
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Persepsi 

 

 

1. Pengertian Persepsi 

 

 

Persepsi berasal dari kata perception (Inggris) yang artinya menerima atau 

mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. 

Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, 

walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya. Menurut Slamento dalam Handayani, (2013: 12) 

persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, 

perasa dan penciuman. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting 

dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-

masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud 
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dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir 

bersifat otomatik dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing 

masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan 

persepsi-persepsi yang berbeda-beda.  

 

Pengertian persepsi menurut Slameto ( 2003: 102 ) menyatakan persepsi 

adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak 

manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk 

stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian 

mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Selanjutnya menurut Rakhmat 

(2004: 37-43) mengklasifikasinya kedalam tiga komponen yaitu komponen 

afektif, komponen kognitif dan komponen konatif. Komponen yang pertama, 

afektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. 

Komponen kognitif adalah aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang 

diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek volisional, yang 

berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. 

 

1. Komponen afektif  

 

a. Motif sosiogenis, sering juga disebut sekunder sebagai lawan motif primer 

(motif biologis). Peranannya dalam membentuk prilaku sosial bahkan 

sangat menentukan. Berikut ini klasifikasi sosiogenis menurut Melvin 

H.Marx : 1. Kebutuhan organisme seperti motif ingin tahu, motif 
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kompetensi dan motif kebebasan. 2. motif-motif sosial seperti motif kasih 

sayang, motif kekuasaan dan motif kebebasan. 

b. Sikap, pertama sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, 

berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. 

Kedua sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga sikap 

relatif lebih menetap. Keempat sikap mengandung nilai menyenang-kan 

atau tidak menyenangkan. Kelima sikap timbul dari pengalaman. 

c.  Emosi, emosi menunjukan kegoncangan organisme yang disertai oleh 

gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. 

 

2. Komponen kognitif 

 

Kepercayaan adalah komponen kognitif. Kepercayaan di sini tidak ada 

hubunganya dengan hal-hal yang gaib, tetapi hanyalah keyakinan bahwa 

sesuatu itu ’benar’ atau ’salah’ atas dasar bukti, sugesti otoritas, 

pengalaman atau intuisi (Holer, 1978). Sementara menurut Asch (1959) 

kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. 

 

3. Komponen konatif 

 

Terdiri dari kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek prilaku 

manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak direncanakan. 

Sedangkan kemauan adalah sebagai tindakan yang merupakan usaha 

seseorang untuk mencapai tujuan. 
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Menurut Walgito (2002) dalam skripsi Agisni (2013: 25) persepsi adalah 

proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterima 

individu sehingga mempunyai arti individu yang bersangkutan dimana 

stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan 

dengan hal itu faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu: 

a. Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai  

 alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai  

 indera dan dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf  

 penerima (sensoris) tapi berfungsi sebagai reseptor. 

b.  Adanya indera atau reseptor, yaitu sebagai alat untuk menerima stimulus. 

c. Diperlukan adanya perhatian sebagai langkah awal menuju persepsi.  

 

Menurut Ahmadi dalam skripsi Agisni (2013: 27) ada tiga komponen yang 

saling berhubungan, yaitu: 

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang  

 didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. 

2. Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu  

 emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek di sini dirasakan sebagai   

 menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

3. Komponen behavior atau conative : yang melibatkan salah satu predis-posisi   

 untuk bertindak terhadap obyek. 

 

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap sesuatu objek pada lingkungannya 

didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Terkait pada 
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kondisi masyarakat persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok 

orang terhadap suatu objek, peristiwa dengan melibatkan pengalaman-

pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, 

afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut (Mahmud, 1989: 79).  

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk 

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala 

sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya dan 

memberikan penilaian. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi 

 

Dalam memberikan tanggapan atau persepsi terhadap suatu objek, masing-

masing individu atau perorangan tentunya akan berlainan. Hal ini dikarnakan 

pandangan seseorang dipengaruhi oleh wawasan, pengalaman serta 

pengetahuannya terhadap suatu objek yang dihadapkan. Menurut Slamento 

dalam Handayani (2013: 23) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah: 

a. Relation, yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan 

objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menagkap seluruh 

rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan 

perhatiannya terhadap satu atau dua objek yang sama.  

b. Set, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. 
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c. Kebutuhan, kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tettap pada diri 

seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. 

d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh 

pula pada persepsi seseorang. 

 

Robbin (2003) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  

pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Keadaan pribadi orang yang mempersepsi  

Merupakan faktor yang terdapat dalam individu yang mempersepsikan. 

Misalnya kebutuhan, suasana hati, pendidikan, pengalaman masa lalu, 

sosial ekonomi, jenis kelamin, umur. 

b. Karakteristik target yang dipersepsi  

Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan antar 

target dan latar belakang serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang 

dipersepsi dapat mempengaruhi persepsi seseorang. 

c. Konteks situasi terjadinya persepsi 

Waktu dipersepsinya suatu kejadian dapat mempengaruhi persepsi, 

demikian pula dengan lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional lainnya. 

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33613/4/Chapter%20II.pdf) 

di akses tanggal 28 agustus 2014, pukul 10.51 WIB. 

 

 

 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33613/4/Chapter%20II.pdf
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3. Proses Pembentukan Persepsi 

 

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pengamatan atau pengetahuan 

mengenai suatu objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan alat-alat 

indra tertentu sebagai perantaranya. Persepsi menunjuk bagaimana manusia 

melihat, mendengar, mencium, merasakan dunia sekitar kita.  

 

Proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah dalam Handayani, (2013: 

16) yaitu: 

1. Stimulus atau situasi yang hadir  

Awal mula terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan pada stimulus 

atau situasi. Stimulus atau situasi tersebut biasanya berupa stimulus 

pengindraan dekat dan langsung atau berupa lingkungan sosiokultural dan 

fisik yang menyeluruh dari stimulus tersebut. 

2. Regristasi 

Merupakan suatu gejala yang nampak yaitu mekanisme fiksik untuk 

mendengar dan melihat suatu informasi maka mulailah orang tersebut 

mendaftar, mencerna, dan menyerap suatu informasi. 

3. Interpretasi 

Tahap selanjutnya setelah informasi terserap proses terakhirnya adalah 

penafsiran terhadap informasi tersebut. Interpretasi ini merupakan suatu 

aspek kognitif dari persepsi yang amat penting karna proses tergantung 

pada proses pendalaman, motifasi dan keperibadian seseorang berbeda 
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dengan orang lain sehingga interpretasi seseorang terhadap informasi atau 

stimulus akan berbeda dengan orang lain. 

4. Umpan Balik 

Merupakan suatu proses yang terakhir dimana setelah seseorang 

menafsirkan informasi tersebut akan memunculkan reaksi yaitu reaksi 

positif dan negatif, maka akan muncul reaksi memberikan apabila 

jawabannya bersifat menerima maka reaksi yang muncul akan berbentuk 

positif pula. 

 

4. Persepsi Positif dan Negatif 

 

 

Menurut Robbins (2002: 14) bahwa persepsi positif merupakan penilaian 

individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif 

atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari 

aturan yang ada. Sedangkan, persepsi negatif merupakan persepsi individu 

terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, 

berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari 

aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat 

muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi 

sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya 

pengalaman inidvidu terhadap objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, 

penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan 

individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya penge-
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tahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang 

dipersepsikan. 

 

B. Definisi Masyarakat dan Ciri-cirinya 

 

 

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (2001: 92) menyatakan bahwa 

masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 

Sedangkan menurut Koentjaningrat, (2009: 115-118) “masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinue dan yang terikat dalam satu rasa identitas 

bersama”. Menurut Selo Soemardjan dalam Gustriana (2009: 18) masyarakat 

adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 

Selain itu Soekanto, (2001: 95) mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu 

masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut. 

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua 

orang. 

2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya 

manusia akan menimbulkan manusiamanusia baru. Sebagai akibat hidup 

bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antarmanusia. 

3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan. 

4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu 

dengan lainnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan 

orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah. 

Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki 

hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. 
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C. Peraturan Akad Nikah 

 

 

1. Peraturan dan Proses Penetapan Tempat Nikah  

 

Peraturan tentang akad nikah sudah tertuang jelas pada Peraturan Menteri 

Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, termasuk 

didalammnya mengenai peraturan tempat nikah yang tertuang pada pasal 

21 ayat 1 akad nikah dilaksanakan di KUA dan ayat 2 atas permintaan 

calon pengantin dan atas persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan di 

luar KUA.  

 

2. Peraturan dan Penggunaan Biaya Nikah 

 

Adapun tentang biaya pencatatan nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak 

(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama yaitu sebesar 

Rp.30.000,00. PP tersebut sudah mengalami pembaruan menjadi PP No 48 

Tahun 2014, tetapi PP yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

PP No 47 Tahun 2004. 

 

3. Kinerja PPN Dalam Penerapan Tempat dan Biaya Nikah 

Tugas PPN tertuang pada Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 

pasal 2 ayat 1 yang isinya bertugas melakukan pemeriksaan persyaratan 

(termasuk tempat dan biaya nikah), pengawasan, dan pencatatan peristiwa 

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, serta melakukan 

bimbingan perkawinan. 
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4. Fungsi-fungsi Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik 

Menurut Sinambela, (2011: 6) yang menjadi fungsi dalam pelayanan 

publik yaitu: 

a.    Fungsi Transparansi 

yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

b. Fungsi Akuntabilitas 

Yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Fungsi Kondisional 

Yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima pelayanan dengan tahap berpegang pada prinsip efisiensi 

dan efektifitas.  

d. Fungsi Partisipatif 

Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Fungsi Kesamaan Hak 

Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-

lain.   
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f. Fungsi Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara 

pemberi dan penerima pelayanan publik. 

 

Selanjutnya menurut UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

pelayan publik berfungsi sebagai: 

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan. 

b. Menyusun menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan.  

c. Menempatkan pelaksana yang berkompeten. 

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan public 

yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. 

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 

h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayyanan yang 

diselenggarakan. 

i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. 

j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan public. 



25 
 

k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau jabatan. 

l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat 

yang berwenang dari lembaga Negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keterbukaan atau transparansi informasi publik sangat dibutuhkan dan 

diperlukan dalam pelayanan publik untuk mencapat pelayanan publik yang 

berkualitas sehingga tercapai tujuan dari suatu pelayan. 

 

5. Struktur KUA 

Adapun struktur dari masing-masing KUA yang ada di Bandar Lampung 

yaitu meliputi Kepala KUA yang mempunyai bidang Tatat Usaha, bidang 

Pengurusan Administrasi NR, bidang keuangan, bidang penghulu, bidang 

zawaibsos, bidang kemasjidan, bidang kemitraan dan terdapat Pembantu 

PPN di setiap masing-masing Kelurahan.  
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D.  Kerangka Pikir 

 

 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia 

dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi 

mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. 

Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga 

terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar 

akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang 

dimilikinya dan memberikan penilaian. 

 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, 

karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, 

tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya 

pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama 

selalu menghubungkan kaedah-kaedah pernikahan dengan kedah-kaedah 

agama. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pernikahan adalah suatu akad yang 

kuat. Oleh karena itu, bagi yang ingin melangsungkan pernikahan mesti 

memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah, atau pun ketentuan 

resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia.  

 

Salah satu ketentuan itu adalah setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan 

dan diawasi secara langsung serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan 

membayar sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah seharusnya masyarakat 
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mengetahui peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 

melaksanakan pernikahan. Ketidaktauan masyarakat mengenai pembayaran 

yang harus di keluarkan apabila ingin menikah dimanfaatkan oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan, terlihat pada 

kasus Kepala KUA di Kota Kediri yang di tangkap atas tuduhan kasus 

gratifikasi.  

 

Suatu peraturan ataupun kebijakan sudah seharusnya dijalankan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dan disepakati bukan untuk di disalah 

gunakan serta sesuai dengan Undang-undang No. 25  Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. Selain itu, masyarakat pun harus tau dan memahami serta 

ikut mengawasi jalannya peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berlaku, 

bukan ikut melakukan pelanggaran. Memberi uang lebih dari ketentuan yang 

berlaku dalam pelaksanaan akad nikah merupakan tindak pidana korupsi yang 

disebut gratifikasi.  

 

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa yang akan diteliti adalah bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kementerian agama dalam 

pelaksanaan peraturan akad nikah. Adapun dalam mengukur persepsi 

masyarakatnya menggunakan indikator pengetahuan, sikap dan penilaian 

masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan akad nikah, yang di tuangkan 

dalam bentuk pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban dimana setiap 

jawaban memiliki masing-masing nilai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
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mencegah terjadinya tindak korupsi berupa gratifikasi di badan pemerintahan 

khususnya dalam Kementrian Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Negatif 

(Robbins) 

Positif 
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(kognisi) 
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3. Penilaian     Kinerja PPN 

(Konasi) 
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E. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya  atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu disajikan dalam bentuk statement yang 

menghubungkan secara eksplisit maupun implisit satu variabel dengan satu/ 

lebih variabel lainnya. Masyhuri dan Zainuddin, (2008: 136). 

 

Pengertian hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2012: 159) di arikan 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Secara 

statistik hipotesis diartikan sebagai pertanyaan mengenai keadaan populasi 

(parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 

dari sampel penelitian (statistik). Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan 

populasi melalui data sampel. Oleh karena itu dalam statistik yang diuji adalah 

hipotesis nol. “The null hypothesis is used for testing. It is statement that no 

different exists between the parameter and statistic being compare” (Emory, 

1985). Jadi hipotesis nol adalah pertanyaan tidak adanya perbedaan antara 

parameter dengan statistik (data sampel). Lawan dari hipotesis nol adalah 

hipotesis alternatif, yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan 

statistik. Hipotesis nol diberi notasi Ho, dan hipotesis alternatif diberi notasi 

Ha. Berdasarkan pengertian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 

Ha. Persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan terbilang negatif. 

Ho. Persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan terbilang positif. 


