  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  ilmu

pengetahuan sebagai sumber bacaan dan referensi.

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak yang

terkait, diantaranya: 

a. Peneliti 
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Penelitian ini merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menerapkan

berbagai ilmu yang salama ini diperoleh dalam perkuliahan dikelas, dan

penelitian  ini  dapat  menambah  pengetahuan  atau  wawasan  berkaitan

dengan Ilmu Administrasi Publik Kosentrasi Kebijakan Publik. 

b. Pemerintah Desa 

Penelitian ini  dihaarapkan dapat  menjadi  masukan bagi  seluruh lapisan

Pemerintah  Desa  Girimekar  dalam  menindaklanjuti  permasalahan

pembangunan desa, dan hasilnya dapat menguntungkan masyarakat, dan

pemerintah.

c. Untuk Pihak Lain

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  penelitian-penelitian  lain

yang  sejenis  yang  telah  ada  dan  dapat  dijadikan  bahan  perbandingan

dengan penelitian-penelitian berikutnya.

F. Kerangka Berpikir 

Pengertiani  administrasii  publiki  menuruti  Chandleri  dani  Planoi  dalami  Pasolongi

(2013:7)i  adalahi  prosesi  dimanai  sumberi  dayai  dani  personeli  publiki

diorganisirdandikoordinasikani untuki memformulasikan,i mengimplementasikan,i dani

mengelolai (managei )i keputusan-keputusani dalami kebijakani publik.i

Untuki  mengetahuii  implementasii  dalami  sebuahi  programi  ataui  kebijakani  publiki

yangi  dibuati  olehi  pemerintaahi  pusati  ataui  puni  daerahi  dapati  diketahuii  melaluii
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prosesi  sumberi  dayai  aparaturi  pemerintahi  dalami  pelaksanaani  programi  ataui

partisipasii  masyarakati  yangi  menjalankani  sebuahi  kebijakani  yangi  telahi  dibuat.i

Untuki  itui  harusi  dilaksanakannyai  tatanani  administrasii  publiki  yangi  baiki  dalami

pengimplmentasiani suatui programi ataui kebijakani yangi telahi dibuat.

Menuruti  Wolli  dalami  bukui  Lilisi  Yuaningsihi  berjuduli  Kebijakani  Publiki

(2016:16)i  menurutnyai  kebijakani  publiki  ialahi  sejumlahi  aktivitasi  pemerintahi  untuki

memecahkani  masalahi  dii  masyarakat,i  baiki  secarai  langsungi  maupuni  melaluii

berbagaii lembagai yangi mempengaruhii kehidupani masyarakat.

Implementasii  kebijakani  padai  prinsipnyai  adalahi  carai  agari  sebuahi  kebijakani

dapati  mencapaii  tujuan.i  Dalami  pelaksanaannyai  masihi  banyaki  mengalamii

permasalahani  yangi  bisai  dilihati  darii  pencapaiani  kerjai  yangi  dijalankan,Prosesi

implementasii dapati dilaksanakani apabilai tujuani kebijakani tersebuti telahi diterapkan,

program-programi  yangi  telahi  dibuati  dani  danai  telahi  dialokasikani  untuki  mencapaii

kebijakani tersebut.i 

Saati  inii  Implementasii  kebijakani  publiki  masihi  banyaki  mengalamii  masalahi

dalami  menjalankani  programi  biasi  dilihati  darii  pencapaiani  programi  yangi  telahi

dibentuk,iuntuki  itui  segalai  carai  dilakukani  pemerintahi  untuki  pemecahani  masalahi

tersebuti dalami pencapaiani programi yangi telahi ditetapkani Undang-Undangi dengani

carai memperbaikii programi yangi dibuat.i 
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Menurut  Georgei  c.i  Edwarsi  IIIi  dalami  Engkusi  (2017:220)i  mengemukakani

beberapai  4i  (empat)i  variablei  yangi  mempengaruhii  implementasii  kebijakani  yaknii

komunikasi,i sumberi daya,i disposisi,i dani strukturi organisasi.
Padai  penleitiani  ini,i  penelitii  menggunakani  modeli  implementasii  yangi

dikembangkani  olehi  Edwardi  IIIi  atasi  pertimbangani  kesesuaiannyai  dengani  kondisii

operasionali  dilapangan.i  Adapuni  modeli  Ewardi  IIIi  mengajukani  empati  faktori  ataui

variablei  yangi  berpengaruhi  terhadapi  keberhasilani  ataui  kegagalani  implementasii

kebijakan.i  Empati  variablei  ataui  faktori  tersebuti  meliputii  komunikasi,i  sumberi  daya,i

disposisi,i strukturi organisasi.
1. Komunikasii (Comunikation)
Pengertian komunikasi menurut Edward III dalami  Engkusibuku yang berjudul

Perspektifi  Kebijakani  Publiki  (2017:221).komunikasii  sangati  menentukani

keberhasilani  pencapaiani  tujuani  darii  implementasii  kebijakani  publik.i

Implementasii  yangi  efektifi  terjadii  apabilai  parai  pembuati  keputusani  sudahi

mengetahuii apai yangi merekai kerjakan.i

Pengetahuani  atasi  apai  yangi  merekai  kerjakani  dapati  berjalani  dengani  baiki

sehinggai  setiapi  keputusani  kebijakan-kebijakani  dani  peraturani  implementasii

harusi  ditransisiskani  (dikomunikasikan)i  kepadai  bagiani  personali  yangi  tepat.i

Selaini  itu,i  kebijakani  yangi  dikomunikasikani  puni  harusi  tepat,i  akurati  dani

konsisten.i  Komunikasii  dii  perlukani  agari  parai  pembuati  keputusani  dani  parai

implementori  akani  semakini  konsisteni  dalami  melaksanakani  setiapi  kebijakani

yangi akani dii harapkani dalami masyarakat.i 
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Terdapati  tigai  indikatori  yangi  dapati  dipakaii  dalami  mengukuri  keberhasilani

variablei  komunikasii  tersebuti  yaitui  indikatori  transmisi,ipenyalurani  komunikasii

yangi  baiki  akani  dapati  menghasilkani  suatui  implementasii  yangi  baiki  pula.i

Seringkalii  terjadii  dalami  penyalurani  komunikasii  adalahi  adanyai  salahi

pengertian,i  hali  inii  disebabkani  karenai  komunikasii  telahi  melaluii  tingkatani

birokrasii sehinggai apai yangi diharapkani terdistorii ditengahi jalan.i 

Indikatori  kejelasan,i  komunikasii  yangi  diterimai  olehi  parai  pelaksanai

kebijakani  haruslahi  jelasi  dani  tidaki  membingungkan,i  ketidaki  jelasabi  pesani

kebijakani  tidaki  selalui  menghalangii  implementasi,i  padai  tatarani  tertentu,i

namuni parai pelaksanai membutuhkani kejelasani informasii dalami melaksanakani

kebijakani  agarai  tujuani  yangi  hendaki  dicapaii  dapati  diraihi  sesuaii  konteni

kebijakan.i  indikatori  konsistensi,i  perintahi  yangi  diberikani  dalami  pelaksanaani

sesuatui  komunikasii  haruslahi  konsisten.i  Inii  karenai  jikai  perintahi  yangi

diberikani  seringi  berubah-ubah,i  makai  dapati  menimbulkani  kebingungani  bagii

pelaksanai dilapangan.
2. Sumberi Dayai (Resources)i 

Menurut  George c Edward  III dalam Deddy Mulyadi (2016:68)  Walaupuni

isii  kebijakani  sudahi  dikomunikasikani  secarai  jelasi  dani  konsisten,i  tetapii  apabilai

implementori  kekurangani  sumberdayai  untuki  melaksanakan,i  implementasii  tidaki

akani  berjalani  efektif.i  Sumberdayai  tersebuti  dapati  berwujudi  sumberdayai

finansial.i  Sumberdayai  adalahi  faktori  pentingi  untuki  implementasii  kebijakani

agari  efektif.i  Tanpai  sumberi  daya,i  kebijakani  hanyai  tinggali  kertasi  menjadii

dokumeni saja.
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Menuruti  Engkusi  dalami  bukui  perspektifi  kebijakani  publiki  (2017:222-223).i

Dalami  mengimplementasikani  kebijakan,i  indikatori  sumberi  dayai  terdirii  darii

beberapai elemen,i yaitui staf,i sumberi dayai utamai dalami implementasii kebijakani

adalahi stafi ataui sumberi dayai (SDM),i informasii dalami implementasii kebijakani

informasii  mempunyaii  duai  bentuki  yaitui  inromasii  yangi  berhubungani  dani

informasii  mengenaii  datai  kepatuhani  darii  pelaksanai  terhadapi  peraturani  dani

regulasii pemerintahi yangi diteteapkan.i Wewenang,i padai umumnyai kewenangani

harusi  bersifati  formali  agari  perintahi  dapati  dilaksanakan.i  Fasilitas,i  jugai

merupakani faktori pentingi dalami implementasii kebijakan.
3. Disposisii 

Disposisii  adalahi  wataki  dani  karakteristiki  yangi  dimilikii  olehi  implementor,i

sepertii  komitmen,i  kejujuran,i  sifati  demokratis.i  Apabilai  implementori  memilikii

disposisii  yangi  baik,i  makai  diai  dapati  menjalankani  kebijakani  dengani  baiki

sepertii  apai  yangi  diinginkani  olehi  pembuati  kebijakan.i  Makai  prosesi

implementasii kebijakani jugai menjadii tidaki efektif.
Menurti  Engkusi  dalami  bukui  Perspektifi  Kebijakani  Publiki  (2017:223-224)i

hal-hali  pentingi  yangi  perlui  dicermatii  padai  variabeli  disposisii  menuruti  Edwardi

IIIi  yaitu,i  efeki  disposisii  ataui  sikapi  parai  pelaksanai  akani  menimbulkani

hambatan-hambatani  yangi  nyatai  terhadapi  implementasii  kebijakani  bilai  personili

yangi  tidaki  melaksanakani  kebijakan-kebijakani  yangi  dii  inginkani  olehi  pejabat-

pejabati  tinggi.i  Olehi  karenai  itu,i  pemilihani  dani  peningkatani  personili

pelaksanaani  kebijakani  haruslahi  orang-orangi  yangi  memilikii  dedikasii  padai
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kebijakani  yangi  akani  telahi  ditetapkani  lebihi  khususi  lagii  padai  kepentingani

warga.i 
Melakukani  pengamatani  birokrasi,idalami  konteksi  inii  Edwardi  III,i

masyarakati  bahwai  implementasii  kebijakani  harusi  dilihati  jugai  dalami  hali

pengaturani  birokrasi.inii  merujuki  padai  perujukani  dani  pengangkatani  stafi  dalami

birokrasii yangi sesuaii dengani kemampuan,i kapabilitas,i dani kompetensinya.
Insentifi  Edwardi  IIIi  menyatakani  bahwai  salahi  satui  teknisi  yangi  disaranani

untuki  mengatasii  masalahi  kecenderungani  parai  pelaksanai  adalahi  dengani

memanipulasii  insentif.i  Padai  umumnyai  rangi  bertindaki  menuruti  kepentingani

merekai  sendiri,i  makai  memanipulasii  insentifi  olehi  parai  pembuati  kebijakani

mempengaruhii tindakani parai pelaksanai kebijakan.
4. Strukturi Birokrasii 

Struktur  organisasiiyangibertugasimengimplementasikani  kebijkaani  memilikii

pengaruhi  yangi  signifikani  terhadapi  implementasii  kebijakan.i  salahi  satui  darii

aspeki  strukturi  yangi  pentingi  darii  setiapi  organisasii  adalahi  adanyai  proseduri

operasii  yangi  standari  (standari  operatingi  proseduresi  ataui  SOP).i  SOPi  menjadii

pedomani  bagii  setiapi  implementori  dalami  bertindak.i  Strukturi  Organisasii  yangi

terlalui  panjangi  akani  cenderungi  melemahkani  pengawasani  dani  i  menimbulkani

red-tape,i yaknii proseduri birokrasui aktivitasi organisasii tidaki fleksibel.
Menuruti  Engkusi  dalami  bukui  Perspektifi  Kebijakani  Publiki  (2017:224)i

walaupuni  sumber-sumberi  dayai  untuki  melaksanakani  suatui  kebijakani  tersedia,i

ataui  parai  pelaksanai  kebijakani  mengetahuii  apai  yangi  searusnyai  dilakukan,i  dani

mempunyaii  keinginani  untuki  melaksanakani  suatui  kebijakan,i  kemungkinani
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kebijakani  tersebuti  tidaki  dapati  terlaksanai  ataui  terealisasikani  karenai  terdapati

kelemahani dalami strukturi birokrasi.i 
Kebijakani  yangi  begitui  kompleksi  menuruti  adanyai  kerjasamai  banyai  orang,i

ketidaki  strukturi  birokrasii  tidaki  kondusifi  padai  kebijakani  yangi  tersedia,i  makai

hali  inii  akani  menyebebkani  sumberi  dayai  menjadii  tidaki  efektifi  dani  tidaki

termotivasii  sehinggai  menghambati  jalannyai  kebijakan.i  Birokrasii  sebagaii

pelaksanai  sebuahi  kebijakani  harusi  dapati  mendukungi  kebijakani  yangi  telahi

diputuskani secarai politiki dengani jalani melakukani kordinasii dengani baik.

Atas penjelasan berbagai teori  yang telah disampaikan mengenai kebijakan

publik,  maka  penulis  merumuskan  kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini

sebagai berikut.

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian

                              Feedback

G. Proposisi 
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   Model Implementasi
     Edward III, 2017:220 

1. Komunikasi
2. Sumber Daya 
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi 



Pelaksanaani Peraturani Menterii dalami Negerii Nomori 114i Tahuni 2014i Tentangi

Pedomani  Pembangunani  Desai  akani  berjalani  baiki  berdasarkani  faktori  komunikasi,i

sumberi dayai yangi ada,i disposisii darii stalkerholdernya,i dani strukruri birokrasi.
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