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ABSTRAK 

 
Endit Arnianti, 2022 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA 

KESELAMATAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR, (dibimbing oleh 

Hafiz Elfiansya Parawu, dan Nur Wahid) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Proses Collaborative Governance Dalam Upaya 
Keselamatan Lalu Lintas di Kota Makassar. Teori yang digunakan yaitu model 

collaborative governance Ansell and Gash dan De Seve. Penelitian ini merupakan 

penelitian jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dilakukan secara 

langsung oleh peneliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Collaborative Governance 

Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas di Kota Makassar belum berjalan efektif. Hal ini 

berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash dan De Seve.1) Face to face 

dialogue dialog tatap muka sudah berjalan dengan cukup baik karena para 

stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama ingin dicapai, 2) Trust building 

dalam membangun kepercayaan satu sama lain tanggung jawab sesuai aturan agar 

munculnya kepercayaan satu sama lain dan ketika ada kendala mereka melakukan 

rapat koordinasi. 3) Commitment to process memiliki tujuan yang sama dan harapan 

yang sama juga walaupun memiliki pemikiran yang berbeda, 4) Share understanding 

dalam menjalankan tugas pokok masing-masing, menerima saran sering melakukan 

kegiatan di lapangan melakukan survei terus uji coba dan saling berbagi 

pemahaman, 5) Intermediate outcomes masih belum berjalan dengan baik karena ada 

kendala seperti petugas hanya berada di jalan di waktu tertentu dan di tempat 

tertentu, berdasarkan dari fenomena dalam Collaborative Governance Dalam 

Upaya Keselamatan Lalu Lintas di Kota Makassar. 

 
Kata kunci: Collaborative Governance, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kepolisian



 

vi 

 

KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skiripsi yang berjudul : Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu 

Lintas di Kota Makassar. Ayahanda Gatot Subroto dan Almh. Arbia sebagai orang 

tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan doa,semangat dan bantuan, 

baik moril maupun materil dan Bapak Dr. Hafiz Elfiansya, M.Si selaku 

pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang 

senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan 

untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat   

1. Ibunda Dr.Hj, Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Bapak Dr. Nur Wahid.,S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

3. Terima kasih kepada Staf  Kaur Mintu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes, 

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas  Perhubungan, 

kanit lantas Satuan Lalu Lintas Polrestabes, petugas lapangan Dinas 



 

vii 

 

Perhubungan Kota Makassar yang menjadi informan dalam penulisan karya 

ilmiah (Skripsi). 

4. Terima kasih kepada kakak tercinta Serka Argo Wiyarso, Sertu Dian Edi 

Prabowo, dan Tria Wahyuni S.Pd beserta segenap keluarga yang senantiasa 

memberikan doa,semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. 

5. Terima kasih kepada Muh. Nurfahmi Asharie yang senangtiasa menjadi teman 

diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan perkuliahan. 

6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

khususnya Angkatan 018 Ilmu Administrasi Negara yang senangtiasa menjadi 

teman diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan 

perkuliahan.  

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.  

 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb 

 

 

Makassar, 9 September 2022 

Penulis 

 

 

 



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR ................................................ ii 

HALAMAN PENERIMAAN TIM ................................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ....................... iv 

ABSTRAK .......................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi 

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................. 6 

C. Tujuan Penelitian................................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 8 

A. Penelitian Terdahulu .............................................................................. 8 

B. Teori dan Konsep ................................................................................ 10 

C. Kerangka pikir ..................................................................................... 24 

 25 

D. Fokus penelitian .................................................................................. 25 

E. Deskripsi Fokus Penelitian .................................................................. 26 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 28 

A. Waktu dan lokasi ................................................................................. 28 

B. Jenis dan Tipe Penelitian ..................................................................... 28 

C. Informan ............................................................................................. 29 

D. Teknik Pengumpulan Data................................................................... 29 

E. Teknik Analisis Data ........................................................................... 30 

F. Teknik Pengabsahan Data .................................................................... 31 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 32 

A. Deskripsi Objek Penelitian .................................................................. 32 



 

ix 

 

B. Hasil Penelitian Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan 

Lalu Lintas di Kota Makassar .............................................................. 48 

C. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................... 58 

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 62 

A. Kesimpulan ......................................................................................... 62 

B. Saran ................................................................................................... 63 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 64 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 66 

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

  



 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

  Halaman 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 25 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar 35 

Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota 

Makassar 
38 

Gambar 4.3 
Struktur Organisasi Sat Lantas Polrestabes 

Makassar 
47 

Gambar 4.4 
Rapat Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Kota 

Makassar dengan Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar 

51 

Gambar 4.5 Penutupan Jalan Perputaran 55 

 

  



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 
 

  Halaman 

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian 29 

Tabel 4.1. 
Luas wilayah kecamatan dibandingkan dengan 

presentase luas wilayah Kota Makassar 
34 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini tumbuh 

dengan cukup pesat, sehingga perkembangan dan pertumbuhan di kehidupan 

masyarakat berlangsung dengan sangat cepat pula. Pertumbuhan dan 

perkembangan tentu saja menimbulkan dampak-dampak bagi masyarakat. Salah 

satu permasalahan yang ada di Indonesia yang membutuhkan perhatian adalah 

keselamatan lalu lintas yang setiap tahunnya yang semakin lama semakin parah 

saja. 

Banyaknya lalu lintas di Indonesia dapat membawa dampak pelanggaran 

dan tidak disiplinnya manusia maka dari itu minimnya etika manusia ketika 

berkendara yang menyebabkan selalu nya terjadi kecelakaan sebab manusia itu 

sendiri. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan kondusif manusia dalam 

mempergunakan jalan secara teratur, tertib, dan lancar atau bebas dari kejadian 

kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat 

mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang 

berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat 

internasional. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam 

mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat   me-
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ngakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. 

Maka dari itu kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya 

mengalami peningkatan tidak terkecuali di Kota Makassar, dampak negatif 

kecelakaan lalu lintas yaitu seperti kerugiaan materi dan kematiaan dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia, kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, 

namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis 

supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas 

dapat dilakukan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka 

kematian lalu lintas di Indonesia masih terbilang tinggi. Dalam Global Status 

Report On Road Safety 2018 yang dirilis WHO, tingkat kematian lalu lintas di 

Indonesia mencapai 30.000 dalam setahun. Menurut estimasi WHO, 12,2 dari 

100.000 penduduk tewas dalam kecelakaan per tahun. Sementara berdasarkan data 

Korlantas Polri, tahun 2021 sebanyak 25.266 orang meninggal dunia karena 

kecelakaan lalu lintas. Kerugian materi mencapai Rp 246 miliar. Tiap bulan ada dua 

ribu orang meninggal dunia. Sementara setiap harinya ada 70 orang yang meninggal 

dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. (Rahadiansyah 2022) 

Di Kota Makassar seperti melanggar lalu lintas sangat sering terjadi, 

kadang yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak memperhatikan keselamatan 

dalam berkendara. Mengenai faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota 

Makassar disebabkan dari manusia itu sendiri yang mengendarai yang kurang 

berhati-hati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1, Ayat 

(24) “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain 
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yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Dari pasal 

diatas tidak dapat dipungkuri bahwa penyebab tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kapolda Sulawesi Selatan mengatakan sebanyak 

6.579 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Sulawesi Selatan. Selain tingkat 

kecelakaan lalu lintasnya, untuk pelanggarannya justru mengalami peningkatan 

dari 124.410 kasus pelanggaran menjadi 149.733 atau naik 25.323 pelanggaran 

setara dengan 20,35 persen.Oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk 

meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota 

Makassar, maka diperlukan stakeholders dalam proses upaya keselamatan lalu 

lintas di Kota Makassar dengan kolaborasi antara Dinas Perhubungan dengan 

Kepolisian Kota Makassar. 

Permasalahan yang ada di Kota Makassar menyangkut kecelakaan lalu 

lintas sangatlah memerlukan perhatian dari pemerintah Kota Makassar, melihat 

masih banyaknya pengguna jalan raya yang masih kurang mentaati ketertiban 

berlalu lintas, oleh sebab itu supaya kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan 

Kepolisian Kota Makassar ini dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kolaborasi 

lintas sektor yang lebih baik dibawah kendali satu orang koordinator yang tidak 

hanya berfungsi sebagai koordinator saja tetapi juga memiliki kewenangan yang 

sifatnya dapat mengeksekusi sesuai dengan peran yang diberikan oleh Walikota. 

Adanya program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Makassar seperti pada pembinaan teknis operasional kendaraan secara teknis dan 

formalnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan hanya 

melakukan pemeriksaan sementara penertiban dan penindakan dibantu oleh 
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Satlantas Polrestabes sebagai mitra utama yang memiliki komitmen dan 

kesepakatan yang memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang miliki tujuan dalam menjaga 

ketertiban berlalu lintas ditengah kehidupan bermasyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat tadjudin (Raharja 2010) yang 

menyatakan Kolaborasi adalah tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan 

bersama atas dasar “win-to-win.” Dalam perspektif kerjasama antar stakeholders, 

kolaborasi merupakan rancangan relasi antar organisasi, relasi antar pemerintahan, 

aliansi strategic, dan network multi organisasi. Kesimpulan diatas bahwa kolaborasi 

menganalisis kerjasama dua atau lebih stakeholders untuk menjalankan sumber da

ya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara personal. 

Berbagai permasalahan di atas yang seharusnya bisa di selesaikan dengan 

kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Makassar ini dapat 

terlaksana dengan baik, dengan ketersediaan regulasi yang mungkin keterlibatan 

stakeholders di daerah Kota Makassar, pastinya masyarakat sangat berharap adanya 

perubahan yang signifikan terhadap penganggulanan kecelakaan lalu lintas di Kota 

Makassar mengarah yang lebih baik. 

Dalam hubungannya dengan Administrasi publik, Collaborative 

Governance ialah salah satu bentuk strategi baru dari pemerintahan yang 

menyangkutkan beragam Stakeholders atau pemegang kepentingan secara 

beriringan di dalam sebuah forum bersama aparatur pemerintah yang bertujuan 

untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah 

itu sendiri. Stakeholders memiliki peran penting masing-masing dalam 
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penanggulanan keselamatan lalu lintas itu sendiri. Kolaborasi merupakan 

kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang saling membantu satu sama 

lain, yang semuanya tersusun pada pencapain tujuan bersama. kolaborasi 

hakekatnya untuk mencapai suatu tujuan bersama untuk menyelesaikan masalah 

yang tidak bisa di kerjakan dengan sendirian harus saling membantu satu sama 

lain,dari pihak lain yang memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah 

yang sama juga. 

Collaborative Governance dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan 

melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian 

masalah tersebut. Upaya dalam proses penanganan keselamatan lalu lintas di Kota 

Makassar wajib dilakukan oleh pemerintah di setiap daerah, dimana pemerintahlah 

yang bertanggung jawab dalam penyelenggaran keselamatan dan keamanan di jalan 

raya. Dalam menjalankan peran, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, 

pastinya ada bantuan-bantuan dari pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama 

terkait tentang keselamatan lalu lintas. 

Adapun penelitian yang pernah dilakukan (Fawwazaldi 2016), penelitian 

mengenai Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Kota Semarang, hasil penelitian tersebut kolaborasi keselamatan 

lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang yaitu access to resources pada 

masing-masing stakeholder yang terlibat kolaborasi seperti Sumber Daya Manusia 

yang dimiliki dari aspek kuantitas ternyata belum memuaskan atau mencukupi yang 

mengakibatkan kapasitas dari Sumber Daya Manusia masih kurang memadai, 
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sehingga dalam pelayanan yang diberikan kurang optimal, dalam menjalankan 

tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia dari masing-masing 

stakeholder juga tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Selain Sumber Daya 

Manusia, Sumber Keuangan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder juga 

terbatas jumlahnya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan,maka 

tepat jika peneliti mengangkat judul, “Collaborative Governance dalam upaya 

keselamatan lalu lintas di Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di kemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses Collaborative 

Governance dalam upaya pelaksanaa keselamatan lalu lintas di Kota Makasaar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan,maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi Dinas Perhubungan dan 

Kepolisian dalam upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dari para peneliti 

berikutnya atau tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan 
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khususnya yang terkait dengan Collaborative Governance. Sekaligus sebagai 

bentuk kontribusi terharap pengembangan Ilmu Administrasi Negara.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi aparat penegak hukum Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi apparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibanya 

menciptakan keamanan lalu lintas dengan cara memperbaiki infrastruktur yang 

kurang layak sehingga masyarakat berlalu lintas dengan aman.  

b. Bagi masyarakat. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban 

sebagai pengguna lalu lintas dalam berlalu lintas sehingga tercipta tertib 

berlalulintas.



 

8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam pendukung 

penelitian ini, diantaranya : 

1. Fawwazaldi, (2016)  

Melakukan penelitian mengenai Collaborative Governance Dalam Upaya 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang, hasil penelitian 

tersebut kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang 

yaitu access to resources pada masing-masing stakeholder yang terlibat kolaborasi 

seperti Sumber Daya Manusia yang dimiliki dari aspek kuantitas ternyata belum 

memuaskan atau mencukupi yang mengakibatkan kapasitas dari Sumber Daya 

Manusia masih kurang memadai, sehingga dalam pelayanan yang diberikan kurang 

optimal, dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Sumber Daya 

Manusia dari masing-masing stakeholder juga tidak maksimal dalam 

pelaksanaannya. Selain Sumber Daya Manusia, Sumbeer Keuangan yang dimiliki 

oleh masing-masing stakeholder juga tertentu jumlahnya.  

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu terletak pada fokus dan metode penelitiannya. Sedangkan , 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak 

pada rumusan masalahnya dan lokusnya. 

2. (Sururi 2018) 

Melakukan penilitian dengan judul “Collaborative Governance sebagai   
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Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya 

Banten Lama)” . Hasil penelitian menanggapi bahwa terdapat 3 (tiga) pokok yang 

menjadi prioritas dan essential yang harus dilakukan dalam proses Collaborative 

Governance dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yakni 

dimensi sistemis pemerintahan, sosialisasi evitalisasi dan relokasi pedagang kaki 

lima ikut serta dalam Paguyuban Pedagang Keraton Surososwan Banten Lama. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu pada pembahasannya membahas tentang kolaborasi dan metode 

penelitiannya menggunakan kualitatif. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada judul peneliatannya yang 

bahas tentang Inovasi Kebijakan Strategis sedangkan yang akan dibahas dengan 

peneliti ini ialah tentang upaya keselamatan lalu lintas. 

3. Kurniasih, (2017)  

Melakukan peniilitian dengan judul “Collaborative Governance dalam 

Penguatan Kelembagaan Progrram Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat”. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kuraangnya keikutsertaan masyarakat dan 

pelaksanaan program yang masih bermotif  top-down membuat kinerja 

kelembagaan pada program SLBM di Kabupaten Banyumas masih belum optimal. 

Upaya penguatan kelembagaan ke arah interaksi sosial melalui kerjasama 

kolaboratif di antaraa segenap stakeholders penting dilakukan untuk membuat 

pelaksanaan program berbasis masyarakat lebih efektif sesuai harapan masyarakat. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yakni 

terletak pada fokus dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Sedangkan , 
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perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak 

pada teori yang digunakan. 

B. Teori dan Konsep 

1. Konsep  Good Governance 

Reformasi politik di Indonesia telah mendapatkan definisi baru yang 

disebut good governance. Reputasi  dari definisi ini sangat di kenal di ruang 

Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana 

governance menjadi Tata Pemerintahan, sedangkan good artinya baik. Jadi 

disimpulkan kata Good governance artinya yaitu tata pemerintahan yang baik. 

Menurut Sinambella, (2006 : 47) Good Governance ialah merupakan  

proses kehidupan public dalam upaya pembangunan poltik, ekonomi, sosial dan 

budaya dalam system pemerintahan yang menentukan pemerintahan pada 

Pembagian wewenangan secara adil pada seluruh bagian dari masyarakat untuk 

berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan.  

Menurut Sedarmayanti (2012:2) Mengemukakan bahwa Good governance 

merupakan suatu Pemerintahan yang membutuhkan kewajiban dan 

keikutsertaan semua pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat,agar pemerintah yang 

baik dapat membentuk kenyataan dan berjalan dengan baik,terdapat beberapa 

unsur atau prinsip primer yang dapat mempersembahkan gambaran Admnistrasi 

publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntanbilitas, Transparansi, 

Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, keadilan, berorientasi 

pada konsensus (Consensus Orientation) Visi strategis. 
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Menurut Zulkarnain (2002:21) Good governance ialah sesuatu yang 

berbeda bagi masyarakat Indonesia, pada konsep dilakukan partisipasi antara 

pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang 

baik dan demokratis. dalam pemerintahan di jelaskan juga bahwa terjadinya 

krisis disebabkan banyaknya penyelewengan dan penyimpangan kekuasaan 

yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan 

penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta 

kehidupan nasional.  

Bersumber pada anggapan para ahli diatas, dapat disimpulkan good 

governance ialah merupakan sistem tata kelola yang baik atas pelayanan 

terhadap masyarakat luas. Governance diartikan kekuasaan tidak Cuma dimiliki 

atau merupakan urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada penerapan 

tugas memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan swasta maupun Negara. 

Dalam pantauan konsepsi penyelenggaran kepemerintahan yang baik 

(good governance), Tjokromiadjojo (Sinambella 2006:48) menyampaikan 

beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus meyakini dalam menggambarkan 

good governance, yaitu sebagai berikut : 

a. Akuntabilitas, yaitu masing-masing kegiatan yang bertautan dengan 

kepentingan publik harus dipertanggung jawabkan pada publik dan 

mengasihkan pertanggung jawaban atas kemampuan dan aktivitas pimpinan  

suatu organisasi terhadap publik yang memiliki hak pertanggung jawaban. 
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b. Transparansi,Keterbukaan, memberikan informasi secara terbuka terhadap 

saran dan kritik tanggapan sebagai keikutsertaan masyarakat. Berlandaskan 

hukum (supremasi hukum), sesuatu yang dilakukan dalam pengutipan 

keputusan, kebijaksanaan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang 

melibatkan kepentingan publik yang dilaksanaan berlandaskan hukum atau 

aturan. 

c. Keadilan adalah kesempatan semua orang yang sama untuk memperbaiki dan 

mempertahankan kesejahteraannya.  

Konsepsi good governance akan dapat dilaksanaan sesuai dengan prinsip-

prinsip pemerintah telah memiliki mekanisme untuk melaksanakan itu semua. 

Dalam hal ini (Sinambella 2006:51) memperingatkan bahwa ada 8 (delapan) 

kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menciptakan mekanisme yang 

menghasilkan good governance. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a. Adanya pemberitahuan atau kenyataan yang kuat dari masyarakat tentang 

lembaga publik baik sebagai lembaga birokrasi maupun lembaga lainnya 

yang dibentuk masyarakat secara swadaya,  

b. Adanya kelonggaran dalam berpendapat untuk mengantarkan aspirasi atau 

keinginan bagi setiap tradisi ataupun kelompok masyarakat yang ada 

sehingga semua stakeholder tersebut aktif dalam semua proses pembangunan,  

c. Adanya ketelitian serta konsep, berupa ketentuan hukum untuk menjamin 

upaya penguatan keadilan tersebut,  

d. Adanya tanggung jawab dan keterbukaan dalam mekanisme birokrasi,  
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e. Informasii pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah 

dan bebas,  

f. Terciptanya potensi dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik, 

g. Terbentukanya partisipasi yang baik antara Pemerintah dan civil society 

organization,  

h. Tersedianya peluang yang luas untuk mengoreksi, meluruskan, dan atau 

membatalakan setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada 

keterangan tidak cocok dengan keperluan masyarakat lokal, nasional, 

regional, ataupun dalam konteks kepentingan global. 

2. Konsep Collaborative Governance 

Menurut Roderick Arthur William Rhodes (Rachim et al. 2020), 

mengatakan governance melihat pada perubahan dari tata kelola pemerintahan 

yang berpengaruh lebih luas merangkul sebuah proses baru pengaturan (new 

process of governing), perubahan keadaan kaidah pengaturan (a changed 

condition ordered rule), ataupun sebuah program baru dimana masyarakat diatur 

(new method by which society is governed). Governance secara umum dapat di 

pahami bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak 

hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut 

berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya. Oleh demikian, institusi 

dari governance melibatkan tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), 

private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang 

saling berhubungan dan menlaksanaan fungsinya masing- masing. 
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Menurut (Sumarto 2004), dalam konsep governance, pemerintah 

merupakan salah satu aktor dan tidak terus-menerus menjadi aktor paling 

mengikat. Implikasinya, karakter pemerintah sebagai pembangun walaupun 

penyediaan jasa pelayanan dan infrastruktur akan beralih menjadi bahan 

pendorong terciptanya lingkungan yang mampu menyediaan bagian lain di 

komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. 

Collaborative governance ialah tindak tatanan pemerintah yang 

didalamnya terdapat keikutsertaan semua bagian government, civil society, dan 

private sector dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih mengutamakan 

kepentingan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam 

membenahi maupun implementasi kebijakan publik dibutuhkan untuk 

mewujudkan good governance. 

Menurut Dwiyanto,(2011) menjelaskan secara terperinci bahwa dalam 

kerjasaman kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas 

antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil 

keputusan secara independen dan memiliki wewenang dalam mengelola 

organisasinya walaupun mereka patuh dan tunduk atas kesepakatan bersama. 

Adapun pengertian Collaborative Governance telah diuraikan oleh para 

ilmuan, di antaranya dikemukakan oleh (Ansell and Gash 2007) Collaborative 

Governance merupakan salah satu tipe governance dimana aktor publik dan 

privat bekerja sebagai cara khusus,untuk menetapkan peraturan dan aturan untuk 

memastikan publik yang baik menggunakan proses tertentu. 
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Jung et al,(2009) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai suatu 

proses membentuk, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasi dan 

memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah 

kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi 

atau publik sendiri. Anggapan  lain dari Donahue & Zeckhauser, (2011) yang 

menyampaikan Collaborative Governance bahwa pemerintahan kolaboratif 

dapat ditafsir sebagai satu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah 

sebagai regulator dan pihak swasta sebagai penyelenggara. 

Kesimpulan dari beberapa definisi dapat diambil bahwa Collaborative 

Governance merupakan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, 

dan tata kelola dalam pemerintahan secara umum. 

Salah satu keterangan konsekuensial penerapan collaborative governance 

sampaikan oleh Ansell & Gash, (2007:544) collaborative governance keluar 

sebagai pengakuan kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan politisasi 

regulasi. Ini telah ditingkatkan sebuah alternative adversarilism untuk pluarisme 

gabungan kebutuhan dan kegagalan akuntabilitas manajerialisme (teristimewa 

otoritas yang menantang). 

Lebih lanjut kolaborasi dilaksanakan karena kompleksitas adanya saling 

ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi diduga keluar akibat bermacamnya 

kepentingan antar tiap kelompok sehingga munculnya suatu kolaborasi. Dan 

kolaborasi dapat mengatur kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi ibarat 

menjadi jalan keluar untuk buruknya suatu penerapan program atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh satu lembaga saja, akibat ketergantungan lembaga 
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tersebut, selain itu kolaborasi juga dianggap sebagai jalan keluar untuk 

memberantas tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan tersebut. 

Seigler,( 2011:968-970) menyatakan delapan prinsip primer dalam 

penerapan collaborative governance:  

a. Warga masyarakat layak ikut serta dalam produksi barang public; 

b. Warga masyarakat harus berkecukupan mengatur sumber daya dan modal 

untuk merompak masalah public; 

c. Energy professional harus beragam keahlian untuk memberdayakan warga 

masyarakat; 

d. Kebijakan harus membawa musyawarah public; 

e. Kebijakan mesti membawa kemitraan kolaboratif yang berkesinambungan; 

f. Kebijakan harus taktis; 

Aturan yang lebih realistis, sebagian ilmuan menelah menentukan 

gambaran kerangka kerja Collaborative governance, seumpama model yang 

melakuka system Collaborative dari kesepakatan, komiten dan implementasi 

yang di naungi oleh assessment. Dalam fungsional negosiasi bermakna proses 

bargaining antar aktor yang akan ikut serta dalam kolaborasi dan sesudah terjadi 

negosiasi akan muncul komitmen dan masing-masing aktor yang telah dilakukan 

di dalam kerja sama tersebut. Selagi proses implementasi merupakan bentuk 

pelaksanaandari komitmen beserta yang telah disepakati melalui ke ikut sertaan 

seluruh aktor dan hubungan antar aktor dalam bukunya (Purnomo, 2018:15). 

Menurut (Ansell and Gash 2007) . Model Collaborative governance 

memiliki empat variabel luas yaitu: 
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a. Kondisi awal 

Dilihat dari awal dalam kolaborasi dipengaruhi oleh kurang lebih fakta 

yang ada, yaitu para stakeholders memiliki tujuan keinginan dan visi bersama 

yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghargai satu 

sama lain kerjasama pun sangat terikat, kepercayaan masing-masing 

stakeholders, kesenjangan kekuatan, sumber daya, dan ilmu yang telah 

ditemukan. 

b. Desain Kelembagaan 

Pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam 

negoisasi itikat baik dan mempelajari, kesepakatan dan perolehan bersama-

sama. Collaborative governance sebagai kesepakatan yang berorientasi 

walaupun menunjukkan bahwa kesepakatan tidak selalu mencapai tujuan. 

Perkaranya apakah semua kolaboratif harus memerlukan kesepakatan. 

Masalah desain kelembagaan penggunaan tenggang waktu melemah 

merupakan sifat yang berkelanjutan kolaborasi secara tidak sengaja 

mengurangi gentur kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Desain 

Kelembagaan berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam 

kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang valid, transparan dalam 

berproses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas perbincangan.  

c. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangatlah penting untuk saling berkerja sama, member- 

dayakan dan melibatkan para pemegang kepentingan dan memobilisasi untuk 

keberhasilan kolaborasi. Masalah yang cukup besar dan tidakadanya 
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kepercayaan yang sungguh-sungguh untuk berpartisipasi, maka collaborative 

governance dapat meneruskan layanan perantara antara stakeholder yang 

melakukan pelayanan. Ketersediaan para pemimpin cenderung bergantung 

sesuai dengan keadaan setempat. 

d. Proses Kolaboratif 

Prosedur kolaboratif ini merupakan variable penting, dimana proses 

kolaboratif diawali dengan tatap muka yang bersangkutpaut dengan 

kepercayaan masing-masing yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka 

dengan baik  dan benar maka akan terbangun suatu kepercayaan yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, 

setelah kesepakatan para stakeholders tinggi akan terjadi suatu pemikiran 

bersama dalam penyelesaian rumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan 

misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki  pemikiran dan tujuan 

yang sama, maka akan memutuskan program strategis apa yang akan 

dilaksanakan untuk menjalankan kolaborasi yang strategis. 

Prosedur dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Satu 

tahapan bentuk kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai rencana 

dalam aspek penyelenggaran suatu urusan publik. Walaupun proses kolaboratif 

sulit untuk dilaksanakan karena karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu 

dengan yang lainnya. Ansell dan Grash (2007:558-561) menguraikan proses 

Collaborative Governance sebagai berikut:  

a. Face to face dialogue 

Collaborative Governance ditingkatkan dari percakapan tatap muka se- 
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cara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Seperti Collaborative 

Governance yang mengarah proses, percakapan secara langsung sangat 

penting dalam rangka mengidentifikasi harapan dan keuntungan bersama. 

Percakapan secara tatap muka langsung bukan hanya semata-mata 

merupakan negoisasi yang seperlunya. Dialog ini dapat meminimalisir 

antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Maka dari 

itu, stakeholder dapat kolaborasi sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan 

bersama.  

b. Trust building 

 Buruknya rasa percaya antar stakeholder benar-benar hal yang biasa 

terjadi di awal proses kolaborasi. Kolaborasi benar-benar bukan semua 

tentang kesepakatan antar stakeholder, namun lebih dari itu ialah upaya untuk 

saling membentuk kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membentuk 

keyakinan perlu dilakukan secepat mungkin ketika proses kolaborasi pertama 

dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami 

egosentrisme antar kebiasaan. Oleh karena itu, dalam membangunan 

keyakinan ini, dibutuhkan pemimpin yang mampu menyadari akan 

pentingnya kolaborasi.  

c. Commitment to process 

Komitmen tentu memegang pruhubungan yang kuat dalam proses 

kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berkolaborasi 

dalam Collaborative Governance. Komitmen yang kuat dari setiap 

stakeholder dibutuhkan untuk menahan resiko dalam proses kolaborasi. 
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Sedangkan  komitmen memang hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen 

merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memperhatikan relasi 

yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggung jawab tersebut perlu 

ditingkatkan.  

d. Share Understanding 

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat 

harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai 

melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat 

digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obyektivitas umum, visi 

bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling memberi pemahaman 

dapat berimplikasi terhadap persetujuan bersama untuk menerangkan dan 

mengartikan suatu masalah.  

e. Outcomes 

Hasil lanjutan proses kolaborasi terbentuk pada bentuk output atau 

keluaran yang nyata. Hal ini ialah hasil proses yang kritis dan esensial dalam 

mengelaborasikan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan 

suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini keluar apabila keinginan dan 

memberikan manfaat dari kolaborasi yang mana secara relatif konkrit dan 

ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. 

Model berikutnya yaitu Deseve (dalam Sudarmo, 2012: 106), 

menyebutkan bahwa terdapat lima item penting yang bisa dijadikan untuk 

mengukur keberhasilan sebuat kolaborasi dalam governance, yang meliputi:   
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1. Trus among the participants (adanya saling percaya antara partispan)  

Trust among the participants dilandaskan pada hubungan professional atau 

sosial, keyakinan hingga para partisipan mempercayakaan pada informasi 

informasi atau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk 

mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat 

esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi arahan legislatif atau 

regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap partner-partner (rekan kerja 

dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian 

bagian,dinas-diinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, 

misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktviitas 

aktivitas yang telah disetujuai bersama.  

2. Distributive accountability (pembagian akuntabilitas)  

Yaitu beraneka governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara 

bersama-sama dengan stakeholder lainya) dan berbagi sejumlah pembuatan 

keputusan kepada seluruh anggota jaringan. dan dengan demikian berbagi tanggung 

jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam 

memastikan tujuan network dan tidak berkeinginan membawa sumber ddaya dan 

otoritas ke dalam network, maka kemungkinan network ituakan gagal mencapai 

tujuan.  

3. Information sharing (berbagi informasi)  

Yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy 

(kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan 

anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bissa 
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mencakup sistem, software dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses 

informasi. 

3. Konsep Keselamatan Lalu Lintas 

Keselamatan Lalu Lintas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (31) didefinisikan sebagai  Keselamatan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari 

risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, 

Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Di dalam buku pedoman keselamatan 

jalan yang dikeluarkan Asian Development Bank (1996), ada 3 tahapan 

pendekatan intervensi peningkatan keselamatan jalan :  

a. Tahap 1 Membangkitkan kepedulian, hal ini salah satu persoalan yang harus 

diperhatikan di indonesia maka dari itu perlu perhatian untuk memajukan 

kepedulian masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas 

yang dapat dilakukan menyebar luaskan akibat kecelakaan, angka kecelakaan 

kepada para pengambil keputusan untuk menggugah mereka seperti dewan 

perwakilan rakyat baik nasional maupun tingkat daerah, pejabat pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah.  

b. Tahap 2 konsep aksi prioritas, sesudah mengidentifikasi permasalahan yang 

ditemukan dalam tiap tahap 1 lalu langkah yang berikutnya adalah 

menetapkan garis besar rencana prioritas yang perlu segera dilaksanakan, 

apakah menetapkan garis besar kembali peraturan perundangan untuk 

memajukan keselamatan, menyempurnakan organisasi yang menyelenggaran 

permasalahan kecelakaan dan perumusan program keselamatan disertai 
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dengan langkah untuk melakukan penertiban terhadap angka pelanggaran lalu 

lintas.  

c. Tahap 3 Program 5 Tahun untuk keselamatan jalan, langkah strategis lebih 

lanjut adalah menyusun program keselamatan yang lebih makro untuk menu- 

runkan angka kecelakaan secara nyata, misalnya dengan merubah undang-

undang seperti yang telah dilaksanakan dengan telah terbitnya Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang masih 

harus ditindak lanjuti dengan perumusan peraturan pelaksanaanya yang 

berkaitan dengan penerapan penegakan hukum. 

Kecelakaan lalu lintas ialah kejadian tidak disangka-sangka yang 

mengakibatkan kematian,luka-luka atau kerusakan benda di mana sebuah 

kendaraan bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang 

kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau 

binatang. Kecelakaan adalah insiden yang tidak disengaja. Secara garis besar , 

kecelakaan disebabkan oleh empat faktor,  yaitu manusia, kendaraan, jalan raya 

dan lingkungan.  

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan 

Sarana Lalu Lintas Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu 

peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, korban 

manusia atau merugikan harta benda. Studi kecelakaan lalu lintas ini difokuskan 

pada kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan dan pada saat terjadi 

kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan dan lingkungan, karena secara 

tidak langsung mutu jalan dan lingkungan yang baik dapat mendukung kinerja 
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manusia dalam menjalankan kendaraannya. Kecelakaan itu sendiri pada 

dasarnya memiliki unsur terpenting dalam sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas 

yaitu korban manusia. 

C. Kerangka pikir 

Collaborative governance terus-menerus bertumbuh dalam dunia 

pemerintahan yang kompleksitas dan saling ketergantungan antara kebiasaan 

dimana masalah publik sangat sulit ditangani oleh satu instansi pemerintah saja, 

oleh karena itu diperlukan adanya kolaborasi agar masalah publik tersebut dapat 

terselesaikan dengan strategis. 

Kolaborasi dapat dilaksanakan dengan beberapa peringkat dan sketsa. 

Suatu tingkatan proses kolaborasi lebih penting untuk diperhatikan sebagai strategi 

dalam sudut pandang pengelolaan masalah publik. Menurut Ansell & Gash, (2007) 

ada sebagian bentuk dan tingkatan dalam proses collaborative governance 

mempunyai lima variabel yang melibatkan Face to face dialogue, Trust building, 

Commitment to process, Share Understanding, Intermediate outcomes 
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Adapun untuk mempermudah alur berfikir, peneliti menggambarkan 

kerangka berfikir sebagai berikut  :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini tentang bagaimana proses Collaborative Governance 

dalam upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar, dengan indikator Proses 

Collaborative Governance dalam Upaya 

Keselamatan Lalu Lintas di Kota Makassar 

Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satlantas 

Polrestabes Makassar 

Terciptanya Kolaborasi Yang Baik Dalam Upaya 

Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Makassar 

Teori Ansell & Gash (2007) 

Indikator Proses Collaborative Governance : 

1.  Face to face dialogue 

2. Trust building  

3. Commitment to process  

4. Share Understanding 

5. Intermediate outcomes 
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Collaborative Governance yaitu, Face to face dialogue, Trust building, dan 

Commitment to process, Share Understanding, Intermediate outcomes. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun penjelasan dari focus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Face to face dialogue 

Semua bentuk Collaborative Governance dibangun dari dialog tatap muka 

secara langsung dari pihak Satlantas Polrestabes Makassar dengan Dinas 

Perhubungan Kota Makassar. Sebagaimana Collaborative Governance yang 

berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka 

upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar. Dialog secara tatap muka 

langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang ala kadarnya. Dialog 

secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari pihak 

Satlantas Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar. 

Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan 

kebermanfaatan bersama.  

2. Trust building  

Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar pihak Dinas 

Perhubungan dengan Satlantas Polrestabes Makassar namun lebih dari itu 

merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang 

lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika 

proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan dari pihak Satlantas 

Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar tidak 

mengalami egosentrisme antar institusi. 
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3. Commitment to process  

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. 

Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam 

Collaborative Governance. Komitmen yang kuat dari pihak Satlantas 

Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar diperlukan 

untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi.  

4. Share Understanding  

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi antar Satlantas 

Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar harus saling 

berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi 

yang dilakukan. Saling menerima saran sering melakukan diskusi sebelum 

melakukan kegiatan di lapangan melakukan survei terus uji coba terus saling 

berbagia pemahaman satu sama lain agar kolaborasi antar pihak Satlantas 

Polrestabes dan Dinas Perhubungan Kota Makassar berjalan sesuai apa yang 

diinginkan. 

5. Intermediate outcomes  

Hasil sementara dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau 

keluaran yang nyata dari pihak Satlantas Polrestabes Makassar dengan Dinas 

Perhubungan Kota Makassar. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan 

esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi 

keberhasilan suatu kolaborasi dalam upaya keselamatan lalu linta di Kota 

Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan lokasi  

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan setelah seminar 

proposal tepatnya 6 juni – 6 agustus, Lokasi penelitian ini berada di kantor Dinas 

Perhubungan Kota Makassar yang beralamat Jl. Mallengkeri Raya No.18 Mangasa 

Kota Makassar dengan Satlantas Polrestabes Kota Makassar yang beralamat di Jl. 

Ahmad Yani No. 9, Pattunuang Kota Makassar. Karena peneliti ingin mengetahui 

proses kolaborasi dalam upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

yang mana penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

menggunakan data yang objektif dan tepat dengan permasalahan yang ada. Dalam 

metode ini kita dapat melihat fenomena yang ada di lapangan secara langsung 

sehingga peneliti dan informan saling berinteraksi atau saling mempengaruhi satu 

sama lain sehingga data yang di dapatkan lebih akurat. Kemudian data yang 

diperoleh disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 

penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan 

menjelaskan data yang ada secara sistematis.(Sugiyono 2016)
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C. Informan 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti. Penentuan informan dilakukan 

secara purposive sampling, yang artinya pengambilan sample dengan menetapkan 

parameter-parameter tertentu. Puposive sampling adalah jenis sample 

nonprobabilitas yang dimana tujuan utamanya membentuk sample secara rasional 

dan dapat mewakili populasi sample. Purposive sampling juga dikenal dengan 

sebutan selective sampling dimana peneliti memilih sendiri informan yang 

dianggap lebih banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.(Sugiyono 2016) 

Berikut ini diuraikan daftar nama-nama informan penelitian dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Penelitian 

No. Jabatan Jumlah 

1. Staf  Kaur Mintu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar 1 

2. Kanit Lantas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar 1 

3. 
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 

Dinas  Perhubungan Kota Makassar 
1 

4. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Kota Makassar 1 

5. Pengguna Jalan  1 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan metode 

pengumpulan data (Sugiyono 2016), sebagai berikut: 

 



30 

 

 

1. Observasi 

Observasi dalam hal ini adalah pengamatan secara langsung terhadap  

objek yang diteliti terkait Collaborative Governance  Dinas Perhubungan 

dengan Satuan lalu lintas dalam upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar, 

sehingga dapat diuraikan dalam bentuk laporan penelitian ilmiah ini. 

2. Wawancara  

Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih 

menyeluruh  yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti lebih mudah 

menentukan variabel atau masalah yang harus diteliti.  

3. Dokumentasi  

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mengecek ketepatan informasi 

yang didapatkan pada saat melakukan wawancara yang mendalam. Serta untuk 

mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara melakukan kajian data 

data dokumen resmi dan pribadi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Teknik analisis data interaktif dari (Huberman, Miles, and Saldana 

2014) yaitu: 

1. Reduksi data  

Reduksi data ini dilakukan dengan merangkum,memilih hal hal pokok, 

menfokuskannya dengan hal hal penting, mencari pola dan tema dari data . 

2. Penyajian data 

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan,serta 
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     hubungan antara kategori dan lain sebagainya.  

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menggambarkan atau 

menggambarkan data yang akan diinterpretasi kedalam narasi kualitatif hingga 

dapat menarik kesimpulan terhadap makna makna yang muncul dari data. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik pengabsahan data memuat Teknik untuk pengabsahan data 

penelitian kualitatif melalui triangulasi menurut (Sugiyono 2016), yaitu : 

1. Triangulasi sumber, ini dilakukan untuk mengecek data yang didapatkan melalui 

beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik, ini dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang 

sama namun dengan Teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu , ini dilakukan melalui wawancara di pagi hari atau saat 

informan masih segar agar memberi data yang lebih valid.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar ialah salah satu pemerintahan kota pada wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan yang terwujud berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, seperti yang 

tertera dalam kumpulan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.  

Kota Makassar ialah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 

94), dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II 

Kotapraja Makassar diganti menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 

Kota Makassar pada tanggal 31 Agustus 1971 beralih nama Ujung 

Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 melalui 

mengambil separuh wilayah kabupaten lain ialah Gowa, Maros, dan Pangkajene 

Kepulauan, hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 

Modifikasi batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros 

dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Menurut rangkaian, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang modifikasi Nama Kota madya Ujung 

Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas kemauan masyarakat yang didukung 

DPRD Tk. II Ujung Pandang pada masa itu, beserta masukan dari kalangan 



33 

 

 

budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Sampai 

Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2000 yang memastikan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, 

terus berbenah diri menjadi sebangun Kota Dunia yang berkerja tidak hanya 

sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, 

pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan 

pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, 

laut maupun udara. 

Menurut  administratif Kota Makassar mempunyai 15 kecamatan, ialah 

Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan 

Rappocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, 

Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 

Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 

Tamalanrea, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Ada juga untuk administratif 

lainnya, Kota 50 Makassar tercatat mempunyai 153 kelurahan, 996 RW dan 5.001 

RT (BPS, 2022). Untuk penguraian administratif, Kota Makassar dengan luas 

wilayah 175,77 km2 terbagi atas 15 wilayah kecamatan. 

 Wilayah yang terluas ialah Kecamatan Biringkanaya dengan 48,22 km2 

dan 27,43% luas keutuhan Kota Makassar. Wilayah terkecil adalah Kecamatan 

Kepulauan Sangkarrang dengan 1,54 km2 dan 0,88% luas keseluruhan Kota 

Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut.Rincian luas 

masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota 

Makassar sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Luas wilayah kecamatan dibandingkan dengan presentase luas wilayah Kota 

Makassar 

No. Kecamatan Luas Area (km2) Persentase 

1 Mariso 1,82 1,04 

2 Mamajang 2,25 1,28 

3 Tamalate 20,21 11,50 

4 Rappocini 9,23 5,25 

5 Makassar 2,52 1,43 

6 Ujung Pandang 2,63 1,50 

7 Wajo 1,99 1,13 

8 Bontoala 2,10 1,19 

9 Ujung Tanah 4,40 2,50 

10 Kepulauan Sangkarrang 1,54 0,88 

11 Tallo  5,83 3,32 

12 Panakkukang 17,05 9,70 

13 Manggala 24,14 13,73 

14 Biringkanaya 48,22 27,43 

15 Tamalanrea  31,84 18,11 

 TOTAL 175,77 100,00 

Sumber : Makassar dalam angka 2022, BPS 2022 

Kondisi Fisik Wilayah 

Kondisi Fisik Wilayah Kota Makassar menurut topografi ada pada dataran 

rendah melalui ketinggian bervariasi antara 1-22 meter di atas permukaan laut 
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(BPS, 2022). Daerah pesisir di sebelah timur yang mengarah datar antara 1-4 meter 

di 51 atas permukaan laut, sementara pada sebelah utara dan barat wilayah 

cenderung variatif antara 1- 22 meter di atas permukaan laut. Kondisi iklim Kota 

Makassar menurut umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan relatif tinggi, 

dan dipengaruhi oleh angin musim dan wilayahnya bertemu langsung dengan Selat 

Makassar. 

Gambar 4.1. 

Peta Administrasi Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

Kota Makassar ialah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai 

Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat 119° 18’ 30,18" sampai dengan 

119°32'31,03" BT dan 5°00' 30,18" sampai dengan 5°14’ 6,49" LS. Berimbang 

dengan karakteristik fisik dan deretannya. 

 Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara 

kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km2 atau 

sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Maros. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran 

rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan 
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laut. Potensi sumberdaya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor 

pertanian dan perikanan.  

Menurut data BPS (2022), di subsektor pertanian, luas lahan 

penyediaannya sebagai lahan sawah yakni 657 ha dan halaman ladang 284 ha. 

Subsektor perikanan darat, luas lahan sebagai tambak 479 ha dengan produksi 

149,80 ton. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar 

merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai 

yang landai.Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas.Dilihat dari segi 

stabilitas pantai, bahwa pantai ini dapat diucapkan relative stabil dan tenang, namun 

cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di sisi itu juga 

tampak ada gejala abrasi sepanjang sekitar 30 m di perkampungan nelayan 

Kelurahan Untia. 

Kecamatan Tamalanrea ialah Kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan 

Biringkanaya, dengan luas 31,84 km2 . Jumlah penduduk 89.143 jiwa.Topografi 

wilayah kecamatan melakukan dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan 

ketinggian elevasi 1-22 m di atas permukaan laut. Penerapan lahan di kecamatan 

ini sangat bermacam-macam mulai dari permukiman, perkantoran, pertokoan 

hingga gedung pendidikan. Salah satunya ialah Universitas sebagai universitas 

terbesar di Wilayah Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir 

Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki 

tambak. Selain itu di tepi Sungai Tallo, daerah tambak juga diketaui di sisi utara 

kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea 

ialah pantai yang berbatasan dengan laut bagian muara Sungai Tallo.Sebagian besar 
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tipe pantai di lokasi ini ialah pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta ialah 

pantai yang landai. Tetapi begitu terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan 

Lantebung (Kelurahan ParangLoe). 

2. Dinas Perhubungan Kota Makassar 

Dinas Perhubungan Kota Makassar ialah bagian dari Pemerintah Kota 

Makassar dan merupakan unsur penopang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar,Dinas 

Perhubungan Kota Makassar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 

Tahun 2005 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Makassar dan berikutnya di sesuaikan dengan PP. 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Makassar 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan 

Kota Makassar. Memiliki tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan 

kebijakan di bidang Perhubungan melingkupi Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian 

Operasional dan Teknik Sarana dan Prasarana, Pengujian Kendaraan Bermotor 

beserta Tugas lainnya yang bertautan dengan perhubungan yang telah diberikan 

oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan Kota 

Makassar ialah :  

1. Mengatur kesimpulan kebijaksanaan tekhnis dibidang perhubungan darat, 

Perhubungan laut.  

2. Mengatur rencana dan program dibidang perhubungan darat dan perhubungan 

laut. 
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3. Mewujudkan pengendalian dan pengamanan tekhnis operasional dibidang 

perhubungan yang meliputi lalu lintas, pengendalian dan operasional lalu lintas 

dan jalan serta tekhnis operasional perhubungan laut  

4. Pemberian persetujuan dan pelayanan umum di bidang Angkutan  

5. Pelaksanaan fungsional administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan. 

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar 

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar 
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Tugas Pokok Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas memiliki tugas melakukan sebagian tugas pokok sesuai 

kebijaksanaan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, 

merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan 

tugas-tugas Dinas.  

2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas 

menyelengarakan fungsi :  

a. Pembuatan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan darat, perhubungan 

laut.  

b. Awalan, pewujudan dan pengendalian kegiatan dibidang perhubungan 

darat, perhubungan laut.  

c. Pengendalian pengamanan teknis operasional perhubungan darat, meliputi 

teknis lalu lintas penyelenggaraan angkutan orang, angkutan barang, 

terminal penumpang, barang, perbengkelan, perparkiran, penyelenggaraan 

sekolah mengemudi, manajemen dan rekayasa lalu lintas,analisis dampak 

lalu lintas, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan serta 

pengendalian operasional bidang perhubungan laut.  

d. Penegakan pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang 

perhubungan darat, perhubungan laut.  

e. Pengelolaan dan pengamanan teknis operasional dibidang perhubungan 

darat, perhubungan laut.  

f. Penegakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan dinas. 
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Sekretaris 

1. Sekretaris memiliki tugas memperhatikan pelayanan Admnistratif bagi seluruh 

satuan kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Makassar.  

2. Dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi :  

a. Pengelolaan Kesekretariatan;  

b. Pelaksanan Urusan Kepegawaian Dinas;  

c. Pelaksanan Urusan Keuangan dan Penyusunan Neraca SKPD;  

d. Pelaksanan Urusan Perlengkapan;  

e. Pelaksanaan Urusan Umum dan Rumah Tangga;  

f. Pengkordinasian Perumusan Program dan RencanaKerja Dinas 

Perhubungan Kota Makassar;  

g. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Atasan  

Sub Bagian Umum Kepegawaian  

1. Sub Bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas mengatur rencana kerja, 

melaksanakan tugas kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian 

beserta melaksanakan urusan kerumah tanggan dinas.  

2. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum 

dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :  

a. Memperhatikan Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

b. Menyusun pelaksanaan kegiatan urusan ketatausaha an meliputi surat- 

menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai 
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bidang;  

c. Melaksankan urusan kerumahtanggaan dinas;  

d. Melaksanakan usul peningkatan pangkat, mutasi dan pensiun;  

e. Melaksanakan usul kenaikan gaji berkala, usul tugas belajar dengan izin 

belajar;  

f. Mempertemukan dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di 

bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;  

g. Mempersiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;  

h. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya;  

i. Melakkan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;  

j. Melaksanakan tugas pembinaan kepada anggota Korpri pada unit kerja 

masing-masing;  

k. Mengatur laporan hasil pelaksanaan tugas;  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh atasan. 

Visi dan misi dinas perhubungan kota Makassar  

A. Visi: 

“menuju transportasi perkotaan yang terpadu, berkelanjutan, berorientasi 

global, dan ramah lingkungan”.  

Arti pokok yang terkandung dalam visi dinas perhubungan kota makassar 

tersebut, antara lain 
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a) Transportasi perkotaan, secara harfiah tercantum makna transportasi yang 

mampu melayani dan beroperasi di wilayah perkotaan makassar dan 

sekitarnya.  

b) Terpadu, artinya pelayanan transportasi harus sinergi dengan moda 

transportasi yang lainnya, yakni transportasi darat, laut dan udara.  

c) berkesinambungan, artinya pembangunan dan pelayanan transportasi 

dilaksanakan secara terus menerus tidak tergantung pada kondisi tertentu.  

d) Berorientasi global, artinya sejalan dengan visi kota makassar, bahwa 

pembangunan transportasi harus sejalan dengan perkembangan teknologi 

dan bermanfaat bagi masyarakat.  

e) Ramah lingkungan, artinya teknologi transportasi yang dipilih harus 

teknologi yang ramah terhadap lingkungan manfaat kelangsungan bumi.  

B. Misi : 

a) Memperhatikan sarana transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan 

dan terjangkasi masyarakat;  

b) Memperhatikan prasarana transportasi yang berkualitas dan memiliki 

standar nasional dan internasional;  

c) Mengembangkan kenyamanan dan keselamatan transportasi; 

d) Mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 

perhubungan;  

e) Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang mudah diakses 

melalui jaringan transportasi terpadu. 
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f) Memberdayakan sumber daya aparatur dan menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dengan budaya tertib berlalu lintas;  

g) Memperkecil tingkat pelangaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan 

oleh tranportasi. 

Tujuan :  

Melaksanakan sarana transportasi yang berkualitas dan mempunyai 

standar dan terjangkau masyarakat;  

1) Membuat prasarana transportasi yang berkualitas dan memiliki standar 

nasional dan internasional;  

2) Membuat kenyamanan dan keselamatan transportasi;  

3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan jasa perhubungan;  

4) Meningkatkan manajemen transportasi perkotaan yang mudah diakses 

dengan jaringan transportasi terpadu;  

5) Memberdayakan sumber daya aparatur dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dengn budaya tertib berlalu lintas;  

6) Memperkecil tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang 

disebabkan transportasi.  

7) Terbentuknya sarana transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan dan 

terjangkau masyarakat;  

8) Terbentuknya prasarana transportasi yang berkualitas dan memiliki standar 

nasional dan internasional;  

9)  Tercapainya kenyamanan dan keselamatan transportasi; 
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10) Tercapainy, kemudahan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 

perhubungan;  

11) Terlaksana, sistem manajemen transportasi perkotaan yang mudah diakses 

dengan jaringan transportasi terpadu;  

12) Terlaksana, sumber daya aparatur yang trampil, cakap dan terciptanya 

kesadaran masyarakat untuk melakukan budaya tertib berlalu lintas;  

13) Terlaksana, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang 

disebabkan oleh transportasi.  

Kebijakan :  

1. Pengembangan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana 

perhubungan;  

2. Pengembangan manajemen transportasi perkotaan;  

3. Pengembangan pelayanan angkutan anak sekolah gratis;  

4. Pengembangan pelayanan angkutan umum massal;  

5. Pengembangan sumber daya aparatur yang trampil,cakap dan terciptanya 

kesadaran masyarakat untuk melakukan budaya tertib berlalu lintas;  

6. Pengembangan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan 

angkutan;  

7. Pengembangan kenyaman dan keselamatan transportasi 

3. Gambaran umum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makaasar 

Visi Dan Misi Polrestabes Makassar  

A. Visi Polrestabes Makassar  

Terciptanya polisi yang semakin profesional, modern, dan terpercaya guna 
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mendukung terciptanya kota Makassar, yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian turut gotong royong.  

B. Misi Polrestabes Makassar  

1.Bergerak melanjutkan reformasi internal polisi.  

2.Melaksanakan organisasi dan postur polisi yang ideal dengan didukung  

3.sarana dan prasarana kepolisian yang modernn.  

4.Memperhatikan permberdayaan kualitas sumber daya manusia polisi yang 

profesional & kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.  

5.Meningkatkan kesejahteraan anggota polisi.  

6.Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayan terhadap publik. 

7.Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini 

berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi 

pada penyelesaian akar masalah.  

8.Meningkatkan harkamtibmas dengan ikut sertakan publik melalui sinergitas 

polisional.  

9.Memperhatikan penegak hukum yang profesional dan berkeadilan.  

C. Polantas Polrestabes 

a. Visi 

Polantas Polrestabes Makassar yang mampu melindungi, Mengayomi 

dan melayani masyarakat serta sebagai aparat penegak Hukum yang 

profesional dan menjunjung tinggi sepermasi Hukum dan HAM dalam 

memelihara Keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran Lalu lintas 

serta meningkatkan keselamatan Lalu lintas jalan.  



46 

 

 

b. Misi Polantas  

1. Mengusahakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat 

bagi pengguna jalan. 

2. Mewujudukan bimbingan masyarakat utk meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan terhadap peraturan Lalu lintas  

3. Mengusahakan situasi Keamanan, ketertiban dan kelancaran lantas 

melalui pergelaran personil dengan scala prioritas.  

4. Mewujudukan Penegakan Hukum Lalu lintas terhadap peraturan 

Lantas secara profesional dan proporsional.  

5. Meningkatkan upaya Konsolidasi ke dalam sebagai upaya penawanan 

Visi dan misi Polantas  

6. Meningkatkan kerjasama dan peran Linsektoral dalam rangka 

melaksanakan situasi keamanan, keselatan, ketertiban dan kelancaran 

Lantas serta meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan.  

c. Janji Layanan  

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meneruskan 

Pelayanan kepada masyarakat senantiasa :  

1. Memberikn pelayanan terbaik.  

2. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama 

3. Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulitt.  

4. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap 

congkak atau arogan karena kekuasaan.  

5. Tidak membeda-bedakan pelayanan kepada semua orang.  
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6. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atauu tidak mengenal 

hari libur.  

7. Tidak mengalutkan biaya, kecuali diatur dalam perundang-undangan. 

8. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari 

masyarakat alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan 

alat dan orang.  

9. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan 

anggota tubuh yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan 

Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat. 

Struktur Organisasi Lantas 

Gambar 4.3 

Struktur Organisasi Sat Lantas Polrestabes Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Satlantas Polrestabes Makassar 
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B. Hasil Penelitian Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu 

Lintas di Kota Makassar 

Kolaborasi dapat dilaksanakan dengan beberapa peringkat dan sketsa. 

Suatu tingkatan proses kolaborasi lebih penting untuk diperhatikan sebagai strategi 

dalam sudut pandang pengelolaan masalah publik. Menurut Ansell & Gash, (2007) 

ada sebagian bentuk dan tingkatan dalam proses collaborative governance 

mempunyai lima variabel yang melibatkan Face to face dialogue, Trust building, 

Commitment to process, Share Understanding, Intermediate outcomes. Untuk lebih 

jelasnya mengenai hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka) 

Face to face dialogue merupakan suatu kegiatan ketika pertemuan antar 

pemangku kepentingan rutin dilakukan untuk memperoleh penjelasan 

mengenai kolaborasi dalam pelaksanaan tugas maka dilakukan wawancara 

dengan informan, Staf  Kaur Mintu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota 

Makassar mengatakan: 

”Dialog Tatap Muka dalam tahap kolaborasi kita ini ada rapat 

koordinasi, berkomunikasi secara langsung ada juga secara 

formal surat, sebelum kelapangan tentunya terlebih dahulu  

harus ada surat tugasnya,  jadi komunikasinya misalnya saat ada 

operasi maka kita ini dari Polantas harus bersama dengan pihak 

Dishub jika ada operasi lalu lintas”  

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 26 Juli 2022) 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses dialog 

tatap muka dilakukan sacara langsung ketika petugas Polantas dan Dinas 

Perhubungan telah ada dilapangan. Dinas perhubungan tidak dapat melakukan 
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operasi penertiban lalu lintas jika tidak didampingi oleh pihak Satuan Lalu 

Lintas dan itu harus memiliki surat tugas sebelum melakukan operasi. 

 Sementara yang dikemukakan oleh informan dari Kepala Seksi 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas  Perhubungan Kota 

Makassar yang mengatakan bahwa: 

“Dalam menjalankan tugas dilapangan kita lebih banyak 

melakukan percakapan tatap muka secara langsung agar 

kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota 

Makassar berjalan dengan baik,tentunya sebelum adanya 

kolaborasi kami mengadakan kegiatan-kegiatan terkait tentang 

kolaborasi agar kecelakaan di Kota Makassar dapat di 

minimalisirkan setiap tahunnya” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses kolaborasi 

dilakukan secara langsung, dengan adanya kegiatan-kegiatan tertentu terkait 

dengan kolaborasi dalam keselamatan lalu lintas di Kota Makassar. 

Sementara pada proses kolaborasi yang dilakukan langsung oleh kedua 

pihak yang dapat berkomunikasi langsung bila telah ada dilapangan, hal ini 

dikemukakan oleh informan kanit lantas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota 

Makassar yang mengemukakan bahwa: 

“Kalau sudah dilapangan kami memiliki masing-masing 

wewenang dalam mengatur lalu lintas, dilapangan kami saling 

menjaga komunikasi satu sama lain agar kolaborasi berjalan 

dengan semestinya” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 14 Juli 2022) 

Adapun yang dikemukakan oleh informan dari petugas lapangan Dinas 

Perhubungan Kota Makassar yang mengatakan bahwa: 

“percakapan secara langsung kami selama dilapangan berjalan 

dengan baik, kami hanya mejalankan tugas dengan aturan-

aturan yang ada agar lalu lintas di Kota Makassar menjadi lebih 
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baik, karena kami juga mengharapkan kolaborasi ini dapat 

meminimalisirkan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar”  

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 14 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dialog tatap 

muka dari Collaborative Governance menjadi satu arah sehingga para 

Stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, saling 

menghormati dalam pelaksanaan tugas, inilah yang menyebabkan proses 

kolaborasi menjadi lebih baik dengan adanya dialog tatap muka. 

2. Trust building (membangun kepercayaan) 

Usaha membangun kepercayaan bahwa para pihak memang memiliki 

niat yang sama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Trust building dapat 

dimulai dengan membangun komunikasi antara stakeholder dalam pelaksanaan 

tugas maka dilakukan wawancara dengan informan, Staff  Kaur Mintu Unit 

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar mengatakan: 

“Dalam membangun kepercayaan kami itu memiliki tugas 

masing-masing dan tanggung jawab, semua melakukan 

tugasnya masing-masing hanya disatukan dalam satu 

wadah,maka dari itu kami harus menjalankan tugas kami 

masing-masing sesuai aturan agar munculnya kepercayaan satu 

sama lain” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 26 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam 

membangun kepercayaan satu sama lain penting dilakukan untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar 

yang salah satu peran dalam melakukan operasi lalu lintas.  
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Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas  Perhubungan Kota 

Makassar yang mengatakan bahwa: 

”Setiap saat kami melakukan rapat koordinasi, apalagi kegiatan 

kami itu memang wajib dan harus didampingi dari pihak 

kepolisian sehingga setiap kegiatan kami itu dari pihak 

kepolisian harus hadir karena kalau tidak hadir kami tidak bisa 

turun ke lapangan” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2022) 

Sebagaimana pengamatan berita yang didapatkan pada 

https://dishub.sulselprov.go.id/ bahwa benar setiap melakukan rapat koordinasi 

atau kegiatan apapun harus didampingi oleh pihak kepolisian. 

Gambar 4.4 

Rapat Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan 

Satlantas Polrestabes Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Https://dishub.sulselprov.go.id/ 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui 

bahwa melakukan rapat koordinasi sangat penting dilakukan agar saling 

membangun kepercayaan satu sama lain, supaya lalu lintas menjadi lancar 

sehingga kolaborasi antar Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polrestabes 

berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

https://dishub.sulselprov.go.id/
https://dishub.sulselprov.go.id/
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3. Commitment to process (komitemen untuk proses) 

Merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses guna 

mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama berarti 

adanya inisiatif dari setiap pemangku kepentingan akan tugas tertentu dalam 

melaksanakan kegiatan kolaborasi, semua pemangku kepentingan akan sadar 

tugas yang menjadi bagiannya itu. maka dilakukan wawancara dengan 

informan, Staff  Kaur Mintu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar 

mengatakan: 

“Kalau bicara komitmen, semua ini jelas menciptakan 

keamanan, keselamatan dan ketertiban kelancaran lalu lintas 

sesuai tugasnya masing-masing agar terciptanya kerja sama 

yang baik walaupun ada memiliki pemikiran yang berbeda tapi 

kami memiliki tujuan yang sama kedepannya dan harapan yang 

sama juga” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 26 Juli 2022) 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa setiap stakeholders 

menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban kelancaran lalu lintas 

sesuai dengan tugas masing-masing walaupun ada memiliki pemikiran yang 

berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas  Perhubungan Kota 

Makassar yang mengatakan bahwa: 

”Setiap kolaborasi tentu sangat penting adanya sebuah 

komitmen, agar terciptanya kepercayaan satu sama lain dalam 

menjalan tugas masing-masing karena dari pihak Kepolisian 

maupun dari Dishub memiliki tujuan yang sama agar 

keselamatan lalu lintas di Kota Makassar bejalan dengan baik” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2022) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari pihak 

Satlantas Polrestabes makassar dan Dinas Perhubungan Makassar memiliki 

tujuan yang sama dalam proses upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar 

agar terciptanya kepercayaan satu sama lain dan lalu lintas di Kota Makassar 

menjadi baik kedepannya. 

4. Share Understanding (Berbagi pemahaman) 

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa kegiatan kolaborasi 

ini menjadi tanggungjawab bersama dan saling berbagi pengalaman dan 

permasalahan dan mencari solusi bersama dalam  upaya keselamatan lalu lintas 

di Kota Makassar. maka dilakukan wawancara dengan informan, Staff  Kaur 

Mintu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar mengatakan: 

“Prinsipnya mempunyai tugas pokok masing-masing, kita tidak 

pernah menutup mata atau tidak menerima saran kita terbuka 

seperti orang diskusi apa yang terbaik ok kita ambil, terus kita 

survei terus kita uji coba misalnya sudah uji coba ada kendala 

kita rapatkan lagi seperti apa kendalanya kita saling berbagi lagi 

pemahaman agar mejadi lebih baik kolaborasi kami dengan 

Dinas Perhubungan” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 26 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa para stakeholders 

mempunyai prinsip dalam menjalankan tugas pokok masing-masing, menerima 

saran sering melakukan diskusi sebelum melakukan kegiatan di lapangan 

melakukan survei terus uji coba terus saling berbagia pemahaman satu sama 

lain agar kolaborasi antar pihak Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan 

Kota Makassar berjalan sesuai apa yang diinginkan. 
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Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas  Perhubungan Kota 

Makassar yang mengatakan bahwa: 

“Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan itu 

pandangannya kurang lebih sama karena kegiatan kami itu 

hampir semuanya mirip seperti dalam kegiatan lalu lintas jadi 

ketika kita melakukan koordinasi tentunya kami saling berbagi 

pemahaman tentang lalu lintas di Kota Makassar” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satlantas 

Polrestabes dan Dinas Perhubungan Makassar kegiatannya hampir semuanya 

sama dan memiliki prinsip dan tugasnya masing-masing dalam kegiatan lalu 

lintas di Kota Makassar, dari pihak Satlantas Polrestabes dan Dinas 

Perhubungan Makassar juga sering melakukan rapat dan melakukan survei 

dilapangann saling berbagi pengalaman dan pemahaman satu sama lain tentang 

lalu lintas di Kota Makassar. 

5. Intermediate outcomes (Hasil sementara) 

Hasil sementara merupakan apa yang dihasilkan kegiatan kolaborasi 

agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak ada 

hambatan, dan hasil sementara dari proses kolaborasi yang sedang berlangsung 

dapat memberikan manfaat. maka dilakukan wawancara dengan informan, Staff  

Kaur Mintu Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar mengatakan: 

“Jadi hasil sementara dari proses kolaborasi dalam upaya 

keselamatan lalu lintas di Kota Makassar ini sedang berjalan 

apapun ada kendala  dijalan kita rapatkan dan melakukan survei 

seperti contoh ada jalan perputaran itu jika memang harus di 

tutup karena menyebabkan kecelakaan dan kemacetan kami 

tutup tentunya kami uji, kami evaluasi tetapi itulah kami saling 

berkolaborasi karena kami memiliki tugas masing-masing kami 
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juga tidak sepihak, terus kami juga setelah melakukan evaluasi 

kami menanyakan apa lagi kendalanya jika sudah tidak ada 

kendalanya dan betul tidak ada kendala maka jalan itu kita tutup 

dengan kesepakatan bersama, tentu dari proses kolaborasi ini 

harapan kami jumlah kasus kecelakaan setiap tahunnya semakin 

menurun”   

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 26 Juli 2022) 

Sebagaimana pengamatan berita yang didapatkan pada 

https://dishub.sulselprov.go.id/ bahwa proses kolaborasi dalam upaya 

keselamatan lalu lintas di Kota Makassar ini sedang berjalan apapun ada 

kendala  dijalan dari pihak Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polrestabes 

melakukan rapat dan melakukan survei seperti contoh ada jalan perputaran 

memang harus di tutup karena menyebabkan menyebabkan kecelakaan dan 

kemacetan.  

Gambar 4.5 

Penutupan Jalan Perputaran 

   

 

 

 

 

 

            Sumber : Https://dishub.sulselprov.go.id/ 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa hasil sementara 

proses kolaborasi dari pihak Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan Kota 

Makassar sering melakukan survei dan uji coba dan tidak melakukan tugas 

https://dishub.sulselprov.go.id/
https://dishub.sulselprov.go.id/
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sepihak karena ketika ada kendala maka dari pihak Kapolres dan Dinas 

Perhubungan melakukan rapat koordinasi dan mengambil keputusan bersama. 

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas  Perhubungan Kota 

Makassar yang mengatakan bahwa: 

“Hasil sementara dari proses kolaborasi yang sedang berjalan ini 

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang 

ada kami juga sedang berusaha agar kecelakaan dapat 

diminimalisirkan karena salah satu yang menyebabkan 

kecelakaan itu dari kesadaran pengendara yang kurang berhati-

hati jadi kami dari pihak Dishub pun ketika ada kendala kami 

langsung melakukan rapat koordinasi dari pihak Kapolres dan 

melakukan survei dan uji coba dan kami mengambil keputusan 

bersama” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 12 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari pihak 

Dishub hasil sementara sudah berjalan sesuai dengan wewenang, jika adapun 

kendala langsung melakukan rapat koordinasi dengan hasil mengambil 

keputusan bersama. 

Sementara pada proses kolaborasi yang dilakukan langsung oleh kedua 

pihak yang dapat berkomunikasi langsung bila telah ada dilapangan, hal ini 

dikemukakan oleh informan kanit lantas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota 

Makassar yang mengemukakan bahwa: 

“Hasil sementara dalam pelaksanaan proses kolaborasi sudah 

berjalan dengan baik tetapi kami yang berada di lapangan ini 

bisa saja nanti ada masalah namun kalau itu bisa diatasi sanksi 

tentu dapat dihindari namun kalau misalnya tidak bisa dihindari 

maka bisa saja ada sanksi teguran langsung atau teguran tertulis” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 14 Juli 2022) 



57 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan yang berhubungan dengan proses kolaborasi antar instansi namun 

bila terjadi masalah yang tidak bisa teratasi dari tugas yang diberikan akan 

diberikan sanksi tergantung pada kesalahan petugas di lapangan namun untuk 

sanksi yang berikan instansi masing-masing berbeda-beda terjadi kesalahan 

ringan maka bisa mendapat sanksi teguran langsung atau tertulis. 

Adapun yang dikemukakan oleh informan dari petugas lapangan Dinas 

Perhubungan Kota Makassar yang mengatakan bahwa: 

“Proses kolaborasi ini sudah berjalan baik tentunya karena kami 

melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang ada kami 

turun kelapangan pun sesuai dengan aturan atau perintah yang 

tertulis jika pun ada kendala kami pasti menyelesaikan dengan 

baik bersama-sama” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 14 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses 

kolaborasi yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas 

Polrestabes Kota Makassar berjalan dengan baik karena tugas yang 

dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga jarang terjadi 

kendala namun jika adapun kendala hal tersebut terjadi maka dapat diselesaikan 

pada saat itu juga dilapangan. 

Selanjutnya untuk mengetahui Kolaborasi antar Satlantas Polrestabes 

Makassar dengan Dinas Perhubungan Makassar dalam upaya keselamatan lalu 

lintas di Kota Makassar, maka kami melakukan wawancara dengan pengguna 

jalan yang mengemukakan bahwa : 

”Kolaborasi nya masih kurang di mana masih ditemukan 

biasanya polisi dan dishub hanya mengatur lalu lintas pada pagi 

hari dan waktu tertentu saja seperti pada hari senin dan pada titik 
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- titik tertentu saja. Dimana masih ada titik - titik macet dan 

kecelakaan dan tidak ada petugas kepolisian dan dishub yang 

berada di tempat tersebut” 

(Sumber: hasil wawancara tanggal, 15 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses 

kolaborasi yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas 

Polrestabes Kota Makassar masih belum berjalan dengan baik karena masih ada 

hambatan seperti petugas hanya berada di jalan di waktu tertentu dan di tempat 

tertentu. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Face to face dialogue (Dialog tatap muka) 

Menurut (Ansell and Gash 2007) Semua bentuk Collaborative 

Governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari pihak 

Satlantas Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar. 

Sebagaimana Collaborative Governance yang berorientasikan proses, dialog 

secara langsung sangat penting dalam rangka upaya keselamatan lalu lintas di 

Kota Makassar. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata 

merupakan negoisasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat 

meminimalisir antagonisme dan disrespect dari pihak Satlantas Polrestabes 

Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Sehingga, stakeholder 

dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama. 

 Maka hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses 

dialog tatap muka dilakukan secara langsung ketika petugas Polantas dan Dinas 

Perhubungan telah ada dilapangan. Dinas perhubungan tidak dapat melakukan 
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operasi penertiban lalu lintas jika tidak didampingi oleh pihak Satuan Lalu 

Lintas dan itu harus memiliki surat tugas sebelum melakukan operasi. 

2. Trust building (Membangun Kepercayaan) 

Menurut (Ansell and Gash 2007) Kolaborasi memang bukan semata 

tentang negoisasi namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling 

membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan 

perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. 

Hal ini diupayakan dari pihak Satlantas Polrestabes Makassar dengan Dinas 

Perhubungan Kota Makassar tidak mengalami egosentrisme antar institusi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam membangun 

kepercayaan satu sama lain penting dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar dengan Dinas 

Perhubungan dalam melakukan operasi lalu lintas dan melakukan rapat 

koordinasi sangat penting dilakukan agar saling membangun kepercayaan satu 

sama lain, supaya lalu lintas menjadi lancar sehingga kolaborasi antar Dinas 

Perhubungan dengan Satlantas Polrestabes berjalan dengan baik sesuai dengan 

tugasnya masing-masing. 

3. Commitment to process (Komitmen dalam proses) 

Komitmen tentu memegang perhubungan yang kuat dalam proses 

kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berkolaborasi 

dalam Collaborative Governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder 

dibutuhkan untuk menahan resiko dalam proses kolaborasi. Sedangkan  

komitmen memang hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan 
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tanggung jawab dari stakeholder supaya memperhatikan relasi yang dilakukan 

sebagai hal yang baru dan tanggung jawab tersebut perlu ditingkatkan. (Ansell 

and Gash 2007) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari pihak Satlantas 

Polrestabes makassar dan Dinas Perhubungan Makassar memiliki tujuan yang 

sama dalam proses upaya keselamatan lalu lintas di Kota Makassar agar 

terciptanya kepercayaan satu sama lain dan lalu lintas di Kota Makassar 

menjadi baik kedepannya. 

4. Share Understanding (Berbagi pemahaman) 

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat 

harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai 

melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat 

digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obyektivitas umum, visi 

bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling memberi pemahaman dapat 

berimplikasi terhadap persetujuan bersama untuk menerangkan dan 

mengartikan suatu masalah. (Ansell and Gash 2007) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Satlantas 

Polrestabes dan Dinas Perhubungan Makassar kegiatannya hampir semuanya 

sama dan memiliki prinsip dan tugasnya masing-masing dalam kegiatan lalu 

lintas di Kota Makassar, dari pihak Satlantas Polrestabes dan Dinas 

Perhubungan Makassar juga sering melakukan rapat dan melakukan survei 

dilapangann saling berbagi pengalaman dan pemahaman satu sama lain tentang 

lalu lintas di Kota Makassar. 
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5. Intermediate outcomes (Hasil Sementara) 

Hasil lanjutan proses kolaborasi terbentuk pada bentuk output atau 

keluaran yang nyata. Hal ini ialah hasil proses yang kritis dan esensial dalam 

mengelaborasikan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan 

suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini keluar apabila keinginan dan 

memberikan manfaat dari kolaborasi yang mana secara relatif konkrit dan 

ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil sementara 

proses kolaborasi dari pihak Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan Kota 

Makassar sering melakukan survei dan uji coba dan tidak melakukan tugas 

sepihak karena ketika ada kendala maka dari pihak Kapolres dan Dinas 

Perhubungan melakukan rapat koordinasi dan mengambil keputusan bersama 

dapat diketahui bahwa proses kolaborasi yang dilakukan bersama Dinas 

Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Kota Makassar berjalan dengan baik 

karena tugas yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga 

jarang terjadi kendala namun jika adapun kendala hal tersebut terjadi maka 

dapat diselesaikan pada saat itu juga dilapangan tetapi adapun salah satunya 

pendapat menurut informan pengguna jalan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses kolaborasi 

yang dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar masih belum berjalan dengan baik karena masih ada hambatan seperti 

petugas hanya berada di jalan di waktu tertentu dan di tempat tertentu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Proses Collaborative Governance 

Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas di Kota Makassar maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses face to face dialog menyimpulkan bahwa proses kolaborasi dialog tatap 

muka antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar sudah berjalan dengan cukup baik karena para stakeholders memiliki 

kepentingan dan visi bersama ingin dicapai, saling menghormati dalam pelaksanaan 

tugas. 

2. Dalam proses trust building menyimpulkan bahwa antara Dinas Perhubungan 

Kota Makassar dengan Satlantas Polrestabes Kota Makassar dalam membangun 

kepercayaan satu sama lain mereka memiliki tugas masing-masing dan tanggung 

jawab sesuai aturan agar munculnya kepercayaan satu sama lain dan ketika ada 

kendala mereka melakukan rapat koordinasi. 

3. Proses commitment to process menyimpulkan antara Dinas Perhubungan Kota 

Makassar dengan Satlantas Polrestabes Kota Makassar memiliki tujuan yang sama 

dan harapan yang sama juga walaupun memiliki pemikiran yang berbeda. 

4. Proses share understanding antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan 

Satlantas Polrestabes Kota Makassar mempunyai prinsip dalam menjalankan tugas 

pokok masing-masing, menerima saran sering melakukan kegiatan di lapangan 

melakukan survei terus uji coba dan saling berbagi pemahaman. 
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5. Intermediate outcomes atau hasil sementara dalam proses kolaborasi antara 

Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan Satlantas Polrestabes Kota Makassar 

menyimpulkan masih belum berjalan dengan baik karena ada kendala seperti 

petugas hanya berada di jalan di waktu tertentu dan di tempat tertentu, berdasarkan 

dari fenomena dalam Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu 

Lintas di Kota Makassar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka terdapat 

beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya:  

1. Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Makassar harus mampu 

melakukan kolaborasi dengan baik sehingga dalam perjalanan proses kolaborasi 

tidak terjadi miss communication. 

2. Terkait dari Hasil Sementara dalam proses kolaborasi harus lebih ditingkatkan 

dengan baik agar petugas lapangan tidak hanya berada di jalan di waktu tertentu 

dan di tempat tertentu maka perlu di kaji ulang tempat-tempat yang semestinya 

ada petugas. 
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