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ABSTRAK 

Muh. Basith, 2022. Inovasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan di 
Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Program Studi Magister Ilmu 
Administrasi Publik Program Pascasarjana Unismuh Makassar. Dibimbing 
oleh Fatmawati dan Burhanuddin. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Inovasi 
Pelayanan pengelolaan Persampahan, Implementasi Indikator Inovasi 
Pelayananan pengelolaan Persampahan dan faktor pendukung serta 
penghambat inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan 
Ujung Pandang Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Instrumenyang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 9 orang yang ditetapkan 
secara purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif 
Miles dan Huberman. Teknis pengabsahan data dengan triagulasi.  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk inovasi pelayanan 
pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang yaitu terdiri dari 
Product Innovation, Process Innovation, Quality Innovation yang 
diimplementasikan dalam bentuk program PRC dan PATTASAKI. Faktor 
pendukung inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan 
Ujung Pandang yaitu (1) loyalitas sumberdaya manusia dalam melakukan 
tugas, (2) komitmen kepemimpinan yang tegas, dan (3) kelembagaan 
struktur organisasi RPC dan PATTASAKI yang memudahkan koordinasi. 
Sedangkan faktor yang menghambat inovasi pelayanan pengelolaan 
persampahan di Kecamatan Ujung Pandang yaitu kurangnya kesadaran 
masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan.  
 
 
Kata Kunci : Inovasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan 
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ABSTRACT 

Muh. Basith, 2022. Innovation of Waste Management Service at Ujung 
Pandang District of Makassar. Master of Public Administration Study 
Program Unismuh Makassar. Postgraduate Program. Supervised by 
Fatmawati and Burhanuddin. 
 This research aimed at finding out the form of innovation at the 
waste management service, the implementation of the innovation indicator 
of the waste management service and the supporting and inhibition factors 
of the innovation of the waste management service at Ujung Pandang 
District of Makassar. 
 This research used qualitative research. The instruments used in 
this study were interviews, observations and documentation. The number 
of informants were 9 people that determined by purposive sampling. Data 
analysis applied Miles and Huberman's interactive models. Technique of 
absorbing data was through triangulation. 
 The results showed that the form of innovation of waste 
management services at Ujung Pandang Subdistrict consisted of Product 
Innovation, Process Innovation, Quality Innovation implemented in the 
form of PRC and PATTASAKI programs. Factors that supported the 
innovation of the waste management of the field management services in 
Ujung Pandang District were (1) human resource loyalty in performing 
tasks, (2) a firm leadership commitment, and (3) institutional organizational 
structure PRC and PATTASAKI that facilitated coordination. While the 
factor that inhibited the innovation of the waste management service at 
Ujung Pandang district was the lack of public awareness in removing 
waste based on the predetermined time. 
 
 
Keywords: Innovation of Waste Management Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan 

sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto 

dan Winarsih, 2005 : 5). 

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang kepada pemerintah 

daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri 

termasuk di dalamnya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi 

masyarakat secara mandiri. Peran serta Pemerintah dalam Penanganan 

Sampah menurut Undang-undang No 18 Tahun 2014 Pasal 20 ayat 2 

tentang Pengurangan Sampah. 

Fatmawati, (2019) Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang 

berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, 

pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan 

pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang 
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terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, 

estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap 

terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan 

yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan 

dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas 

sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis. 

Sampah merupakan salah satu produk dari proses dinamika 

kehidupan peradaban manusia, baik individual maupun komunal. Laju 

kuantitas produksi sampah secara individual biasanya sangat dipengaruhi 

oleh kompleksitas kebutuhan hidup masing-masing individu manusia, 

sedangkan secara komunal akan berbanding lurus dengan laju 

pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada luasan area tertentu. 

Sampai detik ini, sampah masih menjadi salah satu sumber 

permasalahan serius bagi sebagian besar kota-kota di Indonesia. 

Rendahnya pemahaman, kepedulian serta partisipasi aktif masyarakat 

dalam manajemen pengelolaan sampah plus semakin terbatasnya daya 

dukung dan daya tampung alami lingkungan di perkotaan, sering dituding 

sebagai biang keladi ribet dan berlarut-larutnya penyelesaian 

permasalahan sampah di berbagai kota di Indonesia. 

Permasalahan sampah di Makassar memang harus diselesaikan 

dengan tuntas. Sinergi dan komunikasi efektif semua pihak yang 

berkepentingan terutama pemerintah dengan rakyatnya harus lebih 

diintensifkan. Tidak ada masalah tanpa solusi dengan 

https://www.kompasiana.com/tag/sampah
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mengimplementasikan langkah-langkah yang telah dipaparkan diatas, 

yaitu membenahi dan memberdayakan dengan benar dan maksimal 

Mental Manusianya (Pemerintah dan rakyat/masyarakat), Teknologi dan 

Sistem/Mekanisme Kelembagaan secara konsisten, Insha Allah 

permasalahan sampah di Kota Makassar akan teratasi. 

Posisi Strategis Kecamatan Ujung Pandang sebagai jantung Kota 

Makassar, dimana Kecamatan Ujung Pandang merupakan kawasan 

Perdangangan, perhotelan, pendidikan, periwisata, pemerintahan, 

pelayanan kesehatan, pusat kuliner, pusat kegiatan olahraga dengan 

adanya lapangan karebosi dan lapangan Hasanuddin, adanya taman 

Kota, adanya dua Kawasan car freeday (CFD) yaitu kawasan pantai 

Losari dan Jalan Jend. Sudirman, Pusat Jualan oleh-oleh Kota Makassar 

dan Khusus untuk Kawasan Pantai Losari selalu diadakan kegiatan baik 

lokal, rasional maupun internasional, sehingga dengan posisi tersebut 

banyak warga masyarakat ingin berkunjung di Kecamatan Ujung Pandang 

termasuk Wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Dengan 

posisi strategis tersebut tentunya ini berpengaruh dengan kondisi 

kebersihan di Wilayah Ujung Pandang. 

Pengelolaan sampah selama ini masih dianggap sebagai pola lama 

yakni pola kumpul-buang-angkut tidak cukup menjadikan Kota Makassar 

terbebas dari tumpukan sampah, dibutuhkan suatu inovasi baru dalam 

memberikan inovasi pengelolaan persampahan di Kota Makassar. 

Pemerintah Kota Makassar dituntut lebih extra bekerja keras dengan ide-
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ide baru khususnya dalam proses pengelolaan sampah agar masalah 

sampah yang ada di Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang ini tidak 

menjadi permasalahan yang urgen dikemudian hari. Pola baru tersebut 

yakni adanya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan tim PATTASAKI yang 

dianggap menjadi inovasi baru dalam pelayanan persampahan di Kota 

Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang. 

Inovasi adalah pembaharuan/ kreativitas/ ciptaan baru yang 

mampu memberikan nilai tambah (value added). Dalam konteks 

pelayanan publik, inovasi bisa diartikan sebagai pembaharuan / kreativitas 

/ ciptaan baru dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 

layanan. 

Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dalam 

Pengelolaan Kebersihan sudah berusaha melaksanakan harapan Warga 

dan Masyarakat agar di pagi hari kondisi kebersihan di Wilayah sudah 

stabil seperti yang diharapkan, tetapi hal tersebut kadang tidak terujud  

seperti yang diharapkan karena kurangnya kesadaran Masyarakat, 

adanya Sampah yang tidak terngkut, adanya pohon tumbang adanya 

acara-acara baik sifatnya lokal, nasional maupun internasional, untuk itu 

pemerintah Kecamatan Ujung Pandang membuat Inovasi pengelolaan 

kebersihan dengan membuat pasukan Khusus yang disebut pasukan 

reaksi cepat (PRC) dengan kekuatan 5 (Lima) motor sampah dengan 

diawasi oleh 1 (satu) orang  Personil oleh pengawasan pasukan reaksi 

cepat (RPC). 
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Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan 

kewenangan yang diberikan untuk pelayanan persampahan yang telah di 

ciptakan di Dinas Kebersihan Kota Makassar Kepada Pemerintah 

Kecamatan Ujung Pandang. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi 

tanggung jawab aparatur Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang untuk 

memperbaiki kualitas Pelayanan Persampahan di Lingkungan 

masyarakat. 

Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang dengan ketersediaan 12 

kendaraan mobil bak terbuka, 12 kendaraan bak tertutup, 53 kendaraan 

roda 3, 100 orang penyapu, selalu berupaya memperbaiki pelayanan 

kebersihan di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Tetapi ternyata selalu 

didapatkan pelayanan yang tidak maksimal, olehnya Pemerintah 

Kecamatan ujung Pandang membuat sebuah Inovasi dengan membentuk 

Pasukan reaksi Cepat sebagai solusi untuk memaksimalkan pelayanan 

persampahan di Wilayah Kecamatan ujung Pandang. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Inovasi Pelayanan Persampahan Di 

Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini  

1. Bagaimana Bentuk Inovasi Pelayanan Persampahan di Kecamatan 

Ujung Pandang Kota Makassar? 
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2. Bagaimana implementasi Indikator Inovasi Pelayanan dalam 

Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang Kota 

Makassar? 

3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Inovasi 

Pelayanan Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang Kota 

Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini berdasarkan rumusan 

masalah di atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Bentuk Inovasi Pelayanan Persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui implementasi indikator Inovasi Pelayanan 

Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 

3. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

Inovasi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang Kota 

Makassar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep dalam berinovasi 

dalam hal Pelayanan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung 

Pandang Kota Makassar 
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2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 

Kota Makassar Khususnya di Kecamatan Ujung Pandang Kota 

Makassar dalam Rangka meningkatkan Inovasi pelayanan 

Pengelolaan Sampah sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. 

3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai     

tambah dan dapat disinergikan dengan penelitian ilmiah lainnya, 

khususnya yang mengkaji tentang penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah di Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang strategi maupun penelitian tentang Inovasi 

Pelayanan pengelolaan Sampah telah beberapa kali dilakukan, baik dari 

sudut Pandang Ilmu Administrasi Publik, Manajemen, Teknik 

Pengembangan Wilayah Kota. Oleh karena itu, untuk mengawali 

penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema 

penelitian peneliti di atas. Hal ini penting untuk mengambil entry point 

penelitian, positioning penelitian serta perbedaan dengan penelitian 

terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya adalah: 

1. Yanza Ahaddin Fahmi (2011:13), dalam penelitiannya “Pelayanan 

Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung 

Pandang Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam Pelayanan Pengelolaan 

Sampah yang ada di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dan 

faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam Pelayanan Pengelolaan 

Sampah di Ujung Pandang Kota Makassar. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya langkah pemerintah untuk melakukan Inovasi 

Pelayanan Pengelolaan Sampah tidak boleh membuan sampah padah 

tempatnya atau badan jalan.Kota Makassar yang merupakan amanat 

dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang 

penertiban pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar atau 
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badan jalan di Kecamatan Undang-Undang Tentang Peraturan Daerah 

telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara mandiri termasuk didalamnya 

untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat secara 

mandiri.  

2. Rafita Marpaung dalam penelitiannya (2016:7), “tentang Inovasi 

Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang Penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berinovasi dalam 

pelayanan dan pengelolaan Sampah di Kecamatan kota Makassar dan 

untuk menganalisis kebijakan-kebijakan penanganan masalah 

pelayanan dalam pengelolaan persampahan. Dalam penelitian ini 

merupakan salah satu dampak negatif dari pertumbuhan dan 

perkembangan kota dengan penyebab utama yaitu Sampah menjadi 

hal penting untuk dibahas, karena sampah tidak pernah ada habisnya. 

Sampah tidak terangkut dan sampah yang sengaja dibuang begitu saja 

membuat Kota Makassar sepertinya akan kesulitan dalam menangani 

sampah sampah tersebut. Pada penelitian saudari Rafita 

Marpaunglebih menekankan kepada Inovasi pemerintah tentang 

penduduk yang padat, tingkat konsumsi masyarakat yang terbilang 

tinggi, dan juga teknologi pengolah sampah yang masih sederhana 

dan juga kurang memadai yang menggambarkan tentang kondisi 

Untuk mengurangi sampah, Kementrian Lingkungan Hidup melakukan 

upaya pengembangan Bank Sampah. Kota Makassar sendiri memiliki 
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banyak Bank Sampah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar 

kususnya di kecamatan Ujung Pandang dan adapun metode penulisan 

yang dipakai oleh Rafita Marpaungialah metode kualitatif serta sumber 

data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan conclusion 

drawing atau penarikan kesimpulan yang bersifat sementara yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data. Realitas tersebut tentu 

sudah menyalahi kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup (MENLH) 

menyatakan, “Dengan PP No. 81 Tahun 2012 ini, akan mewujudkan 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu 

pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, 

penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan 

sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran”. 

yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motif dan tujuan melakukan tindakan tersebut semata-mata 

dilandasi oleh motif ekonomi. Persepsi pihak berwenang mengenai 

permasalahan tersebut menyatakan bahwa alih fungsi yang dilakukan 

para Pelayanan Pengelolaan Sampah dinilai telah menyalahi peraturan 

tentang ketertiban. Solusi permasalahan yaitu dengan melakukan 

pendekatan personal dan sosialisasi secara berkelanjutan agar 

membuka pikiran sehingga muncul kesadaran untuk mentaati 

peraturan. 
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3. Amalia Rahmadani Anwar, Muhammad Kamil, Ach Aprianto 

Romadhan (2020). Penelitian ini berjudul Inovasi Pengelolan sampah 

berbasis tekonologi Waste to Energy di Kota Malang (Studi Tempat 

Pembuangan Akhir Supiturang). Tujuan penelitian terkait inovasi 

pengelolaan sampah dengan teknologi waste to energy dalam 

pemanfaatan sampah di TPA Supit Urang. Emisi gas dari landfill yang 

menumpuk di landfill tidak hanya berusaha untuk mengurangi dan 

mencegah manusia, lingkungan dan bumi dari kerusakan, tetapi juga 

penggunaan energi terbarukan. Metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan 

observasi studi lapangan. Teknik analisis data melalui pengumpulan 

data hasil studi lapangan (tertulis atau lisan), diteliti, direduksi sampai 

kemudian ditarik kesimpulan. Menggunakan teori inovasi Roger. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masalah sampah tidak hanya 

ditanggung oleh pemerintah. Pengelolaan sampah harus diselesaikan 

dari hulu ke hilir mulai dari pemukiman masyarakat hingga tempat 

pembuangan akhir. Pembaharuan sistem pengelolaan dalam 

pemanfaatan sampah sudah berlaku sejak adanya program 

desentralisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun sistem 

pembuangan sampah berbasis teknologi terkini. Bantuan Jerman 

dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor 

keberhasilan pembaruan sistem pemanfaatan sampah TPA Supit 
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Urang. Output dari program waste to energy adalah listrik dan gas. 

Peningkatan produksi energi dari tempat pembuangan akhir telah 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah 

sebagai penghasil energi. 

4. Hartono, Suprapti Widiasih, mary Ismowati. (2020). Penelitian ini 

berjudul Analisis Inovasi Bank Sampah dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga perkotaan di kelurahan Bahagia kecamatan Babelan 

Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi inovasi bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga perkotaan di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten 

Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. 

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi. Data dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan narasi. Merujuk pada 

Sebastian (2014:37) pada tiga jenis inovasi (inovasi produk, proses, 

dan kualitas), diperoleh hasil bahwa: 1) inovasi bank sampah sudah 

terarah dan terimplementasi dengan baik, 2) kendalanya adalah 

kurangnya permodalan. Untuk operasional, kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang inti permasalahan pengelolaan sampah rumah 

tangga, dan tidak semua orang sadar untuk melakukan pengelolaan 

dan pengolahan sampah, dengan alasan keterbatasan waktu, tempat, 

dan pola pikir pemulung. Tiga upaya tersebut adalah: 1) ajakan PBSB 
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untuk lebih banyak melakukan CSR lingkungan, 2) sosialisasi 

berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami pengelolaan sampah 

ramah lingkungan, dan 3) terobosan inovasi pengelolaan sampah. 

Disarankan agar modul pembuatan kompos dan biopori dibuat sebagai 

panduan masyarakat dan kampanye 3R bank sampah dapat didukung 

secara finansial oleh pemerintah. 

Tabel 2.1 

Tinjauan Hasil Penelitian 

 
No. 

 
Penulis 

 
Judul 

Penelitian 

Masalah yang 
dikaji 

Metode 
yang 

digunakan 

 
Hasil Penelitian 

1 Yanza 
Ahaddin 
Fahmi 
(2011) 

Pelayanan 
Kebijakan 
Publik dalam 
Pengelolaan 
Sampah di 
Kecamatan 
Ujung 
Pandang Kota 
Makassar. 

Mengkaji 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Sampah yang 
ada di 
Kecamatan 
Ujung Pandang 
Kota Makassar 
dan faktor-faktor 
apa yang 
berpengaruh 
dalam 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Sampah di 
Ujung Pandang 
Kota Makassar 

kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan 
adanya langkah 
pemerintah 
untuk 
melakukan 
Inovasi 
Pelayanan 
Pengelolaan 
Sampah tidak 
boleh membuan 
sampah padah 
tempatnya atau 
badan 
jalan.Kota 
Makassar yang 
merupakan 
amanat dari 
Peraturan 
Menteri Dalam 
Negeri Nomor 
41 Tahun 2012 
tentang 
penertiban 
pedagang kaki 
lima tidak boleh 
menempati 
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trotoar atau 
badan jalan di 
Kecamatan 
Undang-Undang 
Tentang 
Peraturan 
Daerah telah 
memberikan 
ruang kepada 
pemerintah 
daerah untuk 
memberikan 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 
secara mandiri 
termasuk 
didalamnya 
untuk 
menciptakan 
lingkungan yang 
nyaman bagi 
masyarakat 
secara mandiri. 
 

2 Rafi 
Marpaung 
(2016) 

Inovasi 
Pengelolaan 
Persampahan 
di Kecamatan 
Ujung 
Pandang 

Mengkaji 
kebijakan 
penanganan 
masalah 
pelayanan 
dalam 
pengelolaan 
persampahan 

Kualitatif 
bersifat 
deskriptif 
analitis 

Dalam hasil 
penelitiannya, 
terdapat 18 
faktor yang 
berpengaruh 
terhadap 
optimalisasi 
penerapan 
prinsip good 
governance. 
Temuan lainnya, 
faktor yang 
paling 
berpengaruh 
adalah faktor 
sentralisasi 
operasi dan 
desentralisasi 
akademik. 

3 Amalia 
Rahmadani 

Inovasi 
Pengelolan 

Mengkaji 
Pengelolan 

Kualitatif 
Deskriptif  

Hasil penelitian 
menunjukkan 
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Anwar, 
Muhammad 
Kamil, Ach 
Aprianto 
Romadhan 
(2020) 

sampah 
berbasis 
tekonologi 
Waste To 
Energy di 
Kota Malang 
(Studi Tempat 
Pembuangan 
Akhir 
Supiturang) 

sampah 
berbasis 
tekonologi 
Waste To 
Energy 

bahwa masalah 
sampah tidak 
hanya 
ditanggung oleh 
pemerintah. 
Pengelolaan 
sampah harus 
diselesaikan dari 
hulu ke hilir 
mulai dari 
pemukiman 
masyarakat 
hingga tempat 
pembuangan 
akhir. 
Pembaharuan 
sistem 
pengelolaan 
dalam 
pemanfaatan 
sampah sudah 
berlaku sejak 
adanya program 
desentralisasi 
dari 
Kementerian 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat ke 
Kementerian 
Lingkungan 
Hidup untuk 
membangun 
sistem 
pembuangan 
sampah 
berbasis 
teknologi terkini. 
Bantuan Jerman 
dalam 
pembangunan 
infrastruktur 
menjadi salah 
satu faktor 
keberhasilan 
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pembaruan 
sistem 
pemanfaatan 
sampah TPA 
Supit Urang. 
Output dari 
program waste 
to energy adalah 
listrik dan gas. 
Peningkatan 
produksi energi 
dari tempat 
pembuangan 
akhir telah 
memberikan 
manfaat bagi 
masyarakat dan 
juga pemerintah 
daerah sebagai 
penghasil 
energi. 

4 Hartono, 
Suprapti 
Widiasih, 
mary 
Ismowati. 
(2020) 

Analisis 
Inovasi Bank 
Sampah 
dalam 
pengelolaan 
sampah 
rumah tangga 
perkotaan di 
kelurahan 
Bahagia 
kecamatan 
Babelan 
Kabupaten 
Bekasi 
 

Mengkaji 
Inovasi Bank 
Sampah dalam 
pengelolaan 
sampah rumah 
tangga 
 

Kualitatif Merujuk pada 
Sebastian 
(2014:37) pada 
tiga jenis inovasi 
(inovasi produk, 
proses, dan 
kualitas), 
diperoleh hasil 
bahwa: 1) 
inovasi bank 
sampah sudah 
terarah dan 
terimplementasi 
dengan baik, 2) 
kendalanya 
adalah 
kurangnya 
permodalan. 
Untuk 
operasional, 
kurangnya 
pemahaman 
masyarakat 
tentang inti 
permasalahan 
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pengelolaan 
sampah rumah 
tangga, dan 
tidak semua 
orang sadar 
untuk 
melakukan 
pengelolaan dan 
pengolahan 
sampah, dengan 
alasan 
keterbatasan 
waktu, tempat, 
dan pola pikir 
pemulung. Tiga 
upaya tersebut 
adalah: 1) 
ajakan PBSB 
untuk lebih 
banyak 
melakukan CSR 
lingkungan, 2) 
sosialisasi 
berkelanjutan 
agar masyarakat 
lebih memahami 
pengelolaan 
sampah ramah 
lingkungan, dan 
3) terobosan 
inovasi 
pengelolaan 
sampah. 
Disarankan agar 
modul 
pembuatan 
kompos dan 
biopori dibuat 
sebagai 
panduan 
masyarakat dan 
kampanye 3R 
bank sampah 
dapat didukung 
secara finansial 
oleh pemerintah 
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B. Tinjauan Teori dan Konsep Inovasi dalam Pelayanan Publik 

1. Pengertian Inovasi 

Pengertian Inovasi Rogers (dikutip dari Suwarno, 2007, h.3) 

menjelaskan inovasi adalah “sebuah ide, praktek, atau objek yang 

dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya”. 

Menurut Mckeown (dikutip dari Ancok, 2012, h.34-35) bahwa 

“inovasi adalah suatu bentuk perubahan dari suatu hal, baik yang bersifat 

inkremental (sedikit demi sedikit), maupun perubahan yang radikal”. 

Penerapan inovasi dalam kehidupan masyarakat akan mendapatkan 

manfaat dari segi sosial dan ekonomi. 

Sutrisno (2011:105) inovasi merupakan penerapan secara sengaja 

dalam suatu organisasi dari ide-ide baru, proses – proses, produk-produk 

atau prosedur-prosedur baru bagi pekerjaan, tim kerja atau organisasi. 

Sebastian (2014: 12) mengungkapkan inovasi atau inovation 

berasal dari kata to innovate yang berarti melakukan suatu perubahan 

atau memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberikan nilai tambah. 

Inovasi   secara   sederhana   berarti   berubah menjadi sesuatu 

yang baru. Ini seperti  pernyataan Muluk   (2008:44) mengenai inovasi 

yang berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru. 

Selanjutnya, Muluk (2008:43) menambahkan bahwa inovasi juga 

merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam 



19 
 

 
 

menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih 

efektif. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembaharuan/ kreativitas/ ciptaan baru yang mampu memberikan nilai 

tambah (value added). Dalam konteks pelayanan publik, inovasi bisa 

diartikan sebagai pembaharuan / kreativitas / ciptaan baru dalam 

pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa 

melakukan pembaharuan atau inovasi dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Ayat-ayat Alquran sebagai teks sumber Wahyu mampu 

memberikan inspirasi bagi manusia untuk menjawab berbagai persoalan 

dan tantangan hidup sehingga mendorong manusia untuk terus 

melakukan perubahan kreativitas dan inovasi tantangan untuk membuat 

suatu inovasi tidak diungkapkan secara eksplisit melainkan dengan 

menggunakan qarinah indikator-indikator yang menegaskan pentingnya 

tindakan inovasi inovasi adalah usaha untuk membuat sesuatu yang baru 

tanpa meniru. Inovasi dalam bahasa Arab disebut ibdaa', bermakna 

bada'a asy syai', yabda'uhu bad'an wa ibtidaa'uhu artinya mengadakan 

dan memulai sesuatu menemukan sesuatu yang tidak ada pendahulunya 

dan rekayasa yang tidak ada contoh sebelumnya. Inovasi adalah hasil dari 

proses kreatifitas manusia untuk mencipta sesuatu yang baru yang tidak 

ada sebelumnya. Sebagaiman yang di firmankan oleh Allah SWT dalam 

Alquran Surah Ar-Ra’d ayat 11 berikut ini : 



20 
 

 
 

                                ٱ            ٱ              ۥ               ۦ                                                    ۥ     

            ۦ                           ۥ                                        ٱ                                                         

Terjemahan : 

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS: 
Ar-Ra’d : 11) 

 
Pada ayat di atas Allah SWT Allah juga mendorong agar kaum 

muslimin memiliki kompetensi perubahan secara massif berupa kreatifitas 

dan inovasi. Sebagaimana diinspirasikan pada individu dan kelompok 

masyarakat untuk turut melakukan perubahan. 

 
2. Level Inovasi 

Muluk (2008, h.47) membagi inovasi menjadi 3 level, yaitu inovasi 

inkremental, radikal dan transformatif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 

diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing 

daerah, dan pelaksanaan masterplan percepatan dan per-luasan 

pembangunan ekonomi secara terarah dan berkesinambungan. 

a. Inovasi Incremental 

Inovasi Incremental yakni inovas yang terjadi dan membawa 

perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang 

ada. Secara umum Sebagian besar inovasi ini berada dalamlevel 

ini dan jaang sekali membawa perubahan terhadap struktur 
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organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian, 

inovasi Incremental memainkan peran penting dalam pembaruan 

sektior public karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat 

diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan lokal dan 

perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (Value For 

Money). 

b. Inovasi Radikal 

Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam 

pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali 

baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini 

jarang sekali dilakukan karenamembutuhkan dukungan   politik   

yang   sangat   besar   karena umumnya memiliki resiko yang 

lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa 

perbaikan yang   nyata dalam kinera pelayanan publik dan 

memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan. 

c. Inovasi Transformatif 

Inovasi transformative atau sistemis membawa perubahan 

dalam struktur angkatan kerja dan kerorganisasian dengan 

menstransformasi semua sektor, dan secara dramatis mengubah 

keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan 

perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan 

organisasi. 
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3. Tipe-tipe Inovasi 

Ada tiga tipe dari inovasi menurut Sebastian (2014: 37) sebagai 

berikut : 

a. Product Innovation, Sebuah inovasi dimana produk yang sudah ada 

dimodifikasi sehingga menghasilkan nilai tambah baik dari segi 

fungsi maupun penggunaan.  

b. Process Innovation, Bentuk inovasi dengan memperkenalkan suatu 

metode tertentu sehingga proses pekerjaan bisa dilakukan dengan 

lebih efektif dan lebih efisien. 

c. Quality Innovation, Sebuah bentuk inovasi yang mampu 

meningkatkan kualitas produk atau jasa. 

4. Prinsip-Prinsip Inovasi dalam Pelayanan Publik 

 Pelaksanaan inovasi yang baik dan terarah adalah inovasi yang 

dihasilkan dari sesuatu yang kecil dan terfokus. Drucker (2013:134-139) 

membahas prinsip-prinsip inovasi meliputi petunjuk apa yang harus 

dilakukan, hal-hal yang harus dilakukan dan tiga persyaratan dalam 

melakukan inovasi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berinovasi 

adalah: 

a. Inovasi yang terarah dan sistematis. Inovasi yang terarah 

mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang 

berbeda, kepentingan yang berbeda dan waktu yang berbeda. 

Inovasi yang sistematis diawali dengan analisis peluang dan 

Langkah-langkah dari sederhana ke kompleks. 
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b. Inovasi meliputi hal yang konseptual maupun perceptual. 

Konseptual meliputi konsep perubahan terbaik bagi organisasi, 

perceptual meliputi hasil evaluasi perusahaan, analisis sumber 

daya internal, pelanggan dan pengguna, agar pelaku inovasi dapat 

mengetahui kepuasan, peluang, harapan, nilai dan kebutuhan. 

c. Inovasi harus efektif, sederhana dan terfokus. 

d. Inovasi yang efektif dimulai dari hal yang kecil. 

e. Memerlukan komitmen dari pimpinan. 

 Adapun hal-hal yang haris dihindari dari praktek inovasi menurut 

Peter Druker (2012: 136-138): 

a. Jangan melakukan banyak hal pada waktu yang bersamaan. 

b. Jangan berinovasi untuk masa depan. 

c. Berinovasilah untuk masa sekarang. 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan inovasi: 

a. Inovasi adalah kerja, maka hal ni membutuhkan pengetahuan 

dankeahlian yang tinggi. 

b. Inovator harus membangun inovasi berdasarkan kekuatan sendiri. 

c. Inovasi adalah dampak dari perubahan ekonomi dan 

kemayarakatan. Perbedaan dari perilaku konsumen, guru, petani, 

harus dekat denganpasar dan dipicu oleh keadaan pasar. 

 Prinsip inovasi yang dikemukakan Druker ini menekankan bahwa 

inovasi dilakukan mulai dari sesuatu yang sederhana, kecil, terfokus, 
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memenuhi kebutuhansekarang yang dijalankan dengan didasari 

pengetahuan, mempertimbangkanberbagai aspek dan perlu komitmen. 

 
5. Faktor-faktor pendukung dan Hambatan-hambatan dalam Inovasi 

Menurut pendapat Ancok (2012:58) ada tiga faktor yang 

mendukung inovasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Modal Manusia 

b. Modal kepemimpinan 

c. Struktur organisasi 

Adapun faktor-faktor penghambat atau hambatan dalam Inovasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan 

program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal. 

b. Sangat tergantung kepada high performers bahkan top leader 

sebagai sumber inovasi. 

c. Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan 

budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit 

menghambat berkembangnya inovasi. 

d. Tidak ada reward atau insentif untuk melakukan inovasi atau 

untuk mengadopsi inovasi. 

e. Alokasi anggaran yang terbatas dalam system perencanaan 

jangka pendek. 

f. Tuntutan penyelenggara pelayanan public vs beban tugas 

administrasi. 
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g. Budaya cari “aman”, status quo, dan takut mengambil resiko 

dalam birokrasi masih terlalu kuat. 

Sementara itu menurut Mulgan dan Albury dalam Noor (2013:27) 

ada delapan hambatan dalam inovasi pada sektor public yakni sebagai 

berikut: 

a. Keengganan untuk menutup program yang gagal; 

b. Ketergantungan yang berlebihan pada tampilan kinerja tinggi 

sebagai sumber inovasi; 

c. Teknologi yang tersedia, tetapi mengambat budaya atau 

organisasi; 

d. Tidak aa imbalan atau intensif untuk berinovasi atau mengadopsi 

inovasi; 

e. Tidak beranimengambil resiko; 

f. Anggaran jangka pendek dan perencanaan; 

g. Tekanan dan hambatan administrative 

h. Budaya risk aversion 

 
6. Indikator Pelaksanaan Inovasi 

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 

Innovative Governance Award Tahun 2017 ada 5 indikator untuk melihat 

pelaksanaan inovasi pada sebuah instansi yaitu: 

a. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun 

b. Memiliki kebaharuan dan keunikan 

c. Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder 
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d. Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah 

e. Memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat 

 
7. Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah 

Keberhasilan pengelolaan sebuah prasarana umum (public utilities) 

seperti pengelolaan sampah bukan hanya tergantung pada aspek teknis 

semata tetapi juga mencakup aspek non teknis & Berikut aspek-aspek 

yang mempengaruhi pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengeloalan sampah, mendefinisikan sampah 

sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sampah 

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah 

sejenis sampah rumah tangga& sumber atau timbulan sampah yang 

dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas: 

a. Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam 

rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik  

b.  Sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, 

fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya 

c. Sampah spesifik yang meliputi:  

1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
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2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan 

beracun 

3) Sampah yang timbul akibat bencana 

4) Pungsi bongkaran bangunan 

5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 

6)  Sampah yang timbul secara periodik. 

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah 

perkotaan mengakibatkan daerah permukiman semakin luas dan padat. 

Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya 

sampah. faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas 

penduduk antara lain adalah, jumlah atau kepadatan penduduk, sistem 

pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan 

penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi (Depkes RI 1998 dalam 

sulistyorini, 2005). 

Pengelolaan sampah yang sering digunakan oleh banyak pihak di 

Indonesia adalah didasarkan pada apakah mudah membusuk atau tidak, 

yaitu: 

a. Sampah organik, atau sampah basah atau sampah hayati yaitu 

sampah yang dikategorikan cepat membusuk yang terdiri dari sisa 

makanan, daun-daunan, kayu, tulang, sayur-mayur dan buah-

buahan atau lain-lain, Sampah jenis ini mudah terdekomposisi 

atau mudah membusuk (biodegradable) sehingga perlu 

dipisahkan dengan jenis sampah kering (anorganik). 
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b. Sampah anogranik atau sampah kering atau sampah non hayati, 

yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastic, besi dan logam-

logam lainnya, gelas, kertas ataupun barang kering lainnya, 

Kelompok sampai ini masih memiliki nilai ekonomi yang potensial. 

Bisa dilihat dari sumbernya, maka sampah perkotaan yang 

dikelolapemerintahdaerahdi indonesia dikategorikan menjadi beberapa 

kelompokyaitu, rumah tangga atau pemukiman, pasar, komersial, 

Perkantoran, hotel dan restoran, industry, penyapuan jalan dan taman 

(Damanhuri, 2011: 34). 

 
8. Pelayanan Pengelolaan sampah 

Pada pasal 11 UU No. 18 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah 

dijelaskan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam 

pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung 

jawab untuk itu. 

Menurut (Reksosoebroto dalam Sri Endah Hastuti 2015:32) 

penanganan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan 

yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan 

sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi 

kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu 

penanganan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi 

tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak 

menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat 
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lainnya yang harus terpenuhi dalam penanganan sampah ialah tidak 

mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), 

tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. 

Techobanoglous dalam Sri Endah Hastuti 2015:33 mengatakan 

penanganan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan 

pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), 

pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan 

pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-

prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), 

perlindungan alam (conservation), keindahan dan pertimbangan 

lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat. 

Selain peraturan hukum positif yang berlaku di negara kita, agama 

Islam juga sangat menganjurkan kepada penganutnya agar menjaga 

kebersihan lingkungan tempat tinggal, dalam Hadits Rasulullah SAW pun 

demikian dianjurkan kepada umatnya agar menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan dalam hal ini adalah kaitannya dengan pengelolaan sampah 

dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan karena dalam Alquran Allah SWT berfirman bahwa Allah 

sangat mencintai orang yang membersihkan diri. Sebagaiman firman Allah 

SWT dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 222 berikut ini : 

                                                                

Terjemahan : 

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri." 
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Ayat di atas memberikan pemahaman kepada manusia agar 

senantiasa bertaubat dan mensucikan diri karena perbuatan tersebut 

adalah perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu pelayanan 

pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang adalkah wujud 

dari implementasi pelaksanaan perintah Allah SWT. 

 
9. Hambatan dalam Pengelolaan Sampah 

Menurut Slamet (2004) masalah pengelolaan sampah di Indonesia 

merupakan masalah yang rumit karena : 

a. Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada 

kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami 

persoalan persampahan. 

b. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai 

dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan. 

c. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan 

pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan 

memperbanyak populasi lalat dan tikus. 

d. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat 

pembuangan akhir sampah, selain tanah serta formasi tanah 

yang tidak cocok bagi pembuangan sampah, juga terjadi 

kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah. 

e. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa 

daerahnya dipakai tempat pembuangan sampah. 
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f. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan. 

g. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, 

karena cuaca yang panas. 

h. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang 

sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan. 

i. Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai 

saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah. 

j. Pengelolaan sampah dimasa lalu dan saat ini kurang 

memperhatikan faktor non teknis seperti partisipasi masyarakat 

dan penyuluhan tentanghidup sehat dan bersih. 

 
C. Kerangka pikir 

 Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah penting (Sugiono, 2013:65). 

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 

Innovative Governance Award Tahun 2017 ada 5 indikator untuk melihat 

pelaksanaan inovasi pada sebuah instansi yaitu: 

a. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun 

b. Memiliki kebaharuan dan keunikan 

c. Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder 

d. Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah 

e. Memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat 
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 Inovasi pelayanan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana 

pemerintah serius dalam memberikan layanan pengelolaan sampah di 

Kota Makassar.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah kerangka konsep 

dari penilitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

 

D. Deskripsi Fokus 

 Mengingat luasnya cakupan penelitian yang diuraikan diatas maka 

perlu peneliti mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bentuk Inovasi pelayanan persampahan adalah bentuk atau model 

layanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang 

yaitu Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan PATTASAKI. 
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2. Inovasi minimal berjalan 2 (dua) tahun maksudnya adalah Inovasi yang 

dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang telah berjalan 

selama 2 tahun dalam hal ini keberadaan PRC dan PATTASAKI sudah 

ada sejak tahun 2016. 

3. Memiliki kebaharuan dan keunikan maksudnya adalah inovasi yang 

dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang merupakan hal 

yang baru dan belum pernah ada di Kecamatan lain dalam hal ini yaitu 

PRC dan PATTASAKI. 

4. Melibatkan peran masyarakat dan stakeholder maksudnya adalah 

dalam proses pelaksanan inovasi tersebut (PRC dan PATTASAKI) 

melibatkan masyarakat dan Stakeholder (Masyarakat sebagai Mitra). 

5. Dibiayai oleh APBD maksudnya adalah segala konsekuensi biaya 

yang timbul dari adanya inovasi (PRC dan PATTASAKI) akan 

mendapatkan anggaran dari APBD atau Pembiayaan Sah. 

6. Memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat maksudnya adalah 

dengan adanya inovasi (PRC dan PATTASAKI) maka akan 

memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat Kecamatan Ujung 

Pandang secara khusus dan masyarakat Kota Makassar secara 

umum. 

7. Faktor pendukung dan penghambat inovasi pelayanan persampahan 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi 

kasus untuk mengetahui Inovasi Pelayanan Pengelolaan Persampahan 

yang menganggu di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 

 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di Kecamatan Ujung Pandang Kota 

Makassar dengan pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) 

bulan.  

C. Unit Analisis dan Penetuan Informan  

a. Subjek Penelitian ini adalah inovasi pelayanan pengelolaan 

sampah di Kecamatan Ujung Pandang. Pemerintah Kecamatan 

Ujung Pandang melakukan inovasi pelayanan persampahan 

berupa PATTASAKI dan PRC untuk menjelaskan masalah sampah 

di Kecamatan Ujung Pandang. 

b. Informan penelitian sebagai aktor yang terlibat langsung di 

lapangan untuk memberi informasi tentang situasi bagaimana 

Inovasi antar Kecamatan Ujung Pandang kota Makassar dalam 

berinovasi pelayanan Pengelolaan Persampahan yang belum 

terlaksana dengan baik kususnya di Kecamatan Ujung Pandang 

Kota Makassar. 
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Tabel 3.1 
Data Informan 

 

No Nama  Jabatan Inisial 

1 Andi Zulkifli Nanda, S.STP., 
M.Si 

Kepala Kecamatan Ujung 
Pandang 

AZN 

2 Muhammad Ariel Syahbani, 
S.STP 

Kepala Kelurahan 
Sawerigading 

MAS 

3 Elyza Mangaweang, S.Sos Kepala Kelurahan Pisang 
Utara 

EM 

4 Andi Rina, S.Sos., M.Si Kepala Kelurahan Pisang 
Selatan 

AR 

5 Yudi Handoyo, S.Sos Kepala Kelurahan 
Layangiru 

YH 

6 Bryan, S.STP Kepala Kelurahan Maloku B 

7 Astri Pengawas Mobil Penyapu A 

8 ST Koordinator Kecamatan ST 

9 ER Warga ER 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yakni; 

1. Observasi (pengamatan) 

Peneliti melakukan observasi secara langsung pada objek 

penelitian mengenai Inovasi Pelayanan antar OPD dalam 

mengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang di Kota 

Makassar. 

2. Interview (wawancara) 

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 

kegiatan tanya jawab (Indepth Interview) atau percakapan 

langsung kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya 

terkait dengan judul penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Peneliti melakukan kegiatan dokumentasi dengan menelusuri 

dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada di kantor 

Kecamatan Ujung Pandang. Studi dokumentasi dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya 

dengan penelitian. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan 

Hubberman (1992 :19-20) ada tiga alur kegiatan yang dilakukan dalam 

model analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Dari ketiga alur tersebut, berikut penjelasannya: 

1. Reduksi Data 

Pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemberian fokus 

terhadap hal yang dianggap penting dengan memperbaharui data-data 

kasar yang ditemui selama meneliti agar dapat menentukan informasi 

sesuai permasalahan penelitian. Data yang tereduksi akan memberi 

gambaran secara jelas sehingga peneliti dimudahkan dalam 

melakukan pengumpulan data berikutnya jika perlu. 

2. Penyajian Data 

Pada tahapan ini merupakan susunan informasi yang terorganisir yang 

mudah dipahami dan memungkinkan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dari metode analisis ini merupakan tinjauan kembali pada 

data atau informasi yang diperoleh dari penelitian sehingga kesimpulan 

yang dibuat teruji kebenarannya. 

 

Gambar 3.1 

Model Penarikan Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Keabsahan Data 

Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan 

kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan 

mengunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada 

waktu yang berbeda. (Ikbar, 2012:166). 
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber 

lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya 

2. Triangulasi metode   

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber 

dengan mengunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan 

atau ketidakakuratannya. 

3. Triangulasi waktu  

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis dan Demografis Kecamatan Ujung 

Pandang  

 Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu dari 15 

kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah barat dengan 

selat Makassar di sebelah timur dengan kecamatan Makassar dan Gowa, 

di sebelah Utara dengan Kecamatan Wajo dan sebelah selatan 

Kecamatan Mariso. 

 Sebanayak 4 Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang merupakan 

daerah Pantai termasuk pulau Lae-Lae yang terletak beberapa mil dari 

pantai losari dan 6 Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai 

dengan topografi ketinggian di bawah 1-2 mil dari permukaan laut. 

Menurut jarakjanya, letak masing-masing kelurahaan ke ibukota 

kecamatan berkisar 0-2 km (kelurahan lae-lae adalah kelurahan yang 

harus dijangkau dengan sarana transportasi laut). 

2. Luas Wilayah 

 Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas 

wilayah 2,63 km2. Dari luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa 

kelurahan Sawerigading memiliki wilayah tersebut yaitu 0,41 km2, terluas 

kedua adalah Kelurahan Mangkura dengan luas wilayah adalah Kelurahan 

Pisang Selatan yaitu 0,18 km2 
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Tabel 3.2.  
Luas dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kelurahan Di 

Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2019 

Desa/Kelurahan Luas 

(km2 

Status daerah 

500 500-700 700 

1 2 3 4 5 

01. Lae-lae 0,22       

02. Losari 0,27       

03. Mangkura 0,37       

04. Pisang selatan 0,18       

05. Lajangiru 0,20       

06. Sawerigading 0,41       

07. Maloku 0,20       

08. Bulogading 0,23       

09. Baru 0,21       

10. Pisang utara 2,63       

Kecamatan 2,63 10     

Sumber: Kantor Camat 
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3. Peta Wilayah Kecamatan 

Gambar 4.1 

Peta Wilayah 
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4. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Ujung Pandang 
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5. Visi dan Misi 

a. Visi 

“Pelayanan Prima Kecamatan Ujung Pandang untuk 
Masyarakat yang nyaman dalam membangun bangsa” 

 
b. Misi 

Adapun misi dari Kecamatan Ujung Pandang sebagai berikut: 

a) Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pelayan  

b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

c) Meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat 

 
6. Pola Pelayanan PATTASAKI dan PRC dalam Pelayanan 

Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang 
 

Pola pengelolaan sampah yang selama ini terjadi di Kota 

Makassar masih terbilang pola lama yakni pola pengangkutan yang 

masih mengandalkan tim kebersihan yang sudah terjadwal. 

Sampah di permukiman penduduk dikumpulkan oleh petugas 

kebersihan dari Sub bagian Kebersihan dan Pertamanan DPU Kota 

Makassar Kecamatan Ujung Pandang menggunakan 

gerobak/becak sampah. Sedangkan sampah yang berasal dari 

permukiman di sepanjang jalan protokol diambil secara door to 

door dengan menggunakan truk sampah. 

Hal ini masih menyisakan masalah baru yakni adanya 

tumpukan-tumpukan sampah yang berada di luar jadwal 

pengangkutan sampah sehingga secara umum pelayanan 
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persampahan di Kota Makassar dan di Kecamatan Ujung Pandang 

secara khusus masih dianggap belum memadai.  

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi atau kebijakan 

baru dari pemerintah untuk menangani persoalan sampah yang 

ada di Kecamatan Ujung Pandang. Sebagai bentuk peningkatan 

pelayanan maka pemerintah Kecamatan Ujung Pandang membuat 

sebuah terobosan baru atau inovasi dalam bidang pelayanan 

persampahan yakni dengan dibentuknya Pasukan Reaksi Cepat 

(PRC) dan Tim PATTASAKI. 

7. Maklumat Pelayanan 

Misi tersebut kemudian dipertegas dengan maklumat, untuk 

menciptakan bentuk pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, 

tercantum pada kalimat dibawah ini: 

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan 
pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah kami tetapkan dan 
apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku” 
 

Sasaran peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui 

program fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat berbasis 

wilayah kecamatan dan program peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

8. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Ujung Pandang 

Adapun data mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Kec. Ujung Pandang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 
 Sarana Prasarana di Kecamatan Ujung Pandang 

NO SARANA JUMLAH (UNIT 

1 Fukuda (Motor) untuk 
pelaksanaan PRC 

20 

2 Perahu PATTASAKI 1 

3 Tim Penyapu  100 Orang 

    Sumber: Kecamatan Ujung Pandang 

 
B. Hasil Penelitian 

1. Bentuk Inovasi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Ujung 
Pandang  
 

Bentuk inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

1) Product Innovation 

Sebuah inovasi dimana produk yang sudah ada dimodifikasi 

sehingga menghasikan nilai tambah baik dari segi fungsi 

maupun penggunaan. Produk inovasi yang dimaksuk adalah: 

a. Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

Pasukan Reaksi Cepat ini merupakan tim yang dibentuk 

sejak tahun 2016 yang tugas pokoknya sebagai tim pembersih 

sampah di luar jadwal kebersihan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 
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“Tim ini terdiri dari koordinator dan beberapa tenaga 
yang di SK kan oleh Camat. Tim ini dalam status tim 
honorer pemerintah kecamatan Ujung Pandang. Pola 
kebersihannya yaitu apabila ada sisa sampah yang di 
luar jadwal penyapu (di atas pukul 06:30) maka itu 
merupakan tugas dari tim PRC di sinilah letak 
modifikasinya. Artinya dengan adanya tim kebersihan 
yang telah terbentuk sebelumnya maka dengan 
adanya tim PRC ini merupakan bentuk modifikasi dari 
tim kebersihan yang sudah ada. (Hasil wawancara 
tanggal 12 Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung 
Pandang). 

 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap ST selaku 

koordinator Kecamatan, beliau mengatakan bahwa: 

“Semenjak dibentuk sejak 2016, sebagai koordinator 
TIM kami sudah bekerja berdasarkan SK Camat. 
Adapun tugas pokok kami adalah membersihkan sisa 
sampah yang di luar jadwal penyapu (di atas pukul 
06:30). Menurut saya ini adalah sebuah inovasi baru 
karena merupakan modifikasi dari kebijakan yang 
sudah ada sebelumnya. (Hasil wawancara tanggal 13 
Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu EM 

selaku Kepala Kelurahan Pisang Utara, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Sebagai Lurah, kami membantu Camat dalam 
menjalankan dan mengontrol jalannnya inovasi 
kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung 
Pandang khususnya di Kelurahan Pisang Utara. 
Keberadaan Tim ini saya anggap sebagai sebuah 
inovasi yang dicetuskan oleh Pemerintah Kecamatan 
Ujung Pandang dan belum dimiliki oleh Kecamatan 
lain. (Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2020, di 
Kantor Kelurahan Pisang Utara). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan PRC 

merupakan suatu inovasi di Kecamatan Ujung Pandang dan 

telah berjalan di semua Kelurahan yang ada dalam wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang. 

Dengan adanya PRC ini diharapkan pengelolaan sampah 

yang ada di Kecamatan Ujung Pandang dapat diatasi dan dapat 

menjadikan Kecamatan Ujung Pandang sebagai Kecamatan 

percontohan di Kota Makassar.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat dikatakan bahwa produk PRC ini adalah 

memang merupakan sesuatu yang baru yang dibentuk oleh 

pemerintah Kecamatan Ujung Pandang dalam upaya untuk 

meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan. 

Peneliti menemukan bahwa apabila ada tumpukan 

sampah maka pihak kelurahan atau masyarakat dapat 

menghubungi koordinator PRC yang nomornya telah diedarkan 

disetiap kantor kelurahan. Hal lain misalnya ketika ada even di 

Kecamatan Ujung Pandang seperti di Pantai Losari, ketika ada 

sampah hasil dari kegiatan tersebut maka itu menjadi tugas dari 

tim PRC. Sampah tersebut dapat berupa sampah dari kegiatan 

konser, acara-acara Pemkot yang ada di sekitar wilayah Pantai 

Losari, sampah yang ada di rujab Gubernur dan semua sampah 
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yang merupakan sisa sampah yang tidak tercover oleh tim 

kebersihan yang telah terjadwal. 

 
b. PATTASAKI  

PATTASAKI ini merupakan produk inovasi yang ada di 

Kecamatan Ujung Pandang yang tugas utamanya adalah 

membersihkan sampah yang berada di daerah perairan. 

Wilayah yang mencakup daerah perairan ini adalah kelurahan 

Losari, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading dan Kelurahan 

Lae-lae. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“PATTASAKI ini merupakan tim atau tenaga 
kebersihan yang bertugas khusus di wilayah perairan 
sekitar pantai losari atau di laut. Sampah yang ada di 
laut setiap hari dibersihkan oleh tim PATTASAKI yang 
terdiri dari 3 orang dalam satu perahu”. (Hasil 
wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 

 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak BS 

selaku Kepala Kelurahan Maloku, beliau mengatakan bahwa: 

“Sebagai Lurah, kami membantu Camat dalam 
menjalankan dan mengontrol jalannnya inovasi 
kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung 
Pandang khususnya di Kelurahan Maloku. 
Keberadaan Tim PATTASAKI ini saya anggap sebuah 
inovasi yang dicetuskan oleh Pemerintah Kecamatan 
Ujung Pandang yang dikhususkan untuk wilayah 
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kelurahan pinggiran laut Makassar. (Hasil wawancara 
tanggal 17 Maret 2020, di Kantor Kelurahan Maloku). 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

PATTASAKI merupakan suatu inovasi di Kecamatan Ujung 

Pandang dan telah berjalan di empat Kelurahan yang ada 

dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang yakni kelurahan 

Losari, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading dan Kelurahan 

Lae-lae. 

Dengan adanya PATTASAKI ini diharapkan pengelolaan 

sampah yang ada di Kecamatan Ujung Pandang khususnya 

daerah laut dapat diatasi dan dapat menjadikan Kecamatan 

Ujung Pandang sebagai Kecamatan percontohan di Kota 

Makassar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

terkait keberadaan PATTASAKI ini maka dapat dikatakan 

bahwa keberadaan PATTASAKi ini memberikan dampak yang 

baik bagi kebersihan laut wilayah Kecamatan Ujung Pandang. 

Sampah yang berada di daerah laut ini sebanarnya bukan 

hanya sampah yang timbul dari aktivitas masyarakat sekitar 

namun merupakan sampah kiriman dari daerah perairan 

Barombong yang terbawa arus hingga sampai kepada wilayah 

perairan sekitar anjungan Pantai Losari dan daerah dermaga 

“Tumbak kayu Bangkoa”. 
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Berdasarkan data lapangan yang terhimpun oleh peneliti 

bahwa SDM dan sarana yang tersedia masih sangat terbatas 

karena hanya terdiri dari 1 buah perahu dan 3 orang SDM. 

Namun keberadaan tim ini sangat membantu pemerintah Kota 

Makassar terkhusus kecamatan Ujung Pandang untuk 

kebersihan pantai dan wilayah laut Kota Makassar. 

2) Process Innovation 

Process Innovation merupakan bentuk inovasi dengan 

memperkenalkan suatu metode tertentu sehingga proses 

pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan lebih efisien. 

Terkait dengan hal tersebut maka proses inovasi yang ada di 

Kecamatan Ujung Pandang kaitannya dengan PRC dan 

PATTASAKI dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. 

a. Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Sebenanrnya dalam prosesnya, PRC ini merupakan 
model pengangkutan baru yang ditinjau dari aspek 
pengankutan. Artinya adalah jika selama ini proses 
pelayanan persampahan hanya diangkut pada waktu 
tertentu, dengan adanya inovasi PRC ini menjadi 
metode pengangkutan sampah tersendiri”. (Hasil 
wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 
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Peneliti juga melakukan wawancara terhadap ST selaku 

koordinator Kecamatan, beliau mengatakan bahwa: 

“Sebagai Koordinator lapangan maka yang saya 
dapat sampaikan terkait dengan proses Inovasi ini 
adalah bahwa PRC ini bekerja secara profesional jika 
mendapatkan laporan dari masyarakat atau dari pihak 
kelurahan, waktunya pun tidak menentu namun harus 
standby setiap saat. (Hasil wawancara tanggal 13 
Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa PRC dalam prosesnya merupakan tim 

pengangkut sampah yang bertugas di luar jadwal tim 

kebersihan yang sudah dijadwalkan oleh Pemerintah Kota 

Makassar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa tumpukan sampah yang ada 

di Kecamatan Ujung Pandang di luar jadwal angkut sampah 

berhasil diatasi oleh tim PRC ini. 

Melihat hal di atas maka menurut analisis peneliti bahwa 

sebenarnya dalam prosesnya PRC ini juga merupakan tim 

kebersihan namun memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan 

tim kebersihan secara umum, ruang lingkup yang dimaksud 

adalah terkait dengan waktu operasional yang tidak terjadwal 
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atau dalam kata lain kapan saja dibutuhkan mereka harus siap 

siaga. 

b. PATTASAKI 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Sebenanrnya dalam prosesnya, PATTASAKI ini 
merupakan inovasi baru dalam pelayanan 
persampahan di Kecamatan Ujung Pandang.” Dalam 
proses pelaksanaannya tim PATTASAKI ini 
membersihkan setiap timbulan sampah yang ada di 
laut sekitar Losari sampai kepada wilayah Pulau yag 
masuk dalam kelurahan Lae-lae. (Hasil wawancara 
tanggal 12 Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung 
Pandang). 

 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak BS 

selaku Kepala Kelurahan Maloku, beliau mengatakan bahwa: 

“Sebagai Lurah, kami membantu Camat dalam 
menjalankan dan mengontrol jalannnya inovasi 
kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung 
Pandang khususnya di Kelurahan Maloku. 
Keberadaan Tim PATTASAKI ini bekerja dengan 
menggunakan perahu dan menyisir sampah yang ada 
di perairan wilayah keluarahan Maloku dan kelurahan 
lain yang memiliki pantai atau laut. (Hasil wawancara 
tanggal 17 Maret 2020, di Kantor Kelurahan Maloku). 
 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

PATTASAKI merupakan suatu inovasi di Kecamatan Ujung 

Pandang dan telah berjalan di empat Kelurahan yang ada 
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dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang yakni kelurahan 

Losari, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading dan Kelurahan 

Lae-lae yang dalam prosesnya melakukan kegiatan 

pemungutan sampah dengan menyisir sampah yang ada di laut. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa timbulan sampah di perairan 

losari dan sekitarnya yang selama ini tidak mampu diatasi 

perlahan dengan adanya PATTASAKI ini sedikit demi sedikit 

dapat mengurangi volume sampah yang ada di perairan losari 

dan sekitarnya. 

Melihat hal di atas maka menurut analisis peneliti bahwa 

sebenarnya dalam prosesnya PATTASAKI ini juga merupakan 

tim kebersihan namun memiliki ruang lingkup yang berbeda 

dengan tim kebersihan secara umum, ruang lingkup yang 

dimaksud adalah terkait dengan wilayah operasionalnya yang 

berada di laut serta waktu operasional yang tidak terjadwal atau 

dalam kata lain kapan saja dibutuhkan mereka harus siap siaga. 

3) Quality Innovation 

Quality Innovation adalah bentuk inovasi yang mampu 

meningkatkan kualitas produk atau jasa. Kaitannya dengan 

pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang maka 
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dengan adanya PRC dan PATTASAKI mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara terkait dengan 

bagaimana peningkatan kualitas pelayanan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang dengan kehadiran PRC dan 

PATTASAKI. 

a. Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah dengan keberadaan PRC mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan persampahan yang 
ada di Kecamatan Ujung Pandang. Inovasi PRC ini 
mampu menjadikan Kecamatan Ujung Pandang 
meningkatkan kualitas pelayananannya kepada 
masyarakat kaitannya dengan pelayanan 
persampahan”. (Hasil wawancara tanggal 12 Maret 
2020, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 

 

Selain wawancara dengan Bapak Camat Ujung Pandang, 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak YH selaku 

Lurah di Kelurahan Layangiru mengatakan bahwa: 

“Sebagai Lurah yang bertugas untuk membantu Pak 
Camat, kami merasa bersyukur atas Inovasi atau 
adanya PRC ini karena mampu meningkatkan kualitas 
pelayanan kami dalam hal pelayanan persampahan 
khususnya di Kelurahan Layangiru.” (Hasil 
wawancara tanggal 13 Maret 2020, di Kantor 
Kelurahan Layangiru). 
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Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu EM selaku Kepala 

Kelurahan Pisang Utara beliau berpendapat bahwa: 

“Dengan adanya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) di 
Kecamatan Ujung Pandang maka turut meningkatkan 
kualitas inovasi layanan khususnya layanan 
persampahan di kelurahan Pisang Utara dan 
Kecamatan Ujung Pandang secara umum.” (Hasil 
wawancara tanggal 20 Maret 2020, di Kantor 
Kelurahan Pisang Utara). 
 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya PRC maka kualitas 

layanan di Kecamatan Ujung Pandang semakin meningkat 

khususnya terkait dengan pelayanan persampahan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa tumpukan sampah yang ada 

di Kecamatan Ujung Pandang di luar jadwal angkut sampah 

berhasil diatasi oleh tim PRC ini. Hal tersebut memberikan 

indikasi bahwa kualitas pelayanan persampahan di Kecamatan 

Ujung Pandang meningkat seiring hadirnya PRC. 

b. PATTASAKI 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 
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“Selain PRC, keberadaan PATTASAKI ini juga 
mampu meningkatkan kualitas pelayanan di 
Kecamatan Ujung Pandang. Kualitas Inovasi di 
Kecamatan Ujung Pandang terkait dengan lahirnya 
PATTASAKI ini semakin meningkat. (Hasil 
wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 

 

Wawancara juga dilakukan terhadap Bapak BS selaku 

Kepala Kelurahan Maloku beliau berpendapat bahwa:  

“Dengan adanya Tim PATTASAKI di Kecamatan 
Ujung Pandang maka turut meningkatkan kualitas 
inovasi layanan khususnya layanan persampahan di 
kelurahan Maloku dan Kecamatan Ujung Pandang 
secara umum.” (Hasil wawancara tanggal 20 Maret 
2020, di Kantor Kelurahan Maloku). 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya PATTASAKI maka 

kualitas layanan di Kecamatan Ujung Pandang semakin 

meningkat khususnya terkait dengan pelayanan persampahan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa timbulan sampah di perairan 

losari dan sekitarnya yang selama ini tidak mampu diatasi 

perlahan dengan adanya PATTASAKI ini sedikit demi sedikit 

dapat mengurangi volume sampah yang ada diperairan losari 

dan sekitarnya. 
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Melihat hal tersebut di atas maka peneliti memberikan 

analisis bahwa keberadaan PATTASAKI ini berdampak kepada 

kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, 

dengan demikian masyarakat akan semakin terbantu dalam hal 

layanan persampahan, tidak hanya itu dengan keberadaan 

PATTASAKI ini telah berdampak kepada kualitas air laut yang 

ada di wilayah Kecamatan Ujung Pandang yaitu kelurahan 

Maloku, Kelurahan Bulogading, Kelurahan Losari dan kelurahan 

lae-lae. 

2. Implementasi Indikator Inovasi Pelayanan dalam Pengelolaan 
Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang 
 

Sebagai upaya pelaksanaan bentuk inovasi pelayanan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang yakni PRC dan 

PATTASAKI maka digunakan indikator-indikator inovasi yang telah 

dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative 

Governance Award Tahun 2017 yakni ada 5 indikator untuk melihat 

pelaksanaan inovasi pada sebuah instansi yaitu: (1)  Inovasi 

minimal telah berjalan 2 tahun, (2) Memiliki kebaharuan dan 

keunikan, (3) Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, (4) 

Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah, dan (5) Memberikan dampak 

bagi daerah dan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan ke 5 

indikator tersebut. 
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1) Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun 

Salah satu bentuk indikator pemerintahan inovatif menurut 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bahwa 

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah setidaknya telah 

berjalan selama 2 tahun.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Inovasi Pemerintah dalam hal pelayanan 
pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 
Pandang dalam hal ini keberadaan Pasukan Reaksi 
Cepat (PRC) dan Tim PATTASAKI telah berjalan 
sejak 2016 artinya inovasi sudah berjalan selama 
kurang lebih 5 tahun.” (Hasil wawancara tanggal 12 
Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
 

Selain kepada Kepala Kecamatan Ujung Pandang, 

wawancara lainnya juga dilakukan terhadap Bapak Kepala 

Kelurahan Sawerigading yakni Bapak MAS, beliau menyatakan 

bahwa: 

“Jadi sepengetahuan saya bahwa adanya Inovasi 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung 
Pandang yaitu membentuk Pasukan Reaksi Cepat 
(PRC) dan Tim PATTASAKI itu sudah ada sejak 
tahun 2016 berarti telah cukup lama berjalan.” (Hasil 
wawancara tanggal 15 Maret 2020, di Kantor 
Kelurahan Sawerigading). 
 
 

Dalam rangka memperoleh tambahan informasi yang lebih 

banyak, Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala 
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Kelurahan Pisang Utara Ibu EM saat diwawancarai di 

ruangannya mengatakan bahwa: 

“Sejak 2016 Inovasi pengelolaan persampahan di 
Kecamatan Ujung Pandang sudah berjalan dengan 
terbentuknya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan Tim 
PATTASAKI.” (Hasil wawancara tanggal 17 Maret 
2020, di Kantor Kelurahan Pisang Utara). 

 
Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak BS selaku 

Kepala Kelurahan Maloku beliau berpendapat bahwa: 

“Semenjak terbentuknya Pasukan Reaksi Cepat 
(PRC) dan Tim PATTASAKI di Kecamatan Ujung 
Pandang pada tahun 2016 maka sejak itu pula 
Inovasi pengelolaan persampahan telah dijakankan 
oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang.” (Hasil 
wawancara tanggal 20 Maret 2020, di Kantor 
Kelurahan Maloku). 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan 

Ujung Pandang dan beberapa Lurah yang ada dalam wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang tersebut di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Inovasi pengelolaan persampahan yang ada 

di Kecamatan Ujung Pandang sudah masuk dalam indikator 

yang telah ditetapkan Oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 

Innovative Governance Award pada Tahun 2017 yakni telah 

berjalan selama 2 tahun sementara inovasi yang telah ada di 

Kecamatan Ujung Pandang telah berjalan 5 tahun terhitung 

sejak tahun 2016.  
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2) Memiliki kebaharuan dan keunikan 

Kebaharuan merupakan sesuatu hal yang berbeda pada 

kondisi sebelumnya baik perbedaan dalam hal fisik, aturan, 

sarana prasarana. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Unik adalah 

tersendiri bentuk atau jenisnya; lain dari pada yang lain dan 

tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi unik dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang 

dijumpai. Jadi keunikan ialah sesuatu yang tidak memiliki 

persamaan dengan yang lain dalam hal ini yang dimaksud unik 

adalah program inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan 

Ujung Pandang yakni Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan Tim 

PATTASAKI karena tidak ada program yang sama di 

Kecamatan lain. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Salah satu Inovasi yang ada di Kecamatan Ujung 
Pandang yang tidak dimiliki oleh Kecamatan lain ialah 
Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan Tim PATTASAKI, 
ini murni merupakan hasil dari inovasi di Kecamatan 
Ujung Pandang dalam mengelola persampahan 
olehnya itu sebuah keunikan tersendiri bagi 
masyarakat Kecamatan Ujung Pandang.” (Hasil 
wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 

 

https://www.idpengertian.net/pengertian-unik/
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Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak ST selaku 

Koordinator Kebersihan Kec. Ujung Pandang berikut ini: 

“Betul pak, bahwa Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan 
Tim PATTASAKI memang tidak ada di Kecamatan 
lain dan hanya ada di Kecamatan Ujung Pandang jadi 
bagi masyarakat Kota Makassar ini merupakan 
sebuah kebaharuan dan keunikan.” (Hasil wawancara 
tanggal 13 Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung 
Pandang). 

 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak YH selaku 

Lurah di Kelurahan Layangiru mengatakan bahwa: 

“Sepengetahuan saya bahwa hanya di Kecamatan 
Ujung Pandanglah terdapat Pasukan Reaksi Cepat 
(PRC) dan Tim PATTASAKI, selain itu saya pikir tidak 
ada lagi di Kecamatan lain.” (Hasil wawancara tanggal 
13 Maret 2020, di Kantor Kelurahan Layangiru). 
 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu warga 

yakni bapak ER di kecamatan Ujung Pandang yang kebetulan 

ditemui di kantor camat yang mengatakan bahwa: 

“Sebagai masyarakat kami tentu berperan aktif dalam 
menyukseskan program inovasi pemerintah kita, 
karena menurut saya ini adalah sebuah kemajuan 
dan sesuatu yang baru bagi pengelolaan 
persampahan di Ujung Pandang. Kalau sebelumnya 
sampah hanya diambil setiap jam tertentu maka 
dengan adanya tim PRC dan PATTASAKI ini dapat 
bekerja dan dihubungi 1x24 jam. (Hasil wawancara 
tanggal 13 Maret 2020, di Kantor Camat Ujung 
Pandang). 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keberadaan Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

dan tim PATTASAKI merupakan sesuatu yang baru bagi 

Masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang secara khusus dan di 

Kota Makassar secara umum. 

Melihat hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis 

bahwa dengan adanya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan tim 

PATTASAKI menjadi sebuah hal yang baru atau dengan kata 

lain adalah kebaharuan yang dimiliki oleh Kecamatan Ujung 

Pandang. Kebaharauan tersebut diwujudkan dalam bentuk 

kebijakan persampahan di setiap kelurahan yang ada di wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang. 

 
3) Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder 

Secara garis besar bahwa peran masyarakat dalam 

pelaksanaan inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung 

Pandang sangat diperlukan mengingat untuk memastikan 

program inovasi di Kecamatan Ujung Pandang berjalan dengan 

baik.  

Pelibatan atau pemberdayaan masyarakat sangat urgen 

dalam pembangunan daerah melalui pelibatan aktif masyarakat 

dalam inovasi daerah, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan 

Ujung Pandang. Pelibatan ini tergambar dari adanya 

masyarakat umum yang terlibat untuk aktif memberikan 
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informasi kepada PRC dan PATTASAKI jika masyarakat melihat 

timbulan atau tumpukan sampah diluar jam operasional 

pengangkutan. 

Menurut Yarianto (2005) keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah adalah salah satu faktor teknis untuk 

menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan 

pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. 

Selain masyarakat, program inovasi ini juga melibatkan 

stakeholder lain seperti Bank Pembangunan Daerah (Bank 

BPD) sebagai pihak ketiga yang mendistribusikan gaji/honor 

para petugas PRC dan PATTASAKI, dan melibatkan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) sebagai 

penjamin Kesehatan bagi para petugas. 

Pelibatan masyarakat ini dapat terlihat dari beberapa 

wawancara yang dilakukan terhadap pemerintah dan 

masyarakat berikut ini. Berdasarkan wawancara dengan Camat 

Kecamatan Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di 

ruangannya menyatakan bahwa: 

“Dalam proses pelaksanaan inovasi yakni 
pelaksanaan PRC dan tim PATTASAKI kami tetap 
melibatkan masyarakat secara aktif sebagai 
instrument informasi bagi kami dalam menggerakkan 
PRC dan tim PATTASAKI. Masyarakat dapat 
memberikan informasi langsung kepada PRC dan Tim 
PATTASAKI apabila mereka mendapati masih adanya 
timbulan sampah yang berada dalam lingkungan 
mereka yang tdak sempat diangkut oleh tim 
kebersihan yang sudah terjadwal, atau bisa juga 
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langsung melaporkan kepada kami di kantor 
kecamatan apabila kebetulan masyarakat mampir di 
kantor dan selanjutnya akan kami turunkan tim untuk 
menindak lanjuti laporan warga tersebut. Selain itu, 
kami juga melibatkan stakeholder seperti Bank BPD 
Sulselbar dan BPJS Kesehatan” (Hasil wawancara 
tanggal 12 Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung 
Pandang). 
 
 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap terhadap salah 

satu masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang yakni Bapak ER 

yang kebetulan ditemui di kantor Camat Ujung Pandang, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Sebagai masyarakat kami tentu berperan aktif dalam 
menyukseskan program inovasi pemerintah kita, 
karena menurut saya ini adalah sebuah kemajuan 
dan sesuatu yang baru bagi pengelolaan 
persampahan di Ujung Pandang. Kalau sebelumnya 
sampah hanya diambil setiap jam tertentu maka 
dengan adanya tim PRC dan PATTASAKI ini dapat 
bekerja dan dihubungi 1x24 jam. Oleh karena itu kami 
masyarakat berperan aktif untuk menyampaikan 
kepada pemerintah atau tim apabila kami mendapati 
sampah yang belum terangkut oleh petugas 
kebersihan. (Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020, 
di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 
 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa program inovasi pengelolaan persampahan 

di Kecamatan Ujung Pandang telah melibatkan peran aktif 

masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah 

inovasi di Kecamatan Ujung Pandang. 
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Melihat hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis 

bahwa dengan adanya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan tim 

PATTASAKI menjadi sebuah hal yang memberikan stimulus 

bagi masyarakat untuk ikut serta memberikan andil atau 

kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan persampahan ini.  

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat apabaila ada laporan 

yang masuk kepada Tim PRC dam PATTASAKI terkait adanya 

timbulan sampah yang ada di wilayah mereka, selain itu bagi 

Tim PRC dan PATTASAKI mereka berharap masyarakat lebih 

aktif untuk memberikan informasi dan laporan jika memang 

terdapat timbulan sampah di wilayah mereka masing-masing. 

Tabel 4.1 
 Peran/Keterlibatan Stakeholder 

No Stakeholder Keterlibatan/peran 

1 Bank Pembangunan Daerah 

(Bank BPD) Sulselbar 

Sebagai pihak ketiga yang 

mendistribusikan gaji/honor 

para petugas PRC dan 

PATTASAKI 

2 Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS 

Kesehatan) 

Sebagai lembaga penjamin 

Kesehatan bagi para petugas 

PRC dan PATTASAKI 

 

4) Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah 

Salah satu bentuk indikator pemerintahan inovatif menurut 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bahwa 

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dibiayai oleh APBD 

atau pembiayaan sah. 
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Menurut Peremendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Program inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan 
Ujung Pandang yakni Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 
dan Tim PATTASAKI ini dibiayai langsung dari APBD 
Kota Makassar dan penyalurannya melalui Bank 
Pembangunan Daerah (BPD Sulselbar).” (Hasil 
wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 
 

Menurut salah satu petugas Bapak Astri selaku pengawas 

yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa: 

“Iya pak, kami diberikan honor menggunakan APBD 
Kota Makassar melalui rekening Bank Pembangunan 
Daerah (BPD Sulselbar).” (Hasil wawancara tanggal 
12 Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung 
Pandang). 

 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak ST selaku 

Koordinator Kebersihan Kec. Ujung Pandang berikut ini: 

“Betul pak, bahwa Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan 
Tim PATTASAKI mendapatkan honorarium dari 
Pemkot yang disalurkan melalui Bank BPD Sulselbar.” 
(Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Pandang dibiayai oleh APBD Kota Makassar 

dan disalurkan lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD 

Sulselbar). 

Menurut analisis peneliti dengan melihat hasil pengamatan 

di lapangan bahwa apa yang disampaikan oleh para 

narasumber di atas adalah merupakan hal yang memang terjadi 

di lapangan. Peneliti melakukan pendataan kepada para 

petugas kebersihan dan mereka memang memiliki nomor 

rekening yang digunakan sebagai wadah untuk menerima honor 

mereka. 

Dengan demikian maka pelaksanaan inovasi persampahan 

kaitannya dengan pembiayaan maka dengan tegas peneliti 

mengatakan bahwa sudah sesuai dengan apa yang digariskan 

oleh Kementerian Dalam Negeri terkait kriteria atau indikator 

Inovasi pelaksanaan Inovasi Daerah. 

 

5) Memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat 

Salah satu bentuk indikator pemerintahan inovatif menurut 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bahwa 

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak 

bagi daerah dan masyarakat. 
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Bagi pemerintah Kota Makassar dampak yang ditimbulkan 

dengan adanya tim PRC dan PATTASAKI adalah mengurangi 

beban daerah dalam mengatasi pengelolaan persampahan di 

Kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang. 

Dengan adanya PRC dan PATTASAKI dapat semakin 

mengurangi tumpukan sampah yang ada di wilayah Kecamatan 

Ujung Pandang dan tentunya akan berimbas kepada keindahan 

dan kenyamanan tata Kelola keindahan Kota Makassar. 

Sementara itu bagi masyarakat dampak yang ditimbulkan 

dengan adanya PRC dan PATTASAKI ini ialah membantu 

masyarakat untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di 

lingkungannya atau di pemukimannya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di ruangannya 

menyatakan bahwa: 

“Program inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan 
Ujung Pandang yakni Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 
dan Tim PATTASAKI ini sangat membantu 
pemerintah Kota Makassar khususnya di Kecamatan 
Ujung Pandang karena tim ini mampu mencover apa 
yang tidak bisa dcover oleh tim kebersihan yang lain.” 
(Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 

 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala Kelurahan 
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Pisang Selatan Ibu AR saat diwawancarai di ruangannya 

mengatakan bahwa: 

“Kami selaku pemerintah kelurahan sangat bersyukur 
dengan adanya inovasi pengelolaan sampah dalam 
hal ini terbentuknya PRC dan tim PATTASAKI sebab 
dampaknya sangat terasa dengan berkurangnya 
tumpukan sampah di wilayah kami.” (Hasil wawancara 
tanggal 13 Maret 2020, di Kantor Kelurahan Pisang 
Selatan). 
 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah seorang 

masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang yakni Bapak ER 

yang kebetulan ditemui di kantor Camat Ujung Pandang, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Sebagai masyarakat kami tentu berterima kasih atas 
adanya layana ini yakni adanya tim PRC dan 
PATTASAKI ini dapat membantu kami dalam 
memastikan tidak ada lagi sampah yang menumpuk 
di lingkungan kami dan di pemukiman kami. Apalagi 
tim ini begitu cepat respon ketika dihubungi maka 
langsung bergerak menuju lokasi untuk mengangkut 
sampah.” (Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2020, di 
Kantor Kecamatan Ujung Pandang) 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan PRC dan PATTASAKI memberikan dampak 

bagi pemerintah Kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung 

Pandang dan juga ikut dirasakan oleh masyarakat Kota 

Makassar. 

Kehadiran inovasi kebijakan persampahan yakni PRC dan 

PATTASAKI ini memang dirasakan oleh masyarakat yaitu 
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masyarakat merasa dengan adanya PRC dan PATTASAKI rasa 

nyaman dan bersih terjadi di rumah tangga dan lingkungan 

mereka. Selain itu, dampaknya juga turut berefek kepada 

pemerintah Kota Makassar khusunya Pemerintah Kecamatan 

Ujung Pandang yaitu mampu meningkatkan kualitas layanan 

khususnya di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan 

Ujung Pandang.  

 
3. Faktor pendukung dan Penghambat Inovasi Pelayanan 

pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang 
 
1) Faktor Pendukung 

Faktor pendukung inovasi pelayanan pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Pandang yaitu hal-hal yang dapat 

mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pelaksanaan program inovasi tersebut. 

Faktor pendukung dalam pelayanan pengelolaan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang adalah sebagai 

berikut: 

a. Modal Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat 

Kecamatan Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di 

ruangannya menyatakan bahwa: 

“Hal pertama yang menjadi faktor pendukung 
pelaksanaan pelayanan persampahan di Kecamatan 
Ujung Pandang adalah modal manusia atau SDM. 
SDM yang dimaksud yaitu para tim yang tergabung 
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dalam PRC dan PATTASAKI.” (Hasil wawancara 
tanggal 12 Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung 
Pandang). 
 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala Kelurahan 

Pisang Selatan Ibu AR saat diwawancarai di ruangannya 

mengatakan bahwa: 

“Kami selaku pemerintah kelurahan sangat bersyukur 
dengan adanya inovasi pengelolaan sampah dalam 
hal ini terbentuknya PRC dan tim PATTASAKI. 
Menurut kami Faktor yang mendukung dengan 
adanya inovasi ini adalah faktor manusia atau sumber 
daya manusia yakni para tim yang tergabung dalam 
PRC dan PATTASAKI.” (Hasil wawancara tanggal 13 
Maret 2020, di Kantor Kelurahan Pisang Selatan). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Camat Ujung 

Pandang dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pertama 

yang bisa mendukung pemerintah daerah dalam 

menjalankan inovasi pelayanan pengelolaan persampahan 

di Kecamatan Ujung Pandang yaitu modal manusia (SDM). 

Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi hal yang 

sangat penting dalam pelaksanaan inovasi persampahan ini, 

melalui tenaga kebersihan maka upaya pelaksanaan inovasi 

tersebut akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu penting 

untuk dilakukan pembinaan dan peningktatan kualitas SDM 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang. 

Peningkatan kuantitas dan Kualitas dibutuhkan sebagai 

komitmen untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai 



72 
 

 
 

komitmen untuk menjadikan Kecamatan Ujung Pandang 

sebagai percontohan di Kota makassar. 

b. Modal kepemimpinan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat 

Kecamatan Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di 

ruangannya menyatakan bahwa: 

“Selain modal manusia (SDM) faktor lain yang 
mendukung pelaksanaan inovasi pelayanan 
pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 
Pandang adalah modal Kepemimpinan. Modal 
kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan 
Camat beserta para lurah dalam mengontrol jalannya 
PRC dan PATTASAKI.” (Hasil wawancara tanggal 12 
Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 

 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala Kelurahan 

Pisang Selatan Ibu AR saat diwawancarai di ruangannya 

mengatakan bahwa: 

“Selain modal manusia (SDM) faktor lain yang 
mendukung pelaksanaan inovasi pelayanan 
pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 
Pandang adalah modal Kepemimpinan. Modal 
kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan 
Camat beserta para lurah dalam mengontrol jalannya 
PRC dan PATTASAKI.” (Hasil wawancara tanggal 13 
Maret 2020, di Kantor Kelurahan Pisang Selatan). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Camat Ujung 

Pandang dan Lurah Pisang Selatan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa faktor lainnya yang bisa mendukung 

pemerintah daerah dalam menjalankan inovasi pelayanan 
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pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang 

yaitu modal Kepemimpinan. 

Menurut peneliti faktor ini menjadi faktor yang 

menentukan kualitas SDM yang dimaksud pada 

pembahasan sebelumnya. Dengan adanya kepemimpinan 

yang baik yang diterapkan oleh Camat dan para Lurah maka 

bukan tidak mungkin ke depan kualitas dan kuantitas 

Sumber Daya Manusia akan semakin meningkat baik dari 

segi jumlah maupun kualitas. 

c. Struktur organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat 

Kecamatan Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di 

ruangannya menyatakan bahwa: 

“Faktor ketiga yang mendukung pelaksanaan inovasi 
pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan 
Ujung Pandang adalah modal Organisasi. Modal 
organisasi yang dimaksud adalah dengan 
terlembagakannya PRC dan PATTASAKI ini maka 
dapat memperkuat struktur kelembagaan kaitannya 
dengan komunikasi dan koordinasi di lapangan terkait 
dengan pelaksanaan PRC dan PATTASAKI.” (Hasil 
wawancara tanggal 12 Maret 2020, di Kantor 
Kecamatan Ujung Pandang). 
 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data wawancara maka 

peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala Kelurahan 

Pisang Selatan Ibu AR saat diwawancarai di ruangannya 

mengatakan bahwa: 
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“Selain modal manusia (SDM) dan modal 
kepemimpinan faktor lain yang mendukung 
pelaksanaan inovasi pelayanan pengelolaan 
persampahan di Kecamatan Ujung Pandang adalah 
Struktur organisasi. Modal organisasi yang dimaksud 
adalah bahwa PRC dan PATTASAKi ini telah 
terlembahakna di Kecamatan dan Kelurahan 
sehingga mapu dikontrol secara structural baik oleh 
Camat maupun oleh.” (Hasil wawancara tanggal 13 
Maret 2020, di Kantor Kelurahan Pisang Selatan). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Camat Ujung 

Pandang dan Lurah Pisang Selatan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa faktor ketiga yang bisa mendukung pemerintah 

daerah dalam menjalankan inovasi pelayanan pengelolaan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang yaitu modal 

Organisasi.  

Menurut analisis peneliti adalah struktur organisasi 

yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Ujung Pandang 

adalah sebuah kekuatan untuk mengontrol jalnnya inovasi 

tersebut. Struktur yang kuat dan terorganisisr dengan baik 

akan memudahkan para pejabat untuk mengontrol jalannya 

inovasi di tingkat bawah. 

 
2) Faktor Penghambat 

Program inovasi layanan pengelolaan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang juga mengalami hambatan. Pada 

berbagai hal kita dapati kekurangan dan kendala teknis di 

lapangan yang bisa menghambat kelancaran program PRC dan 
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PATTASAKI tersebut. Faktor penghambat inovasi layanan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang adalah sebagai 

berikut: 

a.  Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Kesadaran diri adalah pemahaman terhadap 

kekhasan fisik, kepribadian, watak, dan temeperamennya: 

mengenal bakat-bakat alamiah yang dimiliknya dan punya 

gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri degan 

segala kekuatan dan kelemahannya. 

Kesadaran juga merupakan sikap seseorang yang 

secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

Kesadaran masyarakat dalam hal mendukung inovasi 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang sangat 

diharapkan oleh pemangku kebijakan yakni Camat dan 

Lurah, namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat ini 

rupanya masih rendah sehingga hal ini menjadi faktor 

penghambat dalam implementasi inovasi persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat 

Kecamatan Ujung Pandang Bapak AZN yang bertempat di 

ruangannya menyatakan bahwa: 

“Jika kita boleh jujur bahwa selain faktor yang 
mendukung pelaksanaan inovasi pelayanan 
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pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 
Pandang ada juga yang menghambat seperti 
kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan 
adanya tumpukan sampah, juga ternyata masih ada 
warga yang belum mengetahui keberadaan tim PRC 
dan PATTASAKI ini.” (Hasil wawancara tanggal 12 
Maret 2020, di Kantor Kecamatan Ujung Pandang). 

 

Sebagai tambahan untuk melengkapi data 

wawancara maka peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap Kepala Kelurahan Pisang Selatan Ibu AR saat 

diwawancarai di ruangannya mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya di Kelurahan Pisang Selatan ini 
kesadaran masyarakat belum tinggi untuk mendukung 
jalannya inovasi ini, hal inilah yang masih menjadi 
faktor penghambat di wilayah kami.” (Hasil 
wawancara tanggal 13 Maret 2020, di Kantor 
Kelurahan Pisang Selatan). 

 
 
  Berdasarkan wawancara dengan Camat Ujung 

Pandang dan Lurah Pisang Selatan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa selain faktor pendukung ternyata ada juga faktor 

yang menjadi penghambat inovasi pelayanan pengelolaan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang yaitu kurangnya 

kesadaran masyarakat. 

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa 

kesadaran masyarakat dalam hal implementasi inovasi 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang sangat 

diharapkan oleh pemangku kebijakan dan pihak 

implementor, namun pada kenyataannya kesadaran 
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masyarakat ini rupanya masih rendah sehingga hal ini 

menjadi faktor penghambat dalam implementasi inovasi 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang. 

Kesadaran ini perlu ditumbuhkan melalui berbagai 

upaya yang dapat dilkakukan oleh Pemerintah Kecamatan 

Ujung Pandang. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat ini bisa dalam bentuk 

sosialisasi, penyuluhan, atau dalam bentuk seminar-seminar 

pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. 

 
C. Pembahasan 

1. Bentuk Inovasi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Ujung 
Pandang Kota Makassar 
 

Bentuk inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

1) Product Innovation 

Sebuah inovasi dimana produk yang sudah ada dimodifikasi 

sehingga menghasikan nilai tambah baik dari segi fungsi 

maupun penggunaan. Produk inovasi yang dimaksuk adalah: 

a. Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

Pasukan Reaksi Cepat ini merupakan tim yang dibentuk 

sejak tahun 2016 yang tugas pokoknya sebagai tim pembersih 

sampah di luar jadwal kebersihan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan PRC 

merupakan suatu inovasi di Kecamatan Ujung Pandang dan 

telah berjalan di semua Kelurahan yang ada dalam wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang. 

Dengan adanya PRC ini diharapkan pengelolaan sampah 

yang ada di Kecamatan Ujung Pandang dapat diatasi dan dapat 

menjadikan Kecamatan Ujung Pandang sebagai Kecamatan 

percontohan di Kota Makassar.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat dikatakan bahwa produk PRC ini adalah 

memang merupakan sesuatu yang baru yang dibentuk oleh 

pemerintah Kecamatan Ujung Pandang dalam upaya untuk 

meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan. 

Peneliti menemukan bahwa apabila ada tumpukan 

sampah maka pihak kelurahan atau masyarakat dapat 

menghubungi koordinator PRC yang nomornya telah diedarkan 

disetiap kantor kelurahan. Hal lain misalnya ketika ada even di 

Kecamatan Ujung Pandang seperti di Pantai Losari, ketika ada 

sampah hasil dari kegiatan tersebut maka itu menjadi tugas dari 

tim PRC. Sampah tersebut dapat berupa sampah dari kegiatan 

konser, acara-acara Pemkot yang ada di sekitar wilayah Pantai 

Losari, sampah yang ada di rujab Gubernur dan semua sampah 
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yang merupakan sisa sampah yang tidak tercover oleh tim 

kebersihan yang telah terjadwal. 

 
b. PATTASAKI  

PATTASAKI ini merupakan produk inovasi yang ada di 

Kecamatan Ujung Pandang yang tugas utamanya adalah 

membersihkan sampah yang berada di daerah perairan. 

Wilayah yang mencakup daerah perairan ini adalah kelurahan 

Losari, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading dan Kelurahan 

Lae-lae. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

PATTASAKI merupakan suatu inovasi di Kecamatan Ujung 

Pandang dan telah berjalan di empat Kelurahan yang ada 

dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang yakni kelurahan 

Losari, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading dan Kelurahan 

Lae-lae. 

Dengan adanya PATTASAKI ini diharapkan pengelolaan 

sampah yang ada di Kecamatan Ujung Pandang khususnya 

daerah laut dapat diatasi dan dapat menjadikan Kecamatan 

Ujung Pandang sebagai Kecamatan percontohan di Kota 

Makassar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

terkait keberadaan PATTASAKI ini maka dapat dikatakan 
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bahwa keberadaan PATTASAKi ini memberikan dampak yang 

baik bagi kebersihan laut wilayah Kecamatan Ujung Pandang. 

Sampah yang berada di daerah laut ini sebanarnya bukan 

hanya sampah yang timbul dari aktivitas masyarakat sekitar 

namun merupakan sampah kiriman dari daerah perairan 

Barombong yang terbawa arus hingga sampai kepada wilayah 

perairan sekitar anjungan Pantai Losari dan daerah dermaga 

“Tumbak kayu Bangkoa”. 

Berdasarkan data lapangan yang terhimpun oleh peneliti 

bahwa SDM dan sarana yang tersedia masih sangat terbatas 

karena hanya terdiri dari 1 buah perahu dan 3 orang SDM. 

Namun keberadaan tim ini sangat membantu pemerintah Kota 

Makassar terkhusus kecamatan Ujung Pandang untuk 

kebersihan pantai dan wilayah laut Kota Makassar. 

2) Process Innovation 

Process Innovation merupakan bentuk inovasi dengan 

memperkenalkan suatu metode tertentu sehingga proses 

pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan lebih efisien. 

Terkait dengan hal tersebut maka proses inovasi yang ada di 

Kecamatan Ujung Pandang kaitannya dengan PRC dan 

PATTASAKI dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. 
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a. Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa PRC dalam 

prosesnya merupakan tim pengangkut sampah yang bertugas di 

luar jadwal tim kebersihan yang sudah dijadwalkan oleh 

Pemerintah Kota Makassar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa tumpukan sampah yang ada 

di Kecamatan Ujung Pandang di luar jadwal angkut sampah 

berhasil diatasi oleh tim PRC ini. 

Melihat hal di atas maka menurut analisis peneliti bahwa 

sebenarnya dalam prosesnya PRC ini juga merupakan tim 

kebersihan namun memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan 

tim kebersihan secara umum, ruang lingkup yang dimaksud 

adalah terkait dengan waktu operasional yang tidak terjadwal 

atau dalam kata lain kapan saja dibutuhkan mereka harus siap 

siaga. 

b. PATTASAKI 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

PATTASAKI merupakan suatu inovasi di Kecamatan Ujung 
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Pandang dan telah berjalan di empat Kelurahan yang ada 

dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang yakni kelurahan 

Losari, kelurahan Maloku, kelurahan Bulogading dan Kelurahan 

Lae-lae yang dalam prosesnya melakukan kegiatan 

pemungutan sampah dengan menyisir sampah yang ada di laut. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa timbulan sampah di perairan 

losari dan sekitarnya yang selama ini tidak mampu diatasi 

perlahan dengan adanya PATTASAKI ini sedikit demi sedikit 

dapat mengurangi volume sampah yang ada di perairan losari 

dan sekitarnya. 

Melihat hal di atas maka menurut analisis peneliti bahwa 

sebenarnya dalam prosesnya PATTASAKI ini juga merupakan 

tim kebersihan namun memiliki ruang lingkup yang berbeda 

dengan tim kebersihan secara umum, ruang lingkup yang 

dimaksud adalah terkait dengan wilayah operasionalnya yang 

berada di laut serta waktu operasional yang tidak terjadwal atau 

dalam kata lain kapan saja dibutuhkan mereka harus siap siaga. 

3) Quality Innovation 

Quality Innovation adalah bentuk inovasi yang mampu 

meningkatkan kualitas produk atau jasa. Kaitannya dengan 
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pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang maka 

dengan adanya PRC dan PATTASAKI mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara terkait dengan 

bagaimana peningkatan kualitas pelayanan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang dengan kehadiran PRC dan 

PATTASAKI. 

a. Pasukan Reaksi Cepat (PRC) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya PRC maka kualitas 

layanan di Kecamatan Ujung Pandang semakin meningkat 

khususnya terkait dengan pelayanan persampahan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa tumpukan sampah yang ada 

di Kecamatan Ujung Pandang di luar jadwal angkut sampah 

berhasil diatasi oleh tim PRC ini. Hal tersebut memberikan 

indikasi bahwa kualitas pelayanan persampahan di Kecamatan 

Ujung Pandang meningkat seiring hadirnya PRC. 

b. PATTASAKI 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya PATTASAKI maka 
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kualitas layanan di Kecamatan Ujung Pandang semakin 

meningkat khususnya terkait dengan pelayanan persampahan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan adanya pola atau metode angkut sampah yang 

bersifat baru di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Peneliti 

menemukan fakta lapangan bahwa timbulan sampah di perairan 

losari dan sekitarnya yang selama ini tidak mampu diatasi 

perlahan dengan adanya PATTASAKI ini sedikit demi sedikit 

dapat mengurangi volume sampah yang ada diperairan losari 

dan sekitarnya. 

Melihat hal tersebut di atas maka peneliti memberikan 

analisis bahwa keberadaan PATTASAKI ini berdampak kepada 

kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, 

dengan demikian masyarakat akan semakin terbantu dalam hal 

layanan persampahan, tidak hanya itu dengan keberadaan 

PATTASAKI ini telah berdampak kepada kualitas air laut yang 

ada di wilayah Kecamatan Ujung Pandang yaitu kelurahan 

Maloku, Kelurahan Bulogading, Kelurahan Losari dan kelurahan 

lae-lae.  

2. Implementasi Indikator Inovasi Pelayanan dalam Pengelolaan 
Persampahan di Kecamatan Ujung Pandang 
 

Sebagai upaya pelaksanaan bentuk inovasi pelayanan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang yakni PRC dan 

PATTASAKI maka digunakan indikator-indikator inovasi yang telah 
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dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative 

Governance Award Tahun 2017 yakni ada 5 indikator untuk melihat 

pelaksanaan inovasi pada sebuah instansi yaitu: (1)  Inovasi 

minimal telah berjalan 2 tahun, (2) Memiliki kebaharuan dan 

keunikan, (3) Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, (4) 

Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah, dan (5) Memberikan dampak 

bagi daerah dan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan ke 5 

indikator tersebut. 

1) Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun 

Salah satu bentuk indikator pemerintahan inovatif menurut 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bahwa Inovasi 

yang dilakukan oleh pemerintah setidaknya telah berjalan selama 2 

tahun. 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber maka 

dapat disimpulkan bahwa keberadaan inovasi pelayanan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang telah berjalan selama 

5 tahun atau telah ada sejak tahun 2016. Hal ini berarti bahwa 

inovasi ini telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri melalui Innovation Government Award 

(IGA) tahun 2017. 

Temuan dari hasil penelitian ini juga semakin mempertegas 

indikator Kementerian Dalam Negeri melalui Innovation 

Government Award (IGA) tahun 2017 tentang Inovasi daerah yang 
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salah satunya adalah inovasi minimal telah berjalan selama 2 

tahun. 

Menurut analisis peneliti, apa yang telah ditentukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan indikator Inovasi daerah 

khusunya yang terkait dengan inovasi telah berjalan selama 2 

tahun telah dijalankan atau diimplementasikan oleh Pemerintah 

Kecamatan Ujung Pandang bekerja sama dengan masyarakat dan 

stakeholder yang terlibat seperti perbankan, pihak swasta. 

2) Memiliki kebaharuan dan keunikan 

Kebaharuan merupakan sesuatu hal yang berbeda pada 

kondisi sebelumnya baik perbedaan dalam hal fisik, aturan, sarana 

prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Unik adalah 

tersendiri bentuk atau jenisnya; lain dari pada yang lain dan tidak 

ada persamaan dengan yang lain. Jadi unik dapat di artikan 

sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai. Jadi 

keunikan ialah sesuatu yang tidak memiliki persamaan dengan 

yang lain dalam hal ini yang dimaksud unik adalah program inovasi 

pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Pandang yakni Pasukan 

Reaksi Cepat (PRC) dan Tim PATTASAKI karena tidak ada 

program yang sama di Kecamatan lain. 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Pasukan Reaksi Cepat 

(PRC) dan tim PATTASAKI merupakan sesuatu yang baru bagi 

https://www.idpengertian.net/pengertian-unik/
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Masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang secara khusus dan di 

Kota Makassar secara umum. Hal ini berarti program inovasi ini 

telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian dalam Negeri melalui Innovation Government Award 

(IGA) tahun 2017. 

Melihat hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa 

dengan adanya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan tim PATTASAKI 

menjadi sebuah hal yang baru atau dengan kata lain adalah 

kebaharuan yang dimiliki oleh Kecamatan Ujung Pandang. 

Kebaharauan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan 

persampahan di setiap kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan 

Ujung Pandang. 

Temuan dari hasil penelitian ini juga semakin mempertegas 

indikator Kementerian Dalam Negeri melalui Innovation 

Government Award (IGA) tahun 2017 tentang Inovasi daerah yang 

salah satunya adalah inovasi memiliki kebaharuan dan keunikan. 

Menurut analisis peneliti, apa yang telah ditentukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan indikator Inovasi daerah 

khususnya terkait dengan indikator kebaharuan dan keunikan 

tersebut telah dijalankan atau diimplementasikan oleh Pemerintah 

Kecamatan Ujung Pandang bekerja sama dengan masyarakat dan 

stakeholder yang terlibat seperti perbankan, pihak swasta. 
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3) Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder 

Secara garis besar bahwa peran masyarakat dalam 

pelaksanaan inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung 

Pandang sangat diperlukan mengingat untuk memastikan program 

inovasi di Kecamatan Ujung Pandang berjalan dengan baik.  

Pelibatan atau pemberdayaan masyarakat sangat urgen 

dalam pembangunan daerah melalui pelibatan aktif masyarakat 

dalam inovasi daerah, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan 

Ujung Pandang. Pelibatan ini tergambar dari adanya masyarakat 

umum yang terlibat untuk aktif memberikan informasi kepada PRC 

dan PATTASAKI jika masyarakat melihat timbulan atau tumpukan 

sampah diluar jam operasional pengangkutan. 

Menurut Yarianto (2005) keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah adalah salah satu faktor teknis untuk 

menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan 

pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. 

Selain masyarakat, program inovasi ini juga melibatkan 

stakeholder lain seperti Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) 

sebagai pihak ketiga yang mendistribusikan gaji/honor para 

petugas PRC dan PATTASAKI, dan melibatkan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) sebagai 

penjamin Kesehatan bagi para petugas. 
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Berdasarkan wawancara dengan para narasumber maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Pasukan Reaksi Cepat 

(PRC) dan tim PATTASAKI telah melibatkan masyarakat dan 

stakeholder seperti Bank BPD dan BJS Kesehatan. Hal ini berarti 

program inovasi ini telah sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian dalam Negeri melalui Innovation 

Government Award (IGA) tahun 2017. 

Melihat hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa 

dengan adanya Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dan tim PATTASAKI 

menjadi sebuah hal yang mengstimulus masyarakat untuk ikut 

serta memberikan andil atau kontribusi dalam pelaksanaan 

kebijakan persampahan ini.  

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat apabaila ada laporan 

yang masuk kepada Tim PRC dam PATTASAKI terkait adanya 

timbulan sampah yang ada di wilayah mereka, selain itu bagi TIM 

PRC dan PATTASAKI mereka berharap masyarakat lebih aktif 

untuk memberikan informasi dan laporan jika memang terdapat 

timbulan sampah di wilayah mereka masing-masing. 

Temuan dari hasil penelitian ini juga semakin mempertegas 

indikator Kementerian Dalam Negeri melalui Innovation 

Government Award (IGA) tahun 2017 tentang Inovasi daerah yang 

salah satunya adalah melibatkan peran masyarakat dan 

stakeholder. 
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Menurut analisis peneliti, apa yang telah ditentukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan indikator Inovasi daerah 

khususnya terkait dengan indikator keterlibatan masyarakat dan 

staekholder tersebut telah dijalankan atau diimplementasikan oleh 

Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang bekerja sama dengan 

masyarakat dan stakeholder yang terlibat seperti perbankan, pihak 

swasta. 

4) Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah 

Salah satu bentuk indikator pemerintahan inovatif menurut 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bahwa Inovasi 

yang dilakukan oleh pemerintah dibiayai oleh APBD atau 

pembiayaan sah. 

Menurut Peremendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi pengelolaan sampah di 

Kecamatan Ujung Pandang dibiayai oleh APBD Kota Makassar dan 

disalurkan lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD Sulselbar). Hal 

ini berarti program inovasi ini telah sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan oleh Kementerian dalam Negeri melalui Innovation 

Government Award (IGA) tahun 2017. 
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Menurut analisis peneliti dengan melihat hasil pengamatan di 

lapangan bahwa apa yang disampaikan oleh para narasumber di 

atas adalah merupakan hal yang memang terjadi di lapangan. 

Peneliti mencoba untuk memeriksa para petugas dan mereka 

memang memiliki nomor rekening yang digunakan sebagai wadah 

untuk menerima honor mereka. 

Oleh karena itu, pelaksanaan inovasi persampahan kaitannya 

dengan pembiayaan dengan tegas peneliti mengatakan maka itu 

sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kementerian Dalam 

Negeri terkait kriteria atau indikator Inovasi pelaksanaan Inovasi 

Daerah. 

5) Memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat 

Salah satu bentuk indikator pemerintahan inovatif menurut 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu bahwa Inovasi 

yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak bagi daerah 

dan masyarakat. 

Bagi pemerintah daerah dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya tim PRC dan PATTASAKI adalah mengurangi beban 

daerah dalam mengatasi pengelolaan persampahan di Kota 

Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang. Dengan 

adanya PRC dan PATTASAKI dapat semakin mengurangi 

tumpukan sampah yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Pandang 
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dan tentunya akan berimbas kepada keindahan dan kenyamanan 

tata Kelola keindahan Kota Makassar. 

Sementara itu bagi masyarakat dampak yang ditimbulkan 

dengan adanya PRC dan PATTASAKI ini ialah membantu 

masyarakat untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di 

lingkungannya atau di pemukimannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keberadaan PRC dan PATTASAKI 

memberikan dampak bagi pemerintah Kota Makassar khususnya 

Kecamatan Ujung Pandang dan juga ikut dirasakan oleh 

masyarakat Kota Makassar. Hal ini berarti program inovasi ini telah 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

dalam Negeri melalui Innovation Government Award (IGA) tahun 

2017. 

Kehadiran inovasi kebijakan persampahan yakni PRC dan 

PATTASAKI ini memang dirasakan oleh masyarakat yaitu 

masyarakat merasa dengan adanya PRC dan PATTASAKI rasa 

nyaman dan bersih terjadi di rumah tangga dan lingkungan mereka. 

Selain itu, dampaknya juga turut berefek kepada pemerintah Kota 

Makassar khusunya Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang yaitu 

mampu meningkatkan kualitas layanan khususnya di bidang 

pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang. 
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Temuan dari hasil penelitian ini juga semakin mempertegas 

indikator Kementerian Dalam Negeri melalui Innovation 

Government Award (IGA) tahun 2017 tentang Inovasi daerah yang 

salah satunya adalah memberikan dampak bagi daerah dan 

masyarakat. 

Menurut analisis peneliti, apa yang telah ditentukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan indikator Inovasi daerah 

khususnya terkait dengan indikator dampak bagi daerah dan 

masyarakat tersebut telah dijalankan atau diimplementasikan oleh 

Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang bekerja sama dengan 

masyarakat dan stakeholder yang terlibat seperti perbankan, pihak 

swasta. 

3. Faktor pendukung dan Penghambat Inovasi Pelayanan 
pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Pandang 
 
1) Faktor Pendukung 

Faktor pendukung inovasi pelayanan pengelolaan sampah 

di Kecamatan Ujung Pandang yaitu hal-hal yang dapat 

mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pelaksanaan program inovasi tersebut. 

Faktor pendukung dalam pelayanan pengelolaan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang adalah sebagai 

berikut: 
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a. Modal Manusia 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber 

dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pertama yang bisa 

mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan inovasi 

pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 

Pandang yaitu modal manusia (SDM). 

Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi hal yang 

sangat penting dalam pelaksanaan inovasi persampahan ini, 

melalui tenaga kebersihan maka upaya pelaksanaan inovasi 

tersebut akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu penting 

untuk dilakukan pembinaan dan peningktatan kualitas SDM 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang. 

Peningkatan kuantitas dan Kualitas dibutuhkan sebagai 

komitmen untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai 

komitmen untuk menjadikan Kecamatan Ujung Pandang 

sebagai percontohan di Kota makassar. 

b. Modal kepemimpinan 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor lainnya yang 

bisa mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan 

inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan 

Ujung Pandang yaitu modal Kepemimpinan. 
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Menurut peneliti faktor ini menjadi faktor yang 

menentukan kualitas SDM yang dimaksud pada 

pembahasan sebelumnya. Dengan adanya kepemimpinan 

yang baik yang diterapkan oleh Camat dan para Lurah maka 

bukan tidak mungkin ke depan kualitas dan kuantitas 

Sumber Daya Manusia akan semakin meningkat baik dari 

segi jumlah maupun kualitas. 

c. Struktur organisasi 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber 

dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ketiga yang bisa 

mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan inovasi 

pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 

Pandang yaitu modal Organisasi.  

Menurut analisis peneliti adalah struktur organisasi 

yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Ujung Pandang 

adalah sebuah kekuatan untuk mengontrol jalnnya inovasi 

tersebut. Struktur yang kuat dan terorganisisr dengan baik 

akan memudahkan para pejabat untuk mengontrol jalannya 

inovasi di tingkat bawah. 

 
2) Faktor Penghambat 

Program inovasi layanan pengelolaan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang juga mengalami hambatan. Pada 

berbagai hal kita dapati kekurangan dan kendala teknis di 
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lapangan yang bisa menghambat kelancaran program PRC dan 

PATTASAKI tersebut. Faktor penghambat inovasi layanan 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang adalah sebagai 

berikut: 

a.  Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Kesadaran diri adalah pemahaman terhadap 

kekhasan fisik, kepribadian, watak, dan temeperamennya: 

mengenal bakat-bakat alamiah yang dimiliknya dan punya 

gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri degan 

segala kekuatan dan kelemahannya. 

Kesadaran juga merupakan sikap seseorang yang 

secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan 

tugas dan tanggungjawabnya. 

Kesadaran masyarakat dalam hal mendukung inovasi 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang sangat 

diharapkan oleh pemangku kebijakan yakni Camat dan 

Lurah, namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat ini 

rupanya masih rendah sehingga hal ini menjadi faktor 

penghambat dalam implementasi inovasi persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang. 

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber 

dapat ditarik kesimpulan bahwa selain faktor pendukung 

ternyata ada juga faktor yang menjadi penghambat inovasi 



97 
 

 
 

pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung 

Pandang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. 

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa 

kesadaran masyarakat dalam hal implementasi inovasi 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang sangat 

diharapkan oleh pemangku kebijakan dan pihak 

implementor, namun pada kenyataannya kesadaran 

masyarakat ini rupanya masih rendah sehingga hal ini 

menjadi faktor penghambat dalam implementasi inovasi 

persampahan di Kecamatan Ujung Pandang. 

Kesadaran ini perlu ditumbuhkan melalui berbagai 

upaya yang dapat dilkakukan oleh Pemerintah Kecamatan 

Ujung Pandang. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat ini bisa dalam bentuk 

sosialisasi, penyuluhan, atau dalam bentuk seminar-seminar 

pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

menarik kesimpulan berikut ini :  

 



98 
 

 
 

1. Bentuk Inovasi Pelayanan pengelolaan persampahan di Kecamatan 

Ujung Pandang yaitu terdiri dari Product Innovation, Process 

Innovation, Quality Innovation yang diimplementasikan dalam bentuk 

program PRC dan PATTASAKI. 

2. Indikator inovasi pelayanan sampah yang dirumuskan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Governance Award 

Tahun 2017 yakni: (1) Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun, (2) 

Memiliki kebaharuan dan keunikan, (3) Melibatkan peran masyarakat 

serta stakeholder, (4) Dibiayai APBD atau pembiayaan Sah, dan (5) 

Memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat. Kelima Indikator 

tersebut telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung 

Pandang. 

3. Faktor pendukung inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang yaitu (1) modal manusia, (2) modal 

kepemimpinan dan (3) struktur organisasi. Sedangkan Faktor yang 

menghambat inovasi pelayanan pengelolaan persampahan di 

Kecamatan Ujung Pandang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, maka 

penulis sekaligus peneliti akan memberikan beberapa saran berikut ini : 

2. Menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang agar 

dapat menambah sarana dan prasarana dalam rangka menunjang 

pelaksanaan program PRC dan PATTASAKI. 
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3. Menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang 

agar dapat memberikan sosialisasi tentang keberadaan tim PRC 

dan PATTASAKI. 

4. Menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang 

agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya 

menumbuhkan kesadaran untuk mengelola sampah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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