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Abstract: The objective of this paper is investigate knowledge management
practice in local goverment organization (especially in developing country).
Design/methodology/approach: Research is held in Yogyakafta which use
Qualitative method with data network analysis, depth inteMiew, sofi system
and focus group discusion. lmpoftant finding of this research: the practice of
knowledge management in local goverment is done continously to maange
informal sector. This knowledge management practice is effective for the
decision making processwho is done by localofficial. Oiginality/value: policy
recomendation from fhis research ls restructure of localgoverment organiza-
tion and encourage cooperation between units in organization.Teoritical
recomendation: theory of hierarchical organization in local goverment orga-
nization is questionable. Democratic and dynamic environmental condition
cause less hierarchical organization.
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Sebagai ibukota provinsi, pusat pendidikan dan pariwisata, Kota Yogyakarta
menjadi daya tarik penting bagi pencari kerja. Pada tahun 2OOO letdapat227.640 ot-
ang sebagai angkatan kerja di kota Yogyakarta; 15,13% diantaranya sebagai
penganggur.3 Keterbatasan kesempatan kerja pada seKorformalmenyebabkan banyak
pencari kerja beralih ke sektor informal. Dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun
2006 terdapat 5003 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di empat belas (14)
kecamatan. Kecamatan Gondomanan memilikijumlah PKL yang paling banyak, yakni
978 PKL atau 19,55%, dan diikuti oleh kecamatan Gondokusuman ('15,23%l dan
Gedongtengen (15,09%).

Dalam menghadapi masalah PKL ini, Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD
mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pembinaan PKL berupa Peraturan
Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kakilima. Perda ini mengatur legitimasi
PKL, lokasi berdagang, pejabat yang berwenang memberikan izin, dan pelibatan
pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Permusyawaratan
Masyarakat Kota (LPMK), Lurah dan organisasi paguyuban PKL di dalam mekanisme
pemberian izin dan pembinaan PKL.

Kebijakan ini sudah tentu mengubah pola pembinaan PKL yang selama ini bersifat
vertikal ke pola horizontal dan diagonal. Pola vertikal yang mengacu kepada pola
pembinaan dari pemerintah ke masyarakat, dalam hal ini PKL secara satu arah,
sedangkan pola horizontal adalah pola pembinaan PKL dengan menempatkan semua
organisasi dalam posisi yang hampir sama, baik organisasi masyarakat atau komunitas,
organisasi parastata14, seperti RT dan RW dan organisasi pemerintah. Oleh karena itu
pembinaan PKL akan lebih banyak merupakan proses interaksi yang terus menerus
antara berbagai organisasi tersebut dari waktu ke waktu.

Paper ini diorganisir menjadi enam bagian yakni pendahuluan, yang
menggambarkan permasalahan sektor informal di koya Yogyakarta. Pada bagian kedua
digambarkan sektor informal di kota Yogyakarta. Selanjutnya dideskripsikan praktek
dan proses manajemen pengetahuan didalam mengelola sektor informal, yang dimulai
dari proses sense making, penciptaan pengetahutan dan knowledge sharing. Pada
bagian kelima dijelaskan taksonomi pengetahuan dan jaringan pengetahuan yang
dipraktekkan oleh organisasi pemerintah daerah. Bagian terakhir menjelaskan
kesimpulan dan rekomendasi teoritis dan praktis dari penelitian ini.

AREA INVESTIGASI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Dari uraian diatas, maka masalah pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:
"Bagaimana pada proses pencerapan (sense making), penciptaan pengetahuan
(knowledge creating) dan penyebarluasan pengeiahuan (knowledge sharing\
dalam pembinaan pedagang kaki lima oleh organisasi pemerintahan daerah Kota
Yogyakarta?"
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pencerapan (sense mak-

,ng), penciptaan pengetahuan (knodedge creating, dan penyebarluasan pengeiahuan
(knowledge sharing) dalam pembinaan pedagang kaki lima oleh organisasi
pemerintahan daerah kota Yogyakarta.
i Dinas Tenaga Keia dan Transrnigrasi Provins' DIY updating Data Ketenagakeriaan, 2006
' Yang dimaksud dengan organisasi paras(atal adalah o.ganisa$ semi pemerinlah, yang bersifat sukarela dan

dipilih oleh masyarakat- O€anisasi ini disatu pihak meniadi perpanjangan langan birokrasr pemednlah, di lain
pihak merupakan organi$si yang bersital sukarela (self-help oeanization).
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SEKTOR INFORMAL URBAN DI YOGYAKARTA

Dari jumlah dan penyebaran PKL per kecamatan, Kecamatan Gondokusuman,
Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Gondomanan memiliki

PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN

s Wawanc€ra dengan Kadis Tantib Kot€ Yogyakaria pada tanggat 14 Januad 2007.6 lbid, h. 15.
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PROSES PENCERAPAN

Tabel 1. Proses pencerapan makna (sense making) pada pejabat berpengetahuan
dalam Pola Pembinaan PKL

I t6frad6o ooriraku | (aniara aktir d6n I It*'ttllll
l<€EtUakan

.-'-r-;r Pl<L k€t,'aksnr<6bUskan k€btaEn
I P€ncrp'aan I Pens-wasan I P6hsawasan I Kotaborss'
I L--d,., i--d-=r. I b-'r.r. | -r'. I

e...loat-- e-'aa



Achmad Numandi, Pengelolaan Pengetahuan Organisasi pemedntahan.... 101

PROSES PENCIPTAAN PENGETAHUAN DALAM MANAJEMEN SEKTOR
INFORMAL

Proses penciptaan pengetahuan dimulai dengan dengan pembelajaran individu,
pembelajaran kelompok, aguisisi informasi dan formulasi klaim masalah. Dalam bagian
ini akan dijelaskan secara berurutan jenis-jenis pengetahuan yang dibutuhkan,
pembelajaran individu, pembeiajaran kelompok dan aquisisi informasi. Jenis-jenis
pengetahuan yang diperlukan adalah jumlah dan profil PKL, prosedur perizinan, dan
pengelolaan konflik. Organisasi pemerintiahan kota menciptakan identifikasi masalah,
atau yang disebut sebagai kesadaran akan masalah. Organisasi pengetahuan-
pengetahuan baru tersebut melalui proses pemerintahan kota membuat regulasitentang
PKL sebagai metode baru pemecahan masalah.

Pengetahuan baru untuk pembinaan PKL berupa sebuah regulasi, yaitu Perda
No. 26 Tahun 2002, Didalam Perda ini memuat tentang tatacara pembuatan profil pKL,
prosedur perizinan dan metode pengelolaan konflik serta peran semua organisasi dan
kewenanan pimpinan organisasi. Semua pejabat diharapkan memberikan kontribusi
pada tercipianya pengetahuan baru, termasuk perencanaan, standard dan prosedur
pembinaan dan pengelolaan konflik.

PROSES TRANSFER PENGETAHUAN

Pembelajaran individu dilakukan oleh semua pejabat mulai dari walikota, kepala
dinas, camat dan lurah, kepala seksi t ai pekerja
pengetahuan (knowledge worker\ di lin kota yang
berkaitan dengan pedagang kaki lima. Pe g kakitima
sangat tergantung kepada kinerja camat, lurah dan Satpol PB satuan intelijen, serta
kepala seksitrantib di kecamatan.

Sumber: Modifikasi dari Nonaka and Takeuchi, The Knowledge-Creating Company, New
York, 1995.

Tabel 2. Pejabat Berpengetahuan tentang PKL

Wakilwalikota dan
Kepala Dinas

pada PKL
Artikulasi kedalam
kebUakan di
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menimbulkan konflik?.
Tahapan Prakondisi
S"mua Oinas masuk di dalam Tlm. Dinas Kimpraswil beMenang mengurusi lokasi'

Dinas Perindagkop mengurusi pedagang, Dinas Pasar mengurusitempat' Dinas

ampai4 bulan. Deteksi dilakukan oleh tim
inamakan Tim lntel Satpol PP
nisasi,

7 Evaluasidan Moniloring Bag Pemerintahan Selda 2006'



Achmad Numandi, Pengololaan pengetahuan Oryanisasi pemetintahan.... 103

a. Satgas Bintrantib, yang bertugas mensosialisasikan perda. Satu orang
mengurusi 1 kelurahan;

b. Satgas lntel Pol PP
Pada waktu pembentukan Satgas lntel ini dicurigai, karena dianggap untuk memata

matai pegawai yang anti walikota. s

g besar seperti kendaraan,
ayak bagi pegawai. Mereka
kompensasi sebagimana

Satgas ini membuat dua jenis Laporan Mingguan lntelijen dan Laporan Kasus
sesuai dengan masalah mendesak, yang diketahui oleh Kabid Trantib dan Kasie
Pengamanan.

PKL, terutiama antiar PKL yang berizin dengan PKL yang tidak berizin sehingga terjadi
! Wawancara dengan Ka S6ksiTrantib, 14 M€i 2008e Wawancara dengan Kasie Tantib, tanggat 14 Mei 2008.
'0 Wawancara dsngan mantan Camat Danurejan dan sekarang menjadiCamat Tegatreio, pada 15 Januad 2OO7



tO4 JURNAL SOS'4 L & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2, TAHUN 2OO8

paling mengetahui PKL.

I' Loc cit
f WawancaE dengan Camal Tegalreio, 5 Januan 2007
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Pengetahuan yang diperlukan

9,25% 15,42o/a

#€3''-',
1322% 14,1O./o

r 1. ManEjemen Konnik r2. Komunikasi E3 Gerakan Mass6

d4 lntelE€n r 5 Psikologi Massa o 6 Analisis Sosial

r7. Hukum Administ.asi Negara

Gb.'1. Pengetahuan Yang Diperlukan Peiabat Lapangan
Sumber: Hasil Olahan Data Primer

Rekomendasi penyelesaian masalah dari kasus PKL di atas menunjukkan bahwa
adanya landasan bertindak berdasarkan pada pertimbangan keilmuwan dan situasi
masalah yang ada. Penindakan PKL berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku
untuk menghindari gugatan warga kepada pemerintah, dan dipilih alternatif tindakan
yang minim dampak sosialnya. Keunikan pemecahan masalah ini sebagaimana pernah
dinyatakan oleh Lipskyl3 keunikan pelayanan publik sebagaikeunikan hubungan dengan
manusia dan situasi sosial yang melingkupinya, yang membatasi dan mengarahkan
petugas lapangan untuk bertindak sesuai dengan situasi tersebut. Setiap kasus memiliki
polayang unikdan khusus, dan tidak dapat digeneralisir antjara satu sama lain. Keunikan
pembinaan PKL ini menyebabkan diskresi yang besar yang dimiliki oleh petugas
lapangan. Kasus-kasus lapangan tidak dapat diselesaikan dengan pola-pola yang sudah
dtentukan, namun sesuai dengan konteks sosial politik dan budaya yang ada.

PROSES PEMBELAJARAN ORGANISASI

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dinas yang menangani PKL tidak
dilakukan oleh satu dinas, maka proses pembelajaran dilakukan secara bersama-sama
untuk dapat membuat keputusan yang terbaikdalam penanganan PKL. Selain sinergitas
antara dinas, pembelajaran juga melibatkan lembaga-lembaga lain sepertiLSM maupun
kampus untuk memberikan peningkatan kemampuan PKL. Berikut kutipan wawancara
dengan pegawai di kantor kecamaian:

Kerjasama dengan lembaga lain misalnya dengan LS[/ kita mengadakan pelatihan,
misal PKLiualan makanan apa kita beripelalihan apa, atau administrasinya kurang
kita beri pelatihan, dari UNY dari UGM.1a
Selain pembelajaran kelompok dari organisasi-organisasi non pemerintah,

pegawai-pegawaiyang terlibat didalam pembinaan PKLjuga melakukan pembelajaran
secara informal dan formal. Rapat-rapat formal seperti rapat tim koordnasi pembinaan

13 Lihat Michael Lipsky, Sreet Level Bureaucracy, Russel Sage Foundation, New Yort, 1980, h. 151.
ra Wawanc€ra dsnsan Kasie Camat Danur€ian tanssal 20 Januari 2007.
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m
in
di
di
jalan keluamya.
pejabat diperole
penting didalam
acara-acara tida

organisasi-organisasi pemerintah di Belanda lebih menggunakan koordinasi jaringan

informal dan koordinasi lateral. Salah satu penjelasan adalah jaringan informal

'5 Annick willem and Macr Buelens, "Knowledge Sharing in Public Secto. Organizalions: The Effect of Organiza-

tional Characteristics on lnterdepartemental Knowledg€ Sharing", Working Paper, Nov 2005' d'download lgl 10

Nov 2007
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Yogyakarta melayangkan surat resmi kepada PKL dan berkomunikasi persuasifdengan
PKL bersangkutan atau melalui organisasi PKL yang ada.16

AKUISISI INFORMASI

Akuisisi informasi adalah salah satu tahapan penting penciptaan pengetahuan
terutama untuk menghindari konJlik, yang mana organisasiberusaha mencari, mengolah
dan membandingkan informasi dari pihak atau organisasi lain sebelum membuat
keputusan. Dari wawancara dengan beberapa orang camat dan Satgas lntel di Dinas
Ketertiban diketahui bahwa peran paguyuban dalam hal ini sangat penting dalam
memberikan informasi untuk penanganan PKL. lnformasi yang didapat digunakan dalam
hal penertiban PKL dan pengeluaran izin.

Dalam pembuatan ijin harus sepengetahuan ketua paguyuban kalau tidak maka
kita tidak memberikan izin, tapi tidak untuk kawasan di Malioboro,di Malioboro
banyak yang terdaffar tapi tidak punya ijin, kita menyelesaikan dengan paguyuban,
kita tegur paguyuban dulu apakah bisa menegur anggotanya apa nggak?kalau
tidak bisa kami ambil alih kalau kita tidak bisa kita serahkan kepada dinas
trantib.kecamatan hanya memperingatkan tapitidak menindak kita hanya sebagai
pembina karena dibawah kitia tidak bisa tegas. Jadi banyak komunikasi dengan
paguyuban dan menjadi sumber ide.17
Dari angket diketahui bahwa perolehan pengetahuan (akuisisi informasi) dari

lembagaiembaga yang menjadi rujukan informasi adalah Kelurahan, Oinas Trantib,
Organisasi Paguyuban, dan Dinas Perindustrian Perdagangan. Jaringan informasi ini
sinkron dengan aspek pembelajaran individu di atas, dimana tiga lembaga diatas
mempunyai peran yang penting. Jaringan informasi untuk pemecahan masalah PKL
di Dinas Ketertiban menunjukkan bahwa peran Kepala Bidang Trantib dan Kepala
Seksi Pengendalian (Nurwidi) sangat penting. Kuatnya peranan kedua pejabat ini
disebabkan oleh pengetahuan tacit (pengalaman) dan pengetahuan teknis yang
dimilikinya kedua pejabat tersebut. Analisis situasi dan konflik dilakukan dengan intensif
oleh Nurwidi guna pengambilan keputusan. Penertiban PKL biasanya melalui pola di
bawah ini.

Laporan intelijen diakuisisi dengan UPIK dan hasil Rapat Tim Koordinasi untuk
memperoleh informasi yang komprehensif. Pola semacam ini sangat melelahkan dan
membutuhkan waktu yang lama.13 Pola akuisisi untuk deteksi ini kemudian dipolakan
dalam bentuk Protab Penataan dan Pengembangan PKL.

KLAIM MASALAH DAN FORMULASI

Dalam perspektif siklus pengetahuan, formulasi dan evaluasi klaim masalah
merupakan pengetahuan baru tentang manajemen konflik. Keputusan-keputusan
walikota dan program-program pembinaan PKL diklasifikasikan sebagai pengetahuan
komunitas eksplisit baru yang merupakan akumulasi pengetahuan yang panjang. Tuomi
lebih lanjut mengalakan bahwa pengetahuan komunitas bukan merupakan penjumlahan
pengetahuan individual, yang diartikulasikan oleh lurah, organisasi PKL, camat, atau

r0 Kedaulaian Rakyal,I Februa 1999.
17 Wawancara dengan Kasre Trantib Kec. Tegalrejo,2o Januari 2007
13 Pemyataan Kadis Kele ban, l,anggal2 Januari 2007.
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individu tertentu melalui interaksi yang panjang, yang dinamakan sebagai 5-A model.
Pengetahuan eksplisit yang berupa task pedormance rule, record keeping rule, infor-
mation handling rule dan planning rule, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya
merupakan hasil dari proses interaksi secara terus menerus antar aktor yang terlibat.

Proses klaim dan formulasi masalah dilakukan di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dengan memberikan form-form isian lokasi, waktu dan jenis usaha PKL
di seluruh kecamatan, dan selanjutnya diadakan rapat intensif (paling sedikit lima kali
pertemuan) dengan Camat dan Kasie Trantib. oraft keputusan walikota selanjutnya
diserahkan ke Bagian Hukum untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggl. Proses penciplaan pengetahuan dan berbagi pengetahuan
dalam pengelolaan PKL sudah tentu pada situasi kekinian setelah peraturan-peraturan
di atas dijalankan, karena untuk kemudahan narasumber mengungkap pengalaman-
pengalamannya. Dalam diri individu petugas lapangan,-instuisi , judgment dan akal
sehat-bergabung menjadi satu dalam diri mereka.ls Pertemuan rutin yang diadakan
dengan PKL dibawah koordinasi Seksi Trantib Kecamatan dikemukakan oleh Ketua
LPMK.

Keterlibatan Lembaga Musyawarah Masyarakat Kota (LPMK) dalam pembinaan
PKL dapat dikatakan sebagai "community of practice" yang memberikan makna dan
menginterpretasi masalah pada objek, yang dalam hal ini PKL serta mengkonstruksi
PKL untuk memanfaatkan paguyuban sebagaianjang berbagi pengetahuan. Sedangkan
bagi pejabat kecamatan, ajang diskusiformal dan informal digunakan sebagai "kegiatan
untuk membangun pengetahuan' (knowledge-building activities). Di dalam forum dan
observasi lapangan, kepala seksi trantib kecamatan dan camat membangun
pengetahuan baru melalui proses:

(1) Pemecahan masalah dengan kreatif secara bersama (shared creative prob-
lem solving). Forum pembinaan PKL merupakan sarana kreatif memecahkan
masalah PKL yang melewati atau mengokupasi trotoar yang melebihi 1,5
meter atau berjualan di tempat umum.

(2) Penerapan dan penyatuan metodologi dan alat-alat batu (implementing and
integrating new methodologies and tools).

(3) Penyusunan model dan percobaan-percob aan (experimentation and
prototyping)

(4) Pengambilan pengetahuan dati lua( (impofting knowledge from outside\.(
Leonard-Barton dalam Chun Wei Choo,1998,p.129)

Oleh karena itu, dalam penelitian tentang dua hal tersebut akan ditelusuri
penciptaan pengetahuan dinas-dinas terkait, kecamatan, dan kelurahan. Penerbitan
atau perubahan beberapa keputusan walikota seiak dikeluarkannya Perda Nomor 26
Tahun 2002 menunjukkan bahwa proses penciptaan pengetahuan dalam organisasi
pemerintah pun sebagaimana perusahaan swasta sebagaiproses tidak pernah berakhir
(never ending\, berputar-putar (clrcular) dan berkaitan dengan lingkungan, dalam hal
ini organisasi PKL, RT dan RW. (lkujiro Nonaka, A Dynamic Theory of Organization
Knowledge Creation, dalam Chun Wei Choo and Nick Bonf,s, t998,p. 45t). Organisasi
PKL dikatakan sebagai komunitas pengetahuan mandiri (independent community of
practice\ karcna dari organisasi inilah biasanya muncul ide-ide atau masukan yang
dapat digunakan pemerintah sebagai bentuk pengembangan penataan terhadap PKL.

ls Wawancara dengan Camat Tegalrejo, tgl 15 Januari 2007.
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Melalui organisasi PKL banyak didapatkan pemecahan masalah yang tepat, dengan
tidak adanya hirarki diantara pedagang sehingga memiliki persamaan nasib dan upaya
untuk mengembangkan usaha bersama. Sehingga setiap anggota dapat memberikan
masukan jika terjadi masalah-masalah yang ada di lapangan, seperti hasil wawancara
berikut:

untuk menjaga kebersihan tempat beriualan, kami menyewa sendiri c/ean,hg servls
yang kami butuhkan hanya WC untuk pejalan kaki yang dapat disediakan oleh
pemerintah r

Dalam hal ini dapat diketahui masukan-masukan atau ide-ide baru dapat
ditemukan, sehingga pemerintah sendiri dapat melihat kekurangan apa yang harus
dibenahidalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan pola yang dibangun.
Sebagai Communities of practice, otganisasi PKL telah membangun aliansi yang kuat
dengan LSM dan perguruan tinggi dengan sistem kerja tersendiri dengan pembahasan
berbagai macam topik, isu yang sedang dihadapi. Pertemuan antar organisasi yang
dibuat dapat menjadi sumber ide dan inovasi bagi pemerintah dalam penataan PKL.

Kita seialu mengadakan pertemuan dengan Paguyuban untuk memecahkan
masalah yang teriadi dilapangan , jadi komunikasi kita banyak dengan paguyuban
dan menjadi sumber ide.'z1

Formulasi klaim masalah dalam bentuk kebijakan, teknik dan regulasi tentang
pembinaan PKL sering kali sulit diterapkan dilapangan. Situasi dan kondisi local yang
cepat berubah menyebabkan masing-masing aktor yang terlibat harus melakukan
negosiasi terus menerus. Formulasi klaim masalah dapat saja berasal dari LSM atau
perguruan tinggi, yang berada di luar organisasi pemerintahan. Oleh karena itu,
negosiasi dapat terjadi antara Dinas Ketertiban dengan LSM, dan seterusnya. Oukungan
LSM dan perguruan tinggi terhadap organisasi PKL di Yogyakarta memiliki sejarah
yang panjang dan dipengaruhi oleh setting politik lokal yang khas. Perguruan tinggi
biasanya melakukan penelitian-penelitian dengan pendanaan mandiri atau dari sumber
dana luar negeri.

Salah satu inovasidari Paguyuban Malioboro dengan bantuan perguruan tinggi
adalah keberhasilan diterapkannya Communv Oriented Policing (COP), yang difasilitasi
oleh Pusat Studi HakAsasi Manusia Universitas lslam lndonesia (PUSHAM Ull) pada
tahun 2002. COP adalah model pemolisisan berbasis masyarakat dengan memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pencegahan kejahatan." Efek dari pro-
gram yang berjalan di Kawasan Malioboro cukup fantastis, yaitu dengan menurunnya
gangguan kejahatan, seperti pencopelan, pencurian dan tindak kejahatan lainnya yang
mengganggu wisatawan. Pusham Ull menyimpulkan keberhasilan COP diYogyakarta,
khususnya di kawasan Malioboro ditentukan oleh kultur masyarakat sipil yang telah
lama terbentuk.23

Di dalam jaringan organisasi-organisasi PKL yang ada, dapat diklasifikasikan
sebagai komunitas organisasi (orgaa,2ational community) yang merupakan kombinasi
anlaa community ofpracfrbe dan tim. Tlm-tim yang beranggotakan LSM dan perguruan

a wawancara dengan Umar tgl 28 Desember 2006, PKL Mangkubumi pada pertemuan dengan wakil walikota
2r Wawancara dengan Wardi tanggal 27 Desember 2006, TrantD kecamatan Danurejan
z Eko Prasetyo, et Al, Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik dr lndones'a, Pusham Ull, Yogyakada, 2004, h I
'z3 lbid. h ix.
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tinggi--walaupun-tidak bersifat permanen, sebagaimana di lihat dari pendirian COP
diatas.

Dengan menggunakan pendapat Tuomi tentang peningkatan kompetensi com-
munity of practice, indikator yang digunakan adalah:

a) Adanya pembelajaran sosial;
b) Kemampuan mereka merekrut para ahli;
c) Pengembangankompetensi.
Oari proses transaksi politik ruang yang panjang antara PKL dengan pihak-pihak

lain, terlihat bahwa adanya pembelajaran sosial dikalangan organisasi PKL.
Pembelajaran sosial dapat dilihat dari peran mereka dalam mengorganisir diri,
menertibkan PKLliar, membersihkan lingkungan dan instisionalisasi organisasi. Jaringan
pengetahuan dengan mahasiswa dan universitas menunjukkan kemampuan
bekerjasama dengan para ahli. Sedangkan pengembangan kompetensi dapat dilihat
dari aktivitas-aktivitas pelatihan COP atau program mandiri yang diadakan.'1

PENYEBARAN PENGETAHUAN UNTUK MANAJEMEN KONFLIK

Sebagaimana dijelaskan di muka, dalam deteksi dini konflik, Satgas lntelijen
membuat laporan rutin kepada Kepala Dinas Ketertiban. Selanjutnya Kepala Dinas
Ketertiban menyebarluaskan pengetahuan ini kepada Dinasdinas lain dalam Rapat
Koordinasi llm Pembinaan PKL.

Selain laporan tersebut, pengetahuan tentang penataan PKL dapat diklasisifikasi-
kan dalam bentuk buku data, basis daia, pelanggaran perda oleh PKL dan penelitian
tentang perilaku PKL. Pengetahuan eksplisit ini biasanya selalu out of date, karcna
perkembangan dinamika di lapangan.

Organisasi-organisasi yang terlibat di dalam penyebarluasan pengetahuan
memainkan peran-peran tertentu, yaitu pusat informasi, penghubung, spesialis dan
perantara. Karena inJormasi yang dibutuhkan selalu yang baru, maka organisasi yang
aktif melakukannya menjadi pusat informasi. Dinas Ketertiban dapat disimpulkan
memainkan semua peran baik sebagai pusat informasi, perantara, penghubung dan
spesialis. Hal ini disebabkan oleh aktivitras Satgas lntel dan Bintrantib yang ada di
dalam Dinas Ketertiban.

Dari analisis data proses penyebarluasan pengetahuan antar organisasi, bidang-
bidang yang terlibat di dalam pembinaan PKL adalah Dinas Ketertiban, organisasi
Paguyuban, LSM dan perguruan tinggi merupakan organisasiyang menjalankan semua
fungsi penawaran dan permintaan manajemen pengetahuan, mulaidai individualleam-
lng sampai kepada teaching. Di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta diketahui
bahwa Kelurahan, Kecamatan, Dinas Ketertiban dan Dinas Perindagkop merupakan
organisasi penting dalam pengolah informasi menjadipengetahuan. Untuk lebihjelasnya
dipaparkan pada Tabel 5.15. di bawah ini.

,' COP sering mengadakan pelatrhan untuk PKL
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Tabel 4. Knowledge characteristics in the analyzed organizations

Ket: ll=individual leaming; gl=group leaming; fm=formulasi masalah: ai=akuisisi
informasi;ikm=formulasi klaim masalah; r=retrieving;b=broadcasting;ks=knowledge
sharing; t= teaching

Sumber: Olah Data Primer

lnteraksiantar aktor menghasilkan diskusidan pembicaraan yang lerus menerus,
yang lebih lanjut menggantikan situasi salah pengertian dengan pembentukan pola
makna baru. Dengan kata lain, pola komunikasi informal telah menciptakan pola
pemaknaan baru dalam hubungan antar aktor sebagaijaringan. (Jose Fonseca,2002,p.
119).Organisasi parastatal adalah organisasi yang diakui sebagai bawahan langsung
birokrasi pemerintah dan dipilih langsung oleh warga, namun melakukan tugasnya
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secara sukarela, seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dari perspektif
manajemen pe nget ahuan, communiU of practice te'dii dai organisasi-organisasi PKL,
LSM dan pergurua n peran penting di dalam penciptaan dan
berbagi pengetahu nisasi pemerintah, keterlibatan organisasi
PKL, RT, RW dan inovasi organisasi pembinaan PKL sejak
tahun 2002. Tuomi menggambarkan pola ini sebagai manajemen pengetahuan
berbasiskan pada kombinasi antan community of practice dan organisasi komunitas
dengan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan kultural.

Jaringan penciptaan dan penyebarluasan yang dihasilkan sebenarnya
merupakan akibat dari hubungan atau interaksi yang kompleks antar organisasi,
terutama secara informal yang berdasarkan pada kedekatan, kedekatan pribadi dan
kesamaan latar belakang (Carsten Osterlund and Paul Carlile,2007). Dari perspektif
rclasi (relational approach\, knowledge shanng diperoleh melalui sejumlah perangkat
dan kondisi dalam sebuah jaringan organisasi yang kompleks, yang mana masing-
masing organisasi dan komunitas berdasarkan pada perbedaan (dfferences), saling
ketertergantungan ( dependencies) dan perubahan (change) antar komunitas. Masing-
masing organisasi berusaha menunjukkan perbedaan budaya (epistemic cultureryang
dikembangkan di dalam'shared practice'nya, seperti perbedaan antara Pemalni dan
PPKLY atau lesehan. Pengetahuan yang dikembangkan dalam community of practice
tertentu merupakan akibat khusus atau pemecahan masalah pada anggotanya
Misalnya program COP dan kesepakatan tentang tarifadalah hasil pemecahan masalah

:lii5il:iifJi::":,1xxi"1ii:fi:
(a body of knowledge) tidak dapat

dipahami dalam posisi terisolasi aiau tidak ditransfer dari satu konteks sosial ke yang
lain di mana ia berada dan perbedaan dan ketergantungan memberikan karakter pada
relasi tersebut (Ca6ten Osterlund and Paul Carlile, 2007). Prosedur tetap penertiban
PKL yang dihasilkan oleh Dinas Kertertiban tidak dapat diisolasi dari konteks sosial
PKL di Yogyakarta dan bahkan eksis sebagai akibat saling ketergantungan dan

komunitas besar di dalam pembinaan PKL digambarkan dalam Gambar berikut ini
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= Preman Kampung Setempat

= Aliansi Pengetahuan

= Jaringan Pengetahuan tidak kuat

= Jaringan pengetahuan yang kuat

= Organisasi inti dalam komunitas pengetahuan

= Organisasi Independent

Fig. 2. Knowledge Network in Managing Urban lnformal Sector
Source: Primary Data Analysis

Dalam gambar diatas dapat diketahui rumitnya jaringan pengetahuan antar
organisasi dan komunitas organisasi di dalam pembinaan PKL di kawasan Malioboro.
Hubungan antar komunitas organisasi di lingkungan pemerintah kota-dengan
organisasi inti (core networkl adalah Dinas Ketertiban dan Dinas Perindustrian
Perdagangan---dengan komunitas organisasi-organisasi PKL berbentuk aliansi

Ket :

PKSc
-_-:

o
@
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berbasiskan pengelahuan (knowledge-based alliancer. Ptoses kolaborasi dari berbagai
komunitas di dalam pembinaan PKL initidak akan berjalan apabila tidak dipimpin oleh
satu organisasi atau komunitas organisasi yang kuat atau memiliki sumberdaya.

KESIMPULAN

a. Proses penciptaan disebut sebagai pengetahuan pelayanan pembinaan PKL
dimulai dengan kemampuan belajar individu dengan memanfaatkan knowledge
tacit baik dari pejabat di lingkungan komunitas organisasi pemerintah maupun
komunitas organisasi PKL. Pentingnya faktor pengalaman di dalam penciptaan
pengetahuan dapat dianalisis dari perspektif natalif. Pertama, natasi
menghubungkan antara modus menge i.

b. Pengetahuan kulturalyang dihasilkah se ubungan
atau interaksi yang kompleks antar informal
berdasarkan pada kedekatan, kedekatan pribadi dan kesamaan latar belakang.
Dari perspektif relasi (relational apprcach), knowledge shaflng dihasilkan melalui
sejumlah perangkat dan kondisi jaringan organisasi yang kompleks, yang mana
masing-masing organisasi dan komunitas betdasarkan pada "perbedaan (differ-
ences), saling ketertergantungan (dependencies)dan perubahan (change)" antar
komunitas.
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