
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris

yaitu perception atau bahasa Latin yaitu perceptio dari kata percipare yang

artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445).Menurut Leavit

dalam Sobur (2003: 445) persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan,

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas

persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu sebagaimana seseorang

memandang atau mengartikan sesuatu. Sementara M Husaini dan M. Noor

(1981:103) menyatakan bahwa persepsi merupakan obyekdi sekitar yang

ditangkap dan proyeksi pada bagian tertutup dalam otak sehingga kita

dapat mengamati obyek tersebut.

Mar’at (1991:22) menafsirkan bahwa persepsi merupakan pengamatan

seseorang yang berasal dari komponen kognisinya. Aspek kognisi

merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima

akanmenentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Jadi komponen

kognisi akan berpengaruh terhadap prediposisi seseorang untuk bertindak

senang atau tidak senang terhadap suatu, yang merupakan jawaban atas

pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsi tentang tersebut.
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Jack L Plano dan kawan-kawan (1982:148) mengatakan bahwa persepsi

mencakup dua proses kerja yang saling berkaitan, pertama menerima

kesan melalui penglihatan, sentuhan dan indera lainnya; dan kedua

menafsirkan atau menetapkan arti atas kesan-kesan dengan struktur

pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu)

seseorang dengan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Persepsi bukanlah suatu proses yang sama sekali tersirat, karena sambutan

terhadap penilaian berbagai isyarat indera dapat terjadi dibawah ambang

kesadaran.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2003:120) persepsi adalah suatu proses yang

terjadi ketika menyentuh alat sehingga menimbulkan stimuli. Oleh alat

penerima atau alat indera, stimuli ini akan dirubah menjadi energi syaraf

untuk disampaikan ke otak. Stimuli akan diproses, sehingga individu dapat

memahami dan menafsirkan pesan atau yang telah diterimanya maka pada

tahap ini terjadi persepsi.

Beberapa prinsip persepsi sebagaimana dikemukakan Mulyana (2000: 75)

adalah sebagai berikut:

1. Persepsi berdasarkan pengamatan yaitu persepsi manusia terhadap
seseorang, obyek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu
berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka
berkaitan dengan orang, benda dan kejadian serupa.

2. Persepsi bersifat selektif, yaitu setiap manusai sering mendapat
rangsangan indrawi sekaligus, untuk itu perlu selektif dari rangsangan
yang penting untuk inbi atensi suatu rangsangan merupakan faktor
utama menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.

3. Persepsi bersifat dugaan, yaitu persepsi bersifat dugaan terjadi oleh
karena data yang kita peroleh mengenai obyek lewat penginderaan
tidak pernah lengkap. Persepsi merupakan loncatan langsung pada
kesimpulan.
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4. Persepsi bersifat evaluatif, yaitu persepsi persifat evaluatif maksudnya
adalah kadangkala orang menafsirkan pesan sebagai suatu proses
kebenaran, akan tetapi terkadang alat indera dan persepsi kita menipu
kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita denga
realitas yang sebenarnya. Untuk itu dalam mencapai suatu tingkat
kebenaran perlu evaluasi-evaluasi yang seksama.

5. Persepsi bersifat kontekstual, yaitu persepsi bersifat kontekstual
mnerupakan pengaruh paling kuat dalam mempersepsi suatu obyek.
Konteks yang melingkungi kita ketika melihat seseorang, suatu obyek
atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktuk kognitif,
pengharapan prinsip yaitu: kemiripan atau kedekatan dan kelengkapan
dan kecenderung mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian yang
terdiri dari struktur dan latar belakangnya.

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi yang dikemukan beberpa ahli di

atas, Peneliti memilih pengertian persepsi yang dikemukakan Mulyana,

karena menjelaskan persepsi dari beberapa sudut pandang. Sesuai dengan

pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan

yang didapat dari pengamatan oleh panca indera manusia, yang juga

berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh seseorang serta

berpengaruh pada sikap yang nantinya akan diambil olehnya.Pada

penelitian ini akan membahas mengenai persepsi para PKL di Pasar

Kopindo atas kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar

Tradisonal Modern Tejoagung, sehingga penelitian ini akan membahas

tanggapan PKL terhadap kebijakan relokasi yang berhubungan dengan

nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh para PKL.

B. Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Mar’at (1991:22-23) proses terjadinya persepsi adalah sebagai

berikut: manusia mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya

sendiri yang diwarnai oleh nilai pribadinya. Sedangkan obyek
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psikologisini biasa berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor

pengalaman, proses belajar atau sosialisasi akan memberikan bentuk dan

struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawala

akan memberikan arti terhadap obyek psikologis tersebut. Melalui

komponen kognisi ini maka muncul ide, kemudian konsep mengenai apa

yang dilihat berdasarkan norma yang dimiliki seseorang akan menjadi

keyakinan (belief) terhadap obyek tersebut.

Menurut Gibson (1990) yang dikutip oleh Dedi Sumardi (2012), mengenai

proses terjadinya persepsi, yaitu mencakup penerimaan stimulus (inputs),

pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus

yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku

dan membentuk sikap.

Proses terbentuknya persepsi menurut Joseph A. Devitto (1997: 76),

timbulnya suatu persepsi dapat terjadi melalui tiga tahapan yang saling

terkait, ketiganya saling mempengaruhi bersifat kontinyu, campur baur dan

tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ketiga tahapan itu

adalah:

1. Stimulasi pada alat indera (Sensory Stimulation). Pada tahap ini alat-
alat distimulasi atau dirangsang akan keberadaan suatu hal, akan tetapi
meskipun manusia memiliki kemampuan pengan untuk merasakan
stimulus, manusia tidak selalu menggunakannya, sebagai contoh pada
saat seseorang melamun.

2. Stimulasi pada alat diatur. Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat
indera diatur menurut berbagai prinsip, salah satu prinsip yang
digunakan adalah kemiripan. Sebagai contoh kita mempersepsikan
pesan yang datang segera setelah pesan yang lain sebagai satu unit
menganggap bahwa keduanya berkaitan. Prinsip lain adalah prinsip
kelengkapan. Manusia mempersepsikan gambar atau pesan yang
dalam kenyataannya tidak lengkap, dengan melengkapi bagian-bagian
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gambar ataupun pesan yang tampak logis untuk melengkapi gambar
ataupun pesan tersebut.

3. Stimulasi alat indera ditafsirkan dan dievaluasi. Tahap ketiga adalah
tahap evaluasi. Kedua istilah tersebut digabung guna menegaskan
bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Langkah ketiga ini
merupakan proses subyektif yang melibatkan evaluasi dari pihak
penerima. Penafsiran tersebut tidak semata-mata didasarkan pada
rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman
pada masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan tentang
yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu.

Menurut Thoha (2000: 125) ada karakteristik dari orang-orang yang dilihat

dalam proses persepsi, yaitu: pertama, status orang yang dinilai akan

mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai. Kedua,

orang yang menilai biasanya ditempatkan dalam kategori-kategori tertentu,

hal ini untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai,

biasanya kategori tersebut terdiri dari kategori status dan peranan. Ketiga,

sifat perangai orang-orang yang dinilai akan memberi pengaruh yang besar

terhadap persepsi orang lain pada dirinya.

Alo Liliweri (2011: 157) dalam bukunya mengatakan bahwa tahap-tahap

yang terjadi dalam proses persepsi ini adalah:

1. Individu memperhatikan dan membuat seleksi.

2. Individu mengorganisasikan objek yang di tangkap indera

3. Individu membuat interpretasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa proses terjadinya

persepsi melalui tiga tahap, yaitu stimulasi pada alat indera, dan stimulasi

alat indera ditafsirkan dan dievaluasi. Tahapan persepsi ini juga
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akandilalui oleh para PKL dalam menilai kebijakan relokasi PKL di Pasar

Kopindo ke Pasar Tradisonal Modern Tejoagung.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Slamento (2001:23) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

seseorang adalah sebagai berikut:

1. Relation. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan
yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan
perhatiannya terhadap satu atau dua obyek. Dengan memfokuskan
perhatian maka akan terjadi persepsi.

2. Set. Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya
seorang pelari yang siap digaris start terdapat set bahwa akan
terdengar pistol.

3. Kebutuhan. Kebutuhan sesaat atau kebutuhan yang tetap pada diri
seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh
pula terhadap persepsi seseorang.

Jalaluddin Rakhmat (2003: 51) memberikan penjelasan tentang persepsi

sebagai suatu pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

menafsirkan pesan.Menurut Ma’rat (1999:21), persepsi seseorang

dipengaruhi faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala berfikir

dan pengetahuannya. Faktor pengalaman proses belajar atau sosialisasi

memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan

pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologi

tertentu.

Menurut Krech dan Crutfield dalam Suwartinah (2001:25), faktor-faktor

yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu obyek meliputi:
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1. Kebutuhan. Kebutuhan sesaat dan menetap pada diri seseorang.
Dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan
perbedaan persepsi.

2. Kesiapan mental. Suasana mental seseorang akan mempengaruhi atau
menentukan persepsi seseorang.

3. Suasana emosi. Seseorang baik dia dalam keadaan sedih, senang
maupun gelisah akan sangat mempengaruhi persepsi terhadap obyek
rangsangan.

4. Latar belakang budaya. Latar belakang budaya dimana orang tersebut
berasal akan mempengaruhi dan menentukan persepsi orang tersebut
terhadap suatu obyek rangsangan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa persepsi

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor.Faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi adalah pengalaman, proses belajar, cakrawala

berfikir dan pengetahuannya. Persepsi dari para PKL di Pasar Kopindo

atas kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisonal Modern

Tejoagung, apabila dikaji oleh faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

tersebut, maka akan didapat persepsi yang berbeda antara PKL yang satu

dengan PKL dengan yang lain. Hal ini karena adanya perbedaan

pengalaman, proses belajar, cakrawala berfikir dan pengetahuan antara

PKL tersebut.

D. Aspek-aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap adalah merupakan suatu interelasi dari berbagai

komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Allport (dalam

Mar'at, 1991) ada tiga, yaitu:
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1. Komponen kognitif

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi

yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini

kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek

sikap tersebut.

2. Komponen afektif

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang.Jadi

sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai

kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

3. Komponen konatif

Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang

berhubungan dengan obyek sikapnya.

Baron dan Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa

sikap itu mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap,

yaitu:

1. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal

yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap

obyek sikap.

2. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek

sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak

senang merupakan hal yang negatif.
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3. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak

terhadap obyek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap,

yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau

berperilaku seseorang terhadap obyek sikap.

Rokeach (Walgito, 2003) memberikan pengertian bahwa dalam persepsi

terkandung komponen kognitif dan juga komponen konatif, yaitu sikap

merupakan predisposing untuk merespons, untuk berperilaku.Ini berarti

bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predis posisi

untuk berbuat atau berperilaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga aspek

atau komponen yang membentuk persepsi, yaitu komponen kognitif

(komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan

keyakinan), komponen afektif atau komponen emosional (komponen yang

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang) dan komponen konatif

atau komponen perilaku (komponen yang berhubungan dengan

kecenderungan bertindak). Peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana persepsi dari PKL di Pasar Kopindo atas kebijakan

relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisonal Modern Tejoagung

berdasarkan aspek kognitif, afektif dan konatif dari masing-masing

responden.
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E. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) atau sering juga disebut sebagai

kebijaksanaan.Kebijakan itu sendiri adalah intervensi pemerintah (dan

publik) untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan

dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik. Kebijakan

adalah upaya, cara, dan pendekatan pemerintah untuk mencapai suatu

tujuan pembangunan yang sudah

dirumuskan(http://www.google.com/pengertian-kebijakan, diakses

tanggal 3 Januari 2014, pukul 15.00 WIB).

James E. Anderson merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari

sejumlah aktor (pejabat, kelompok,instansi pemerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab,

2004:2).Sementara Carl Friedrich(dalam Wahab, 2004: 3) menyatakan

bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara

sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan

dengan adanya masalah atau persolaan tertentu yang dihadapi (Wahab,

2004: 3).Jenkins(1978:15) menyebutkan bahwa kebijakan negara
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(public policy) adalah “a set of interrelated decision taken by a political

actor or group of actors concerning the selection of goals and the

means of achieving the within a spesified situation where these decision

should, in principle, be within the power of these actors” “serangkaian

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang

pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan

dengantujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya

dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya

masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor

politik tersebut”. (http://google.com/kebijakannegara, diakses tanggal 3

Januari 2014, pukul 15.00 WIB).

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah

yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran

atau tujuan. Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut James A.

Anderson dalam Subarsono (2005: 2) adalah kebijakan yang ditetapkan

oleh badan-badan dan aparat pemerintah.David Easton dalam

Subarsono (2005: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan

mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pengertian kebijakan publik

yang dikemukan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu

suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah
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untuk pencapaian sasaran atau tujuan.Kebijakan dalam lingkup

pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka

mengatasi suatu permasalahan yang terjadi. Sebagai contohnya adalah

kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisonal Modern

Tejoagung yang diambil oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka

untuk memecahkan dan mengatasi masalah kemacetan dan

ketidaktertiban yang terjadi.

2. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn

(2003: 24), yaitu diantaranya:

1. Penyusunan Agenda
Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali,
sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi
masalah.Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau
keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang memobilisasi sumber daya financial dan
manusia.

5. Penilaian Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan
mementukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan
peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan
kebijakan dan pencapaian tujuan.

Kebijakan sebelum diambil atau diputuskan oleh pemerintah terlebih

dahulu harus melalui tahapan-tahapan.Hal ini bertujuan agar nantinya

kebijakan yang telah diputuskan dapat diimplementasikan dengan baik,



22

sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.Tahapan-tahapan

perumusan kebijakan ini juga berlaku untuk kebijakan relokasi PKL

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Kebijakan relokasi

selama ini ditolak oleh PKL karena pada proses pembuatannya menurut

Peneliti tidak melalui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan

kebijakan, yang berakibat kebijakan tidak dapat dimplementasikan

secara optimal sesuai dengan tujuannya.

Bagan 1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan
Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan
Sumber: William N. Dunn (2003: 25)

3. Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2012: 139)

dalam bukunya Implementation and Public Policy mendefinisikan

implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan

Perumusan
Masalah

Peramalam

Rekomendasi

Pemantauan

Penilaian

Penyusunan
Agenda

Formulasi
Kebijakan

Adopsi
Kebijakan

Implementasi
Kebijakan

Penilaian
Kebijakan
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dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan menurut Leo Agustino (2012: 139)

menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan,

adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil

kegiatan. Beliau menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu

proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Leo Agustino (2012: 140) mengatakan bahwa studi implementasi

kebijakan dalam perkembangan sejarahnya menjelaskan tentang adanya

dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu

pendekatan top down dan bottom up. Lester dan Stewart (2000: 108)

mengatakan dalam bahasa, istilah itu dinamakan dengan the command
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and control approach (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip

dengan top down approach) dan the market approach (pendekatan

pasar, yang mirip dengan bottom upapproach). Masing-masing

pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam

membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian

besar ditentukan dari implementasi kebijakan, sebagaimana

dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501), yaitu rencana adalah 20%

keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah

bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan

adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang

kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.Selain itu,

ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Menurut Bridgman & Davis, Fenn, dan Turner & Hulme dalam Badjuri

dan Yuwono (2002: 113-129), terdapat beberapa pelajaran yang bisa

diambil dari kesuksesan sebuah kebijakan, yaitu:

a. Jika kebijakan publik didesain tidak berdasar kerangka dan acuan
teori yang kuat dan jelas, maka implementasinya akan terganggu.

b. Antara kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi
yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkanpun jelas.

c. Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak
lembaga yang bermain.

d. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan
kebijakan sangatlah penting karena akan sangat mempengaruhi
keberhasilan implementasi.

e. Evaluasi kebijakan secara terus menerus (monitoring) terhadap
sebuah kebijakan sangatlah krusial karena sebuah kebijakan akan
berevolusi menjadi baik dan efisien jika ada evaluasi yang terus
menerus dan berkesinambungan.
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f. Untuk berhasil dengan baik, pembuat kebijakan publik harus
menaruh perhatian yang sama terhadap implementasi dan
perumusan kebijakan.

Dari dimensi-dimensi keberhasilan implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Badjuri dan

Yuwono (2002: 113-139) dan Ratminto dan Winarsih (2008: 179-182),

dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap

dari proses kebijakan yang dipetakan dimensi-dimensi dari keberhasilan

implementasi kebijakan yaitu:

a. Efektivitas;
b. Efisiensi;
c. Responsivitas;
d. Responsibilitas;
e. Akuntabilitas
f. Keterbukaan/transparansi;
g. Keadaptasian;
h. Kelangsungan hidup;
i. Kompetensi; dan
j. Akses.

F. Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang

Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan

bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan

dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak

menetap.Dalam pengertian lain, PKL ialah orang atau pedagang-pedagang

golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari,
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makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau

modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak.

Pengertian diatas, sudah cukup jelas memberikan penjelasan mengenai

pengertian PKL.Maka dapat disimpulkan bahwa PKL adalah pedagang

yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dan jasa yang sifatnya

sementara dengan menggunakan fasilitas umum milik pemerintah atau

swasta yang terlarang ataupun tidak terlarang.PKL keberadaannya

memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa

alasan, yaitu diantaranya:

a. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya

karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.

b. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau.

c. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian

besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan

kota.

d. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.

e. PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang

membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak

membayar pajak resmi, walaupun mereka sering membayar pungutan tidak

resmi. Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun

ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi,

tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya
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menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Seandainya

pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan

masyarakatnya harus menyiapkan dana khusus sebagai jaminan PKL yang

digusur untuk memulai usaha baru di tempat lain.

Menurut Peneliti, permasalahan PKL merupakan permasalahan yang

cukup sulit untuk diselesaikan, apabila tidak direncanakan dengan matang

dan melibatkan PKL itu sendiri. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah adalah dengan melakukan relokasi terhadap PKL ke

lokasi yang baru.Akan tetapi pada kenyataannya hampir setiap

pelaksanaan relokasi PKL tidak mendapat dukungan dari PKL dengan

berbagai alasan. Hal ini akibat PKL tidak ikut dilibatkan dalam perumusan

kebijakan relokasi tersebut.
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G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bila digambarkan dalam bentuk skema berikut.

Bagan 2. Kerangka Pikir

Kebijakan Relokasi PKL dari Pasar Kopindo
ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung.

Persepsi Pedagang Kaki Lima

Kognitif Afektif Konatif

Positif Netral Negatif


