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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa:
1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Padjadjaran maupun
di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri,
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh
karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku
di perguruan tinggi ini.

Bandung, 6 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

Momon Rivai
120130120002

ii

DALIL-DALIL

1. Inefisiensi penggunaan belanja sosial di daerah masih menjadi permasalahan
penting dalam capaian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Penggunaan belanja sosial yang tepat sasaran akan mendorong tercapainya
peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan serta ketimpangan
pendapatan.
3. Pembangunan manusia melalui sektor pendidikan merupakan layanan dasar
yang menjadi faktor penting dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi
ketimpangan karena pendidikan mampu memberikan pemberdayaan dan
pilihan kepada setiap orang untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapainya.
4. Praktik-praktik yang melanggar etika dan moral dalam bentuk penyelewengan
dana bantuan sosial merupakan sumber utama terjadinya krisis pembangunan
ekonomi dan manusia.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan
merupakan tanggung jawab pemerintah yang paling elementer dalam
kebijakan pembangunan, karena akan mendorong produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
6. Inovasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan daya saing bangsa
menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang harus
dijalankan oleh pemerintah dalam program pembangunan.
7. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia
menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat
dari pembangunan.
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