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ABSTRAK 

Nadya Safira (2022). Implementasi Prinsip Collaborative Governance Dalam 

Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Hj. Fatmawati dan 

Hardianto Hawing). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi collaborative 

governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar dan juga untuk 

mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat 

implementasi prinsip collaborative governance dalam pengelolaan sampah di 

Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tekhnik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, dan dokumentasi. Proses 

analisis data dilakukan beberapa tahapan pemeriksaan data yang terkait, hasil 

wawancaya yang mendalam, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hasil implementasi 

prinsip collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar 

secara umum berpengaruh terhadap masyarakat karena pihak pemerintah dan 

pihak swasta berkolaborasi dalam delapan indikator prinsip collaborative 

governance, yaitu Masyarakat terlibat dalam produksi barang publik, Masyarakat 

memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, Tenaga 

profesional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan masyarakat, 

Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, Kebijakan harus mengandung 

kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, Kebijakan harus strategis, Kebijakan 

harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecah 

maslaah publik, Kebijakan harus mengandung akuntabilitas 

 

Kata Kunci: Implementasi, Collaborative, Governance, Pengelolaan, Sampah 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Dari beberapa penelitian tentang implementasi 

Collaborative Governance Politik Pengelolaan Sampah di Kota Makassar 

dapat dilihat dibawah ini: 

No. Penelitian Terdahulu Hasil 

1 (M Febri Zulkarnain, 2017) 

melakukan penelitian dengan judul 

pelaksanaan kemitraan pemerintah 

dan swasta dalam pengelolaan 

sampah di kota makassar. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

di TPA Tamangapa telah dilakukan 

kerjasama proyek Clean 

Developement Mechanism (CDM) 

pembakaran Landfill Gas, yang 

terlibat dalam proyek ini yaitu 

Pemerintah Kota Makassar yang 

mengontrol dan mengawasi proyek 

CDM, PT. Gikoko Kogyo Indonesia 

yang mengambil alih pendanaan, 

pembangunan dan pengoperasian 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

dalam penelitian M Febri Zulkarnain, 

2017 melakukan penelitian dengan 

judul pelaksanaan kemitraan 

pemerintah dan swasta dalam 

pengelolaan sampah di kota 

Makassar. Sedangkan rencana 

penelitian saya fokus kepada 

pemerintah terhadap masyarakat 

dalam konteks pengelolaan sampah 

di Kota Makassar, dimana 

pemerintah yang dimaksud ialah 

Dinas Lingkungan Hidup kota 

Makassar dan dari pihak masyarakat 

yaitu karang taruna kota Makassar. 
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proyek pembakaran LFG, dan 

masyarakat yang turut merasakan 

dampak positif dari kemitraan ini. 

2. (Anur Qalby, 2018) melakukan 

penelitian dengan judul 

collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di kelurahan 

paropo kecamatan panakukang kota 

makassar. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa Collaborative 

governance dalam pengelolaan 

sampah (Bank Sampah Pusat) 

menunjukkan 3 indikator yaitu: 1) 

Trus among the participants 

(adanya saling percaya antara 

partisipan). 2) Distributive 

accountability (pembagian 

akuntabilitas). 3) Information 

sharing (berbagi informasi).  

Penelitian ini terdapat 5 indikator 

penting yang dijadikan ukuran 

keberhasilan sebuah collaborative 

dalam governance. Mengambil 

contoh dari penelitian terdahulu yang 

menggunakan teori Sudarmo, 2012. 

3. (Kurniasih, 2017) melakukan 

penelitian dengan judul 

collaborative governance dalam 

penguatan kelembagaan program 

sanitasi lingkungan berbasis 

masyarakat (SLBM) di kabupaten 

Penelitian ini terdapat perbedaan di 

konsep penelitian dengan penelitian 

Kurniasih, 2017. Hasil dari penelitian 

Kurniasih mengatakan kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program topup down 
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banyumas dengan hasil penelitian 

kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program topup 

down membuat kinerja kelembagaan 

pada program SLBM di kabupaten 

banyumas belum optimal. 

membuat kinerja kelembagaan pada 

program SLBM di kabupaten 

banyumas belum optimal.. 

4. (Fatmawati, 2019) melakukan 

penelitian dengan judul 

pemberdayaan masyarkat berbasis 

kemitraan dalam pengeloaan 

sampah  dengan hasil penelitian 

yaitu adanya kerjasama antar 

stakeholders di Kota Makasar 

Dalam penelitian ini memiliki sedikit 

persamaan membahas kemitraan 

dalam pengelolaan sampah dalam 

lingkup collaborative governance 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Definisi Collaborative Governance 

Secara bahasa kata kolaborasi berasal dari bahasa inggris yaitu 

colabour yang artinya bekerja bersama, dan dalam bahasa publik yaitu 

sebuah istilah dari governance yang biasa digunakan untuk menjelaskan 

organisasi yang saling berhubungan dalam kegiatan publik atau dapat 

dikatakan Collaborative Governance adalah lebih menunjukkan 

deliberative dan pendekatan berorientasi consensus untuk pengambilan 

keputusan. Collaborative merupakan sebuah model pengendalian dimana 

satu atau lebih Lembaga publik secara langsung melibatkan para 

pemangku kepentingan stakeholders non-state dalam proses pengambilan 
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keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, 

deliberative dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan 

publik, mengelola program publik atau aset publik.  

Ada banyak pengertian kolaborasi yang disampaikan oleh para ahli 

dengan sudut pandang yang berbeda yaitu menurut Ansell dan Gash 

(febrian, 2016) mendefinisikan collaborative governance adalah sebuah 

pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung 

terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi, konsesus, 

dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau 

mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset 

publik. Dalam kolaborasi juga didapati penyamaan visi, tujuan, strategi, 

dan aktivitas antara berbagai pihak, namun masing-masing dari pihak yang 

terlibat memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen 

(Putri, 2021). 

Menurut (Donahue dan Zeckhauser, 2011) collaborative 

governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi 

tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Ada 

juga pengertian collaborative governance menurut (Holzer, et al, 2012) 

yang menyatakan bahwa collaborative governance adalah kondisi ketika 

peerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk 

masyarakat. 
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Selanjutnya dalam governance berasal dari kata govern dengan 

definisi yakni mengambil peran yang lebih besar yang terdiri dari semua 

proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan 

pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat menurut dwiyanto 

(Putri, 2021). Governance juga sebagai konsepsi tentang interaksi dalam 

pemerintah, dimana interaksi itu sendiri merupakan hubungan saling 

menguntungkan antara dua atau lebih aktor menurut koodiman (Cahya, 

2020). 

2. Tujuan Collaborative Governance 

Munculnya collaborative governance dilihat dari latar belakang 

berbagai aspek seperti dilatarbelakangi aspek kebutuhan untuk melakukan 

kerja sama, karena adanya keterbatasan disetiap stakeholders untuk 

melakukan programnya sendiri seperti keterbatasan dalam pembiyaan, 

pelatihan sehingga adanya kolaborasi disetiap lembaga. 

 Konsep governance menurut (Sumarto, 2009) menjelaskan tentang 

konsep governance yaitu pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan 

tidak selalu menjadi aktor yang paling menguntungkan. Peran pemerintah 

sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur 

akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang 

mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut 

aktif melakukan upaya tersebut (Cahya, 2020). 

Tujuan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan bersama dengan 

saling membantu satu sama lain dalam membentuk suatu proses sosial, 
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dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan bersama dengan saling memahami aktivitas masing-

masing. 

Proses kolaborasi yang dimaksud adalah collaborative governance 

yang didefinisikan sebagai proses dan struktur dalam pembuatan 

keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat 

secara kontruktif dalam batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan 

atau masyarakat sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak 

bisa dicapai tanpa keterlibatan pihak swasta dan masyarakat menurut 

Emerson, Et, al (Kurniasih, 2017). 

3. Prinsip-Prinsip Collaborative Governance 

Ada beberapa prinsip penerapan collaborative governance menurut 

Seigler (Kurniasih, 2017) yaitu menguraikan 8 prinsip utama dalam 

penerapan collaborative governance. 

a. Masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik 

b. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk 

memecahkan masalah publik 

c. Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk 

memberdayakan masyarakat 

d. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik 

e. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan 

f. Kebijakan harus strategis 
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g. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan 

masyarakat dan pemecah maslaah publik 

h. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.  

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan 

untuk mengatasi suatu masalah, collaborative governance merupakan 

instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah sebab 

collaborative governance menciptakan kepemilikan bersama terhadap 

masalah tersebut (Putri, 2020). 

4. Tolak Ukur Keberhasilan Collaborative Governance 

Terdapat lima item penting yang bisa dijadikan tolak ukur 

keberhasilan sebuah kolaborasi dalam governance, menurut Sudarmo 

(Fatimah, 2021) mengatakan yaitu bahwa collaborative governance adalah 

sebagai berikut:  

a. Network Structure (Struktur Jaringan) 

   Struktur jaringan yang dimaksud adalah adanya elemen-elemen 

yang terkait atau saling berhubungan yang mencerminkan jaringan. 

Network (jaringan) tidak boleh membentuk hirarki karena tidak 

efektif, dan struktur jaringan mampu bersikap organis dengan struktur 

organisasi yang se-flat mungkin. Yang di dalamnya tidak ada hirarki 

kekuasaan, dominasi, serta monopoli. Semuanya harus setara baik itu 

dalam hal kewajiban, tanggungjawab, otoritas dan peluang untuk 

aksesibilitas.  

b. Commitment to a common purpose (Komitmen terhadap tujuan)  
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Komitmen terhadap tujuan yang dimaksud adalah kerjasama yang 

mengacu pada alasan sebuah jaringan itu harus ada sebagai upaya 

pemberdayaan suatu kelompok. Komitmen yang ada dalam kolaborasi 

setiap lembaga sudah memiliki visi misi yang jelas, dan setiap 

lembaga juga memiliki komitmen masing-masing dalam 

memberdayakan suatu kelompok.  

c. Trust among the participants (Adanya saling percaya antara peserta) 

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan. Dalam sebuah hubungan 

kolaborasi sangat penting menanamkan rasa kepercayaan dari para 

steakholder. Erat kaitannya dengan kolaborasi antara Dinas dan aktor 

yang terlibat serta harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain.  

d. Governance (Kejelasan dalam tata kelola) 

Kejelasan dalam tata kelola pada kolaborasi meliputi: 1) 

Boundary and exclusivity dalam kolaborasi ini masing-masing 

lembaga memiliki persyaratan dalam perekrutan anggota. 2) rules 

(aturan) dalam kolaborasi terdapat aturan terikat dan terikat hal ini 

tergantung dari kepentingan lembaga masing-masing. 3) self 

determination dalam kolaborasi para stakeholder memberikan 

kebebasan kepada para kelompok dalam melakukan kerjasama baik 

dari pihak pemerintah maupun swasta. Namun dari pihak swasta 

membangun kerjasama merupakan salah satu hal penting dalam 

kolaborasi. 4) network management. 
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e. Distributive Accountability / Responsibility (Pembagian Akuntanbilitas / 

Resposibilitas) 

 Pembagian akuntabilitas/ responsibilitas ini merujuk pada 

penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama-

sama dengan steakholder lainnya. Serta melibatkan seluruh anggota 

jaringan dalam pembuatan keputusan dan berbagi tanggungjawab untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Apabilah anggota tidak dilibatkan 

dalam menentukan tujuan network dan tidak berkeinginan sumber daya 

dan otoritas ke dalam network, sehingga network gagal mencapai 

tujuan. Pertanggungjawaban dalam kolaborasi sudah ada pada 

masingmasing stakeholder atau lembaga masing-masing. namun disini 

ada beberapa titik fokus yaitu: pembinaan, pemberdayaan dalam aspek 

budidaya, serta konsisten dengan kesepakatan kerjasama.  

5. Definisi Pengelolaan Sampah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah 

sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau 

semi padat yang dibuang karena tidak dipergunakan dan tidak diinginkan. 

Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola 

agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.  
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Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan 

kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat 

dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat 

menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat 

digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. 

6. Karakteristik Sampah 

a. Jenis sampah Berdasarkan sumbernya seperti: 

1) Pemukiman: berupa apartemen atau rumah, jenis sampah yang 

ditimbulkan antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, 

sampah kebun, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya, dan 

sebagainya. 

2) Daerah Komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, 

perkantoran, hotel. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, 

kayu plastik, sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca 

dan sebagainya. 

3) Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan 

lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah 

daerah komersial 

4) Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan: meliputi pembuatan 

konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang 

ditimbulkan antara lain kayu, baju, beton, debu, dan lain-lain 
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5) Fasilitas Umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat 

rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain 

rubbish, ranting, sampah tanaman, dalin, dan sebagainya. 

6) Pengelolaan sampah domestik seperti instansi pengelolaan air buangan, 

instansi pengelolaan air minum, dan insinerator. Jenis sampah yang 

ditimbulkan anatara lain lumpur hasil pengelolaan, debu dan 

sebagainya. 

7) Kawasan industri: jenis sampah yang ditimbulkan anatara lain buangan 

non industri, sisa proses produksi, dan sebagainya. 

8) Pertanian: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan 

busuk, dan sisa pertanian. 

b. Berdasarkan bentuknya secara umum jenis sampah dapat dibagi menjadi 2 

jenis menurut Mallongi (Widyawati, 2020) yaitu: 

1) Sampah Organik 

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan 

hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan rumah 

tangga, pertanian, perkantoran, dan kegiatan lain. Sampah ini dengan 

mudah diuraikan dalam proses alami, sampah rumah tangga sebagian 

merupakan bahan organik, sampah organik itu adalah sampah dari dapur 

seperti sisa makanan, sayuran, kulit buah, rempah-rempah, dan lain-lain. 

2) Sampah Anorganik 

Sampah anoragnik berasal dari sumber daya alam tak terbahurui 

seperti mineral, minyak bumi, atau proses industri. Beberapa dari bahan 

ini tidak terdapat di alam seperti plastik aluminium, sebagai zat 

anorganik, secara keseluruhan tidak dapat diurai oleh alam, sedangkan 
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sebagian lainnya dapat diurai dalam waktu yang sangat lama, sampah 

jenis ini dalam tingkat rumah tangga yaitu dalam bentuk botol kaca. 

Pengertian bank sampah menurut Munasyah (Jahro, 2018) adalah 

sebuah tempat yang diperuntukkan untuk mengurangi volume sampah 

dengan cara mengelola dan memanfaatkan sampah sebagai sumber 

penghasilan tambahan, cara kerja bank sampah ini dengan cara 

mengumpulkan smapah kering atau non organik untuk dijual kepada 

pengepul yang telah ditentukan. Pengertian lain dari bank sampah 

dijelaskan juga oleh (Qalby, 2018) yaitu bank sampah adalah tempat 

yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilih 

hasil dari pengumpulan sampah yang telah dipilih akan disetor ketempat 

pembuatan kerjainan sampah atau ketempat pengepul sampah. Penyetor 

sampah yang dimaksud disini adalah masyarakat yang tinggal di 

sekitaran bank sampah lalu mendapatkan buku tabungan jika menabung 

sampah kering di bank sampah, bank sampah yang dimaksud sama 

halnya dengan bank konvensional pada umumnya. 

c. Berdasaarkan kemampuan sampah untuk dihancurkan 

Berdasarkan kemampuan sampah untuk dihancurkan secara umum 

dibagi menjadi 2 bagian menurut (Fatmawati, 2019) yaitu sebagai berikut: 

1) Biodegradable  yaitu sampah yang dapat mengalami pembusukan 

secara alami termaksud sampah organic, seperti sampah dapur, sayuran, 

buah, bunga, daun, dan kertas. 
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2) Nonbiodegradable yaitu sampah yang dapat didaur ulang seperti 

sampah plastic, kertas, gelas. Dan sampah beracun seperti obat, cat, 

baterei, semir sepatu, sampah medis, seperti jarum suntik. 

Soemirat (2009) mengatakan bahwa ada beberapa faktor penting yang 

mempengaruhi sampah antara lain yaitu: 

a. Jumlah penduduk, semakin banyak penduduk maka semakin banyak 

pula sampahnya 

b. Keadaan social ekonomi, semakin tinggi keadaan social ekonomi 

masyarakat maka semakin banyak pula jumlah perkapita yang 

dibuang tiap harinya. 

c. Kemajuan tekhnologi, kemajuan tekhnologi akan menambah jumlah 

maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin 

beragam. 

7. Metode Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan bank sampah dijelaskan dalam peraturan Menteri 

lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

prinsip pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle, melalui bank sampah pada 

pasal 7 bahwa kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) melalui bank sampah 

dilaksankaan oleh 

1. Menteri 

2. Menteri terkait lainnya 

3. Gubernur  

4. Bupati/Walikota, dan atau lainnya. 
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5. Masyarakat 

Pemerintah kota akan menjamin terselenggaraannya pengelolaan 

sampah yang baik, komprehensif, dan sehat bagi masyarakat, sistem 

pengelolaan sampah yang sesuai dengan undang-undang pengelolaan 

sampah tersebut yaitu dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle). 

Pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) dapat 

dilakukan setiap orang dalam kegiatan sehari-hari dimana 3R terdiri dari 

Reuce yang berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat 

digunakan untuk fungsi yang sama ataupun dengan fungsi yang lainnya. 

Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang melibatkan sampah, dan 

Recycle yaitu mengelola kembali (mendaur ulang) sampah menjadi barang 

atau produk baru yang bermanfaat, dapat dilihat di (setda 

bulukengkab.go.ig). 

Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan 

yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan 

pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah 

selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber 

sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah 

dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat 

pemrosesan akhir. 

Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan 

akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 
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sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan 

sebelumnya ke media lingkungan secara aman.  

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 

3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan 

akhir. Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan 

dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut. 

a) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat 

asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju 

tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa 

tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau 

tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, 

umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah 

setiap periode waktu tertentu;  

b) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana 

bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan 

akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada 

periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan 

sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA); 

c) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik 

secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh 

proses yang untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan 

untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya, melalui kerangka pikir ini, 

maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih 

dahulu. 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

 

D. Fokus Penelitian 

Implementasi collaborative governance dalam pengelolaan sampah 

dikota Makassar dan hambatan dalam pengimplementasian prinsip 

collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. 

Implementasi prinsip collaborative 

governance dalam pengelolaan sampah 

di kota Makassar 

Indikator impementasi prinsip collaborative 

governance 

a. Masyarakat terlibat dalam produksi barang 

publik 

b. Masyarakat memobilisasi sumber daya dan 

aset untuk memecahkan masalah publik 

c. Tenaga profesional harus berbagi keahlian 

mereka untuk memberdayakan masyarakat 

d. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah 

publik 

e. Kebijakan harus mengandung kemitraan 

kolaboratif yang berkelanjutan 

f. Kebijakan harus strategis 

g. Kebijakan harus mengubah kelembagaan 

untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecah 

maslaah publik 

h. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas 

(Seigler, 2017) 

Faktor Pendukung 

yaitu: 

1. Kebijakan 

walikota 

mengharuskan 

setiap kelurahan 

memiliki bank 

sampah dan harus 

ada pemilahan 

dari sumber 

2. Partisipasi pihak 

swasta dalam 

CSR. 

Faktor Penghambat 

yaitu: 

1. Adanya presepsi 

masyarakat 

sampah itu adalah 

tanggung jawab 

pemerintah. 

2. Jumlah sarana 

Sebagian besar 

harus 

diremajakan 

Upaya kerjasama dalam pengelolaan sampah dikota 

Makassar 
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E.  Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik 

Implementasi prinsip collaborative governance dalam pengelolaan 

sampah yaitu masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang 

publik seperti masyarakat juga harus terlibat langsung dalam pembuatan 

barang seperti: 

a) Masyarakat yang mengumpulkan dan memilah sampah dalam 

pengelolaan  bank sampah. 

b) Masyarakat yang menjadi pengrajin sampah anorganik untuk program 

yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta 

2. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk 

memecahkan masalah publik 

Dalam prinsip collaborative governance masyarakat dituntut 

mampu memobilisasi sumberdaya dan asset untuk memecahkan masalah 

seperti: 

a) Masyarakat dapat mengindentifikasi potensi yang ada disekitarnya 

dalam pengeloaan bank sampah 

b) Pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk 

mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah. 

3. Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk 

memberdayakan masyarakat. 
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Pihak pemerintah ataupun pihak swasta yang bekerja sama dalam 

pengelolaan bank sampah harus memberikan pelatihan kepada masyarakat 

seperti: 

a) Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan terhadap masyarakat 

agar keterampilan masyarakat dapat terasah.. 

b) Pihak swasta memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara 

menciptakan sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi. 

4. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik 

Prinsip collaborative governance dalam pembuatan kebijakan pihak 

pemerintah harus menghadirkan musyawarah publik seperti harus 

menghadirkan pihak pemerintah, pihak swasta, maupun dari pihak 

masyarakat agar semua pihak mengetahui kebijakan yang telah disepakati. 

5. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan 

Dalam prinsip collaborative governance dalam kebijakan harus 

mengandung kemitraan kolaborasi dimana kemitraan dengan stakeholders, 

stakeholders disini yaitu: 

a) Pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan ruang fasilitas, 

koordinasi yang mengkoordinir setiap program yang dilaksanakan. 

b) Pihak swasta sebagai pembiyaan, 

c) Masyarakat sebagai pelaksana, agar kemitraan kolaborasi ini terus 

berkelanjutan.  

6. Kebijakan harus strategis 

Prinsip collaborative governance dalam pembuatan kebijakan harus 

strategis untuk mencapai hasil yang maksimal seperti pemerintah 
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memberikan tanggung jawab kepada masyarakat Dalam hal pengelolaan 

bank sampah,  karena masyarakat adalah elemen utama dalam meproduksi 

sampah. 

7. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat 

dan pemecah maslaah publik 

Prinsip collaborative governance dalam kebijakan harus mengubah 

kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecah maslaah publik 

dengan cara dalam menyelesaikan maslaah harus mengubah kelembagaan, 

pihak pemerintah harus sering mensosialisasikan program yang sedang 

dijalankan 

8. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas  

Dalam prinsip collaborative governance setaip kebijakan harus 

mengandung akuntabilitas seperti: 

a) Pemerintah bertanggung jawab setaip program yang dijalankan sebagai 

fasilitator dan koordinasi, dan bertanggung jawab pada program yang 

dijalankan bersama pihak swasta maupun dengan masyarakat,  

b) Pihak swasta bertanggung jawab atas pembiyaan dan program yang 

dijalankan bersama pemerintah dan masyarakat,  

c) Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam bidang produksi dan 

pelaksana. 

9. Faktor Penghambat  

Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat 

collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kota Makassar 



33 
 

 
 

seperti dalam melaksanakan kegiatan atau program yang ada di dalam 

kebijakan pengelolaan sampah. 

10. Faktor Pendukung. 

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung 

collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kota Makassar 

seperti dalam melaksanakan kegiatan atau program yang ada di dalam 

kebijakan pengelolaan sampah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) 

bulan setelah seminar proposal dan berlokasi di kantor dinas lingkungan hidup 

Kota Makassar 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu 

bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif 

berkaitan dengan objek penelitian yaitu implementasi prinsip collaborative 

governance pengelolaan sampah di Kota Makassar 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis sumber data terdiri dari : 

1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap 

informan yang berkaitan dengan penilitian yang dilakukan. 

2. Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur–

literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti, seperti Dokumen mengenai kota dan 

karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, dan di dapat dari 

institusi lembaga yang bersangkutan.



35 

 

 
 

D. Informan Peneltian 

Informasi dalam penelitian ini di dapat dari orang-orang yang benar-

benar mengetahui dan menangani masalah, serta terlibat langsung dengan 

masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. 

Dalam hal ini Adapun informannya yaitu: 

Table 3.1 

Jumlah Infoman 

 

No. Nama  Jabatan  Usia  

1. Syafarullah Abbas Tuppu, S.E., MM Kabid. Persampahan Lb3  56 th 

2. Apriliya Elsandari, S.T Analisis Lingkungan Hidup 27 th 

3. Ir. Salahuddin Anggota Karang Taruna 54 th 

4. Ida Wahida Anggota Ibu PKK  51 th 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek 

penelitian di kecamatan Makassar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab atau berdialog dengan informan yang memiliki kepabilitas seperti 

Kepala dinas lingkungan hidup Kota Makassar dan beberapa anggota 

karang taruna. 
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3. Telaah Dokumen  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji 

dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan 

perundang-undangan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah 

wawancara, dan telaah dokumen. Dokumentasi adalah cara untuk 

mendapatkan data tambahan melalui jurnal, buku, website, foto-foto dan 

hal yang berhubungan dengan variable yang diteliti. 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga 

analisis data tersebut dapat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. 

Proses analisis data dilakukan bertahap sebagai berikut: 

1. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. 

2. Hasil wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan catatan 

lapangan. 

3. Mereduksi data dengan cara membuat rangkuman (inti dan proses 

pernyataan dan informasi) 

4. Penyajian Data, Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengordinasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan 

merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena 

yang ada dari objek penelitian. 



37 

 

 

 

5. Penarikan Simpulan, Simpulan dapat berupa kegiatan yang berupa 

pengembangan ketelitian dalam suatu data. Penarikan simpulan dalam 

penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relefan. 

G. Pengabsahan Data 

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan 

hasil penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Menurut 

Sugiyono (2012:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Menurut Sugiyono ada 

tiga macam triangulasi,yaitu 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang 

derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh   melalui   sumber  

yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan 

yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yangada. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 
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masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas 

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang- ulang sehingga ditemukan kepastiandatanya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dinas yang ada di kota 

Makassar yang berada di jalan Urip Sumoharjo nomor 269. Di bentuk 

Berdasarkan keputusan gubernur Sulawesi nomor 12 tahun 2013 tentang 

penetapan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah provinsi Sulawesi 

Selatan.  

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup 

a. Luas Wilayah 

Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0o12’ – 8’ Lintang Selatan 

dan 116o48’ – 122o36’ Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara 

Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, 

Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. 

Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 dengan Jumlah 

Penduduk Tahun 2012 ¬+ 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan 

Penduduk 175,84 Jiwa/km2 yang tersebar di 24 =Kabupaten/Kota 

yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, dan 2.953 

desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, 

Makassar, Mandar dan Toraja. 

b. Visi dan Misi 

Visi: 

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkarakter Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan 

berkarakter.



40 

 

 

 

Misi: 

1. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. 

2. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang 

produktif. 

3. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif. 

4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya 

Alam yang berkelanjutan. 

c. Struktur Organisasi 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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B. Implementasi Prinsip Collaborative governance Dalam Pengelolaan 

Sampah Di Kota Makassar  

Permasalahan pengelolaan sampah di kota Makassar belum 

sepenuhnya diselesaikan, seiring berjalannya waktu peningkatan sampah 

rumah tangga sangat banyak, ketidak efektifan pengelolaan sampah 

menimbulkan timbunan sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) sangat tinggi sehingga menyebabkan overload di TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) Kota Makassar. Berawal dari permasalahan itu maka 

muncul ide pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu melalui kegiatan bank 

sam[ah, untuk itu dilakukan upaya collaborative governance oleh para 

pemangku kepentingan antara lain dinas lingkungan hidup Kota Makassar, 

pihak swasta, masyarakat, dan lain sebagainya. 

1) Masyarakat Terlibat Dalam Produksi Barang Publik 

Masyarakat yang ada di Kota Makassar turut andil dalam produksi 

barang public disetiap kecamatan atau kelurahan yang ada dalam upaya 

pengelolaan sampah di Kota Makassar. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait masyarakat 

terlibat dalam produksi barang public ialah sebagai berikut: 

“…masyarakat sepenuhnya ikut andil dalam pengelolaan sampah di 

Kota Makassar seperti masyarakat mengumpulkan sampah rumah 

tangga masing-masing” (wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 

Juni 2022). 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu AP dalam 

wawancaranya ialah sebagai berikut: 
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“…setiap RW/RT wajib memiliki 1 unit bank sampah sendiri agar 

memudahkan masyarakat” (wawancara dengan ibu AP pada tanggal 

13 Juni 2022). 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

Kota Makassar memberikan tanggung jawab sendiri kepada masyarakat 

dalam pengelolaan sampah dengan cara mewadahi masyarakat dengan 

program bank sampah yang ada disetiap RW/RT setempat, sehingga 

dengan adanya kegiatan ini sampah yang ada di Kota Makasssar dapat 

berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SF terkait dengan 

masyarakat terlibat dalam produksi barang public ialah sebagai berikut: 

“…pembentukan bank sampah disini yaitu sampah yang dapat 

disimpan melalui bank sampah ialah sampah yang memiliki nilai 

ekonomis” (wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu IA terkait dengan 

masyarakat terlibat dalam produksi barang public ialah sebagai berikut: 

“…masyarakat disini biasanya mengumpulkan sampahnya sendiri 

yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti sampah botol platik, 

bekas minuman plastic, kardus, dan lain sebagainya lalu 

mmenukarkan sampah tersebut ke bank sampah, lalu akan ditimbang 

berat sampah yang akan ditukarkan” (wawancara dengan ibu IA pada 

tanggal 14 juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dengan cara 

masyarakat membawa sampahnya sendiri ke unit bank sampah terdekat 

seperti sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti sampah botol plastic, 

bekas minuman platik, kardus, dan lain sebagainya, lalu ditukarkan ke 

bank sampah unit, setiap masyarakat mendapatkan kartu jika sampah dari 
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masyarakat sudah ditukarkan maka kartu sampah akan di ceklis oleh pihak 

kelurahan setempat. 

2) Masyarakat Memobilisasi Sumber Daya dan Aset Untuk 

Memecahkan Masalah Publik 

 Memobilisasi sumber daya merupakan pemanfaatan sumber daya 

yang ada dilingkungan sekitar baik yang ada dilingkungan sekitar baik 

yang sifatnya internal maupun eksternal untuk mendukung dan 

memngembangkan suatu Gerakan sosial. Gerakan sosial yaitu suatu 

Tindakan kolektif dalam masyarakat atau kelompok yang digerakkan oleh 

orang-orang yang merasa tidak puas dengan struktur soasial yang ada dan 

berusaha menyelesaikan persoalan yang ada dengan mengubah struktur 

sosial dengan menggantikan dengan struktur sosial yang baru. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait masyarakat 

memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalh public 

ialah sebagai berikut: 

“…manfaat adanya masyarakat memobilisasi sumber daya dan asset 

untuk memecahkan masalah public ialah untuk menjamin 

keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, dan pemberian layanan hingga 

memaksimalkan penggunaan modal dan keterampilan sosial” 

(wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu AP terkait masyarakat 

memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalah public 

ialah sebagai berikut: 

“…selain penggunaan modal dan keterampilan sosial dengan adanya 

masyarakat memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan 

masalah public untuk meningkatkan kedalaman relasi dengan para 

pemangku kepentingan” (wawancara dengan ibu AP pada tangga 13 

Juni 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulka bahwa 

masyarakat memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan 

masalah public baik, karena masih banyak kegiatan masyarakat yang tidak 

baik dalam menjalankan mobilisasi sumber daya dan asset kegiatan. 

Penggunaan modal dari kegiatan ini didapat dari pemerintah dan 

kontribusi pihak swasta melalui CSR. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SL terkait masyarakat 

memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalah public 

ialah sebagai berikut: 

“…masyarakat memobilisasi sumber daya dan aset untuk 

meningkatkan pertanggung jawaban kepada pemerintah melalui 

pengelolaan sampah yaitu kegiatan bank sampah” (wawancara dengan 

bapak SL pada tanggal 14 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

manfaat msyarakat memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan 

maslaah public ialah untuk meningkatkan pertanggung jawaban kegiatan 

dalam hal pengelolaan sampah kepada yang berwenang yaitu pemerintah. 

3) Tenaga professional harus berbagi keahlian mereka untuk 

memberdayakan masyarakat 

Pemerintah mengembangkan masyarakat melalu potensi dan 

kemampuan masyarakat yang biasa disebut dengan pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses yang dapat 

membantu masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat. 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait tenaga 

professional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan 

masyarakat ialah sebagai berikut: 

“…setiap kecamatan memiliki 1 motivator yang mengajak masyarakat 

membuat bank smapah unit dan memberikan pengajaran kepada 

masyarakat tentang pemilahan sampah yang masih memiliki nilai 

ekonomis” (wawancara dengan bapaak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar memiliki setidaknya 1 

motivator untuk mengajak masyarakat dalam kegiatan bank smapah 

sehingga masyarakat lebih paham tentang lingkungan hdup yang bersih 

sehingga membuat sampah di Kota Makassar sedikit berkurang, 

Berdasarkan hasil riset sampah terbanyak berasal dari sampah rumah 

tangga. 

GAMBAR 4.2 

Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2021 

 

Sumber: sipsn.menlhk.go.id 
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Berdasarkan wawancara dengan Ibu AP terkait tenaga professional 

harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan masyarakat ialah 

sebagai berikut: 

“…pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan cara 

pelatihan dalam pembuatan tas kerangjang dari libah gelas platik, 

pembuatan kotak tissue dari kardus, dan lain sebagainya” (wawancara 

dengan Ibu AP pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat karena adanya 

kondisi sosial ekonomi masyarkat yang rendah mengakibatkan mereka 

tidak tahu dan tidak mampu, ketidaktahuan dan ketidakmampuan 

masyarkat mengakibatkan produktifitas mereka rendah makanya diberi 

pelatihan agar masyarakat tetap produktif walau hanya dirumah. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait tenaga 

professional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan 

masyarakat ialah sebagai berikut: 

“…pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta pemerintah 

memberikan pelatihan kepada masyarakat, lalu hasil dari pelatihan 

tersebut dijual ke pihak swasta, sebetulnya kerja sama dalam hal kita 

jual ke vendor lalu vendor menjualnya keluar kota” (wawancara 

dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022) 

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu IA terkait tenaga 

professional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan 

masyarakat ialah sebagai berikut: 

“…masyarakat disini diajari cara membuat kerajinan tangan untuk 

meningkatkan kreatifitas, biasanya pelatihan tersebut diadakan oleh 

kantor kelurahan, hasil karya masyarakat akan dijual ke pihak swasta” 

(wawancara dengan ibu IA pada tanggal 14 Juni 2022) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat, lalu masyarakat 

membuat kreatifitas yang terbuat dari sampah yang dapat di daur ulang, 

dan menjualnya kepada pihak swasta, hasil jual dari kreatifitas masyarakat 

dimiliki oleh masyarakat sendiri, pemerintah hanya mewadahi masyarakat 

agar berkembang dan sadar akan lingkungan hidup yang bersih. 

4) Kebijakan Harus Menghadirkan Musyarawah Publik 

 

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan secara 

aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanan maupun penilaian kegiatan 

menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat 

untuk berinisiatif dan menikmati hasil kegiatan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

menghadirkan musyawarah public ialah sebagai berikut: 

“…pembuatan kebijakan dalam pengelolaan sampah, pemerintah 

melibatkan masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan 

dan pembangunan yang biasa disingkat dengan nama musrembang” 

(wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak SL terkait kebijakan 

harus menghadirkan musyarawah public ialah sebagai berikut: 

“…dalam rapat musrembang biasanya dihadiri oleh perwakilan 

masyarakat seperti ketua dan angota karang taruna, ketua dan anggota 

ibu PKK, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya” (wawancara dengan 

bapak SL pada tanggal 14 Juni 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan bank sampah merupakan salah satu sasaran atau target yang harus 

dilaksanakan dari tujuan pengelolaan sampah. Musrembang adalah forum 

public perencanaan yang diselenggarakan oleh Lembaga public yaitu 
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pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan para pemangku 

kepentingan lainnya. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

menghadirkan musyarawah public ialah ebagai berikut: 

“…selain musrembang, pemerintah juga mengadakan konsultasi 

public dengan masyarakat” (wawaancara denan bapak SF pada 

tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah mengadakan konsultasi public yang kegiatannya berbentuk 

komunikasi 2 arah yang dilakukan secara pasif atau aktif meminta 

pandangan dari masyarakat, meminta pandangan dalam setiap tahapan 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

5) Kebijakan Harus Mengandung Kemitraan Kolaboratif Yang 

Berkelanjutan 

Dalam membangun sistem kelembagaan yang efektif, diperlukan 

adanya sistem jejaring yang kuat di masyarakat. Dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat, kolaborasi antara berbagai 

pihak diperlukan, oleh karena itu pendekatan collaborative governance 

menjadi relevan untuk dikembangkan. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu AP terkait kebijakan 

mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan ialah sebagai 

berikut: 

“…pemerintaah terus bekerjasama dengan pihak swasta, dalam 

kegiatan ini seperti CSR (Corporate Social Responsibility) dengan 

memberikan tempat sampah pilah, komposter, dan lain sebagainnya” 

(wawancara dengan ibu AP pada tanggal 13 Juni 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta melalui CSR (Corporate 

Social Responsibility) yang berarti aktifitas bisnis dimana perusahaan 

bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan 

masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan 

serta berdampak positif pada lingkungan dengan pemberian tempat 

sampah pilah, komposter, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

mengandung kolaboratif yang berkelanjutan ialah sebagai berikut: 

“…dalam peraturan walikota nomor 70 tahun 2019 tentang 

pembatasan penggunaan kantong plastic tujuan dari peraturan ini 

adalah untuk mengrangi peredaran sampah plastic juga meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup” (wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian penggunaan kantong plastic di Kota Makassar 

diselenggarakan atas amanat undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berangkat dari undang-

undang tersebut, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan peraturan 

walikota nomor 70 tahun 2009 untuk mewujudkan dari peraturan walikota 

ini maka pemerintah Kota Makassar berwenang untuk menetapkan 

kebijakan dan strategi juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan 

evaluasi secara periodic terhadap penggunaan kantong plastic oleh pelaku 

usaha dan konsumen.  

6) Kebijakan Harus Strategis 
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Proses penetapan tujuan, pengembangan kebijkandan perencanaan 

untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengelokasikan sumber daya untuk 

menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapain tujuan kegiatan. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

strategis ialah sebagai berikut: 

“…kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah sejenis rumah 

tangga atau sejenisnya disebut jakstrada yaitu arah kebijakan strategi 

dalam dalam penagangan sampah rumah tangga tingkat daerah 

kabupaten atau kota dan  berkelanjtan” (wawancara bapak SF pada 

tanggal 13 Juni 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

menentukan kebijakan yang strategis dengan menggunakan kebijakan 

jakstrada, dimana jakstrada disusun melalui beberapa tahapan dimulai dari 

mengidentifikasi timbulan sampah, mengumpulkan data pengelolaan 

sampah, Menyusun neraca pengelolaan sampah, dan penetapan strategis 

dan target pengurangan dan penaganan sampah. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

strategis ialah sebagai berikut: 

“…dalam membuat kebijakan tujuannya harus jelas dan strategis 

pemerintah yang mewadahi masyarakat, kontribusi pihak swasta 

dengan mengambil hasil karya masyarkat lalu menjualnnya, dengan 

adanya program bank sampah ini masyrakat yang diuntungkan karena 

tujuan dari kebijakan dan program ini untuk masyarakat” (wawancara 

dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah membuat kebijakan tidak sewenang-wenang pemerintah yang 

bekerja sama dengan pihak swasta memiliki kebijakan yang strategis 
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dengan mengutamakan Kesehatan lingkungan, adanya kebijakan dan 

program ini semuanya mengutamakan masyarakat. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

strategis ialah sebagai berikut: 

“…semua strategi kebijakan ada dalam RPJMD tahun 2020-2024” 

(wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

setiap kebijakan dinas lingkungan hidup di Kota Makassar sudah disusun 

dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 

dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun 

merupakan penjabaran dari visi dan misi. 

7) Kebijakan Harus Mengubah Kelembagaan Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Pemecah Masalah Publik 

Kebijakan pemerintah selalu diawali dari pemikiran tentang 

penyusunan, implementasi, hingga akhirnya menjadi penilaian, semuanya 

itu memerlukan berbaga pemikiran yang rasional dan objektif sehingga 

menciptakan keadilan yang bermartabat, tentunya akan memberikan 

manfaat yang besar terhadap kehidupan bagi masyarakat umum dan lebih 

khusus bagi masyarakat itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu AP terkait kebijakan harus 

mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecaha 

masalah public ialah sebagai berikut: 

“…sejak berlakunya keputusan untuk program kegiatan dalam 

pengelolaan sampah di tahun 2008 sudah cukup membantu 

masyarakat yang ada di Kota Makassar hal ini dapat dilihat dengan 
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menurunnya angka timbulan sampah karena adanya kegiatan bank 

sampah” (wawancara dengan ibu AP pada tanggal 13 Juni 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat dan pemecah masalah publik pemerintah sudah 

memberlakukan kebijakan dengan mengeluarkan keputusan untuk 

program pengelolaan sampah dan hasil dari kebijakan tersebut dalam 

pengelolaan sampah berjalan dengan baik melalui kegiatan bank sampah 

dengan hasil timbulan sampah dari masyarakat berkurang. 

GAMBAR 4.3 

Timbulan Sampah 

 

 

 

Sumber: sipsn.menlhk.go.id 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecaha 

masalah public ialah sebagai berikut: 

“…kebijakan yang pemerintah keluarkan sudah dijalankan ke 

masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, dengan cara memberikan 

sarana-sarana yang memadai dan memberikan pelatihan, dengan 

adanya kebijakan ini dalam kegiatan pengelolaan sampah pemerintah 

bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk CSR” (wawancara 

dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak SL terkait kebijakan 

harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan 

pemecaha masalah public ialah sebagai berikut: 

“…saya sebagai masyarakat melihat kebijakan yang dibuat 

pemerintah saat ini cukup tepat karena sesuai dengan apa yang harus 

dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan 

bank sampah” (wawancara dengan bspsk SL pada tanggal 14 Juni 

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah cukup baik dalam kebijakan pengelolaan sampah dengan 

memberikan sarana-sarana dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat 

dan memberikan pelatihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

mengakui bahwa kebijakan ini dalam pengelolaan sampah cukup tepat 

karena sesuai denga napa yang semestinya dilakukan pemerintah. 

8) Kebijakan harus mengandung akuntabilitas 

 

Akuntabilitas merupkan salah satu asas yang penting dan 

diperlukan agar setiap Lembaga dan penyelengaraan kegiatan dapat 

melaksanakna tugasnya secara bertanggung jawab. 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan harus 

mengandung akuntabilitas ialah sebagai berikut: 

“…kebiajakan harus disertai dengan akuntabilitas untuk dinas 

lingkungan hidup khususnya kegiatan bank sampah setiap dinas 

lingkungan mengevaluasi motivator terkait unit bank sampah” 

(wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawncara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap 

tugas harus dipertanggung jawabkan sehingga kebijakan dibuat harus 

mengandung akuntabilitas, setiap bulannya dinas lingkungan hidup 

mengevaluasi motivator, karena disetiap kelurahan memiliki 1 motivator. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu AP terkait kebijakan harus 

mengandung akuntabilitas ialah sebagai berikut: 

“…kebijakan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah ada dalam 

undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah” 

(wawancara dengan ibu AP pada tanggal 13 Juni 2022. 

Berdasarkan hasil wawancaara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota 

Makassar telah ada dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah. 

C. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Prinsip Collaborative governance 

Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Masyarakat 

Dalam penyelenggaraan kegiatan implementasi prinsip collaborative 

governance pengelolaan sampah di Kota Makassar tentu ada dukungan yang 

mempengaruhi pelaksana maupun hasil yang dilaksanakan faktor-faktor 

tersebut antara lain 
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1) Bahwa Kebijakan Walikota Mengharuskan Setiap Kelurahan 

Memiliki Bank Sampah Dan Harus Ada Pemilahan Dari Sumber 

Salah satu dukungan dalam prinsip collaborative governance 

pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah karena adanya kebijakan 

walikota mengahruskan setiap kelurahan memiliki bank sampah dan harus 

ada pemilahan dari sumber. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait kebijakan 

walikota mengharuskan setiap kelurahan memiliki bank sampah dan harus 

ada pemilihan dari sumber ialah sebagai berikut: 

“…dengan adanya kebijakan ini pemerintah telah menyediakan 

tempat sampah disetiap kecamatan atau kelurahan yang ada di Kota 

Makassar dengan adanya tempat sampah pemilihan agar masyarakat 

dapat memilah sampah yang akan mereka buang nantinya” 

(wawancara bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya kebijakan ini sangat baik dalam pengelolaan lingkungan 

hidup yang bersih dan teratur karena masyarakat memilah sampahnya 

sendiri yang akan dibuang nantinya sehingga tercipta lingkungan yang 

bersih. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu AP terkait kebijakan walikota 

mengharuskan setiap kelurahan memiliki bank sampah dan harus ada 

pemilihan dari sumber ialah sebagai berikut: 

“…sampah yang telah dipilah dapat didaur ulang untuk dijadikan 

suatu produk kreatifitas, agar tidak ada lagi tumpukan dimana-mana 

sehingga terciptanya lingkungan yang bersih disekitar masyarakat” 

(wawancara dengan ibu AP pada tanggal 13 Juni 2022) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

sampah yang telah dipilah-pilah dapat didaur ulang menjadi kreatifitas 

yang didapat dari pelatihan sehingga memiliki nilai ekonomis dan juga 

terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. 

 

 

 

2) Partisipasi Pihak Swasta Dalam CSR 

 

Salah satu dukungan dalam prinsip collaborative governance 

pengelolaan sampah di Kota Makassar ialah partisipasi pelaku usaha CSR 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait parstisipsi pelaku 

usaha dalam CSR ialah sebagai berikut: 

“…pihak swasta memberikan gerobak dorong dalam upaya 

pengelolaan sampah di Kota Makassar” (wawancara dengan bapak SF 

pada tanggal 13 Juni 2022 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pihak swasta memberikan gerobak dorong kepada masyarakat dalam 

upaya pengelolaan sampah agar terciptanya lingkungan masyarakat yang 

bersih. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu AP terkait dengan partisipasi 

pihak swasta dalam CSR ialah sebagai berikut: 

“…selain memberikan gerobak dorong, pihak swasta juga 

memberikan tong sampah pilah dan komposter dalam upaya 

pengelolaan sampah di Kota Makassar” (wawancara dengan ibu AP 

pada tanggal 13 Juni 2022). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa denga 

adanya pihak swasta bekerja sama dengan pemerintah sehingga dapat 

membantu masyarakat dalampengelolaan sampah yang ada di Kota 

Makassar. 

D. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Prinsip Collaborative 

governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Masyarakat 

 

Dalam penyelenggara pelaksana kegiatan implementasi prinsip 

collaborative governance pengelolaan sampah di Kota Makssar tentu ada 

hambatan yang mempengaruhi pelaksana maupun hasil yang diharapkan 

faktor-faktor terbut antara lain 

1) Adanya Presepsi Masyrakat Bahwa Sampah Itu Adalah Tanggung 

Jawab Pemerintah 

 

Salah satu kendala dalam implementasi prinsip collaborative 

governance pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah karena adanya 

presepsi masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah 

sehingga masih banyaknya sampah yang berserakan. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait adanya presepsi 

masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah ialah 

sebagai berikut: 

“…kebiasaan masyarakat sering melalakukan pembuangan sampah 

sembarang tempat, kebiasaan itu dilakukan karena kurangnya 

kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan kebersihan lingkungan” 

(wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

Sebagian masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah yang bukan 
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pada temaptnya, meskipun telah disediakan tempat sampah oleh 

pemerintah akan tetapi mereka seolah-olah tidak melihat tempat sampah 

tersbut dan lebih suka membuang sampah di sembarang tempat. 

Berdasarkan wawancara bapak SF terkait adanya presepsi 

masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah ialah 

sebagai berikut: 

“…sampah dibantaran kanal sangat banyak karena sampah membuang 

sampahnya di bantaran kanal/waduk sehingga dapat mengakibatkan 

banjir, perlunya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah 

sembarangan dan sadar akan kebersihan lingkungan” (wawancaara 

dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022) 

Berdasaarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

jangan biasakan diri membuang sampah sembarangan dan perlu adanya 

tingkat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan hidup yang diperlukan 

kerja sama antar pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan 

lingkungan seta tidak membuang sampah tidak pada tempatnya lagi. 

2) Jumlah Sarana Sebagaian Besar Harus Diremajakan 

 

Salah satu hambatan yang ada pada implementasi prinsip 

collaborative governance pengelolaan sampah di Kota Makassar karena 

jumlah sarana sebagian besar harus diremajakan. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak SF terkait jumlah sarana 

sebagaian besar harus diremajakan ialah sebagai berikut: 

“…banyak sarana-sarana dalam pengelolaan sampah yang harus 

diganti secara bersamaan dengan jumlah yang sangat besar” 

(wawancara dengan bapak SF pada tanggal 13 Juni 2022) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulka bahwa 

sarana dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar harus 

diremajakan, ada banyak sarana-sarana yang harus diremajakan dengan 

jumlah yang besar, disini pemerintah harus bekerjasama dengan pihak 

swasta dalam menyelesaikan maslah ini. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu AP tekait dengan jumlah 

sarana Sebagian besar harus diremajakan ialah sebagai berikut: 

“…banyak sarana yang diremajakan sehingga pemerintah 

memerlukan bantuan pihak swasta dalam CSR” (wawancara ibu AP 

pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

sarana yang diganti diperoleh Sebagian dari bantuan pihak swasta dan 

pemerintah sehingga untuk masyarakat dapat merawat dan menjaga 

sarana-sarana pengelolaan sampah yang telah diberikan oleh pemerintah. 

E. Pembahasan 

Pelaksanaan prinsip collaborative governance dalam pengelolaan 

sampah di Kota Makassar dapat dilihat dalam 8 (delapan) indikator yaitu yaitu 

Masyarakat terlibat dalam produksi barang publik, Masyarakat memobilisasi 

sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, Tenaga profesional 

harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan masyarakat, Kebijakan 

harus menghadirkan musyawarah publik, Kebijakan harus mengandung 

kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, Kebijakan harus strategis, 

Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan 

pemecah maslaah publik, Kebijakan harus mengandung akuntabilitas. 

a. Masyakat Terlibat Dalam Produksi Barang Publik 
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Hasil dari implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator masyarakat terlibat 

dalam produksi barang publik menunjukkan bahwa Sebagian besar 

informan menyetuji bahwa masyarakat terlibat dalam produksi barang 

public melalui kegiatan bank sampah yang diadakan oleh pemerintah. 

Pemerintah Kota Makassar memberikan tanggung jawab sendiri kepada 

masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara mewadahi masyarakat 

dengan program bank sampah yang ada disetiap RT/RW setempat, 

sebagaimana dikemukakan oleh Annur Qalby (2018) bahwa bank sampah 

adalah kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.  

b. Masyarakat Memobilisasi Sumber Daya Dan Asset Untuk Memecahkan 

Masalah Publik 

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator masyarakat 

memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalah publik 

menunjukkan bahwa pihak pemerintah dan swasta berkolaborasi dengan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

memaksimalkan program bank sampah, sebagaimana dikemukakan oleh 

Fatmawati (2019) dalam kolaborasi para stakeholder memberikan 

kebebasan kepada para kelompok dalam melakukan kerjasama baik dari 

pihak pemerintah maupun swasta. 

c. Tenaga professional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakn 

masyarakat. 



56 

 

 

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator tenaga professional 

harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan masyarakat 

menunjukkan bahwa pihak pemerintah dan swasta memberikan pelatihan 

kepada masyarakat melalui tenaga professional. 

d.   Kebijakan harus mengahdirkan musyawarah publik  

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator kebijakan harus 

menghadirkan musyawarah public menunjukkan bahwa indikator ini 

sesuai dengan prinsip collaborative governance dimana pihak pemerintah 

membuat kebijakan melalui musrembang dengan melibatkan masyarakat, 

seperti yang dikemukakan oleh Fatmawati (2019) bahwa dalam sebuah 

hubungan kolaborasi sangat penting menanamkan rasa kepercayaan dari 

para stakeholder. Erat kaitannya dengan kolaborasi pemerintah dan actor 

yang terlibat serta harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain. 

e. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan 

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator kebijakan harus 

mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan pihak pemerintah 

membuat kebijakan dengan melibatkan swasta untuk tujuan ke masyarakat 

melalui CSR sehingga kemitraan kolaborasi terus berlanjut dengan pihak 

swasta, seperti yang dikemukakan oleh Kurniasih (2017) bahwa 

implementasi membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, 
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masyarakat, dan swasta, jejaring tersebut mampu menjadi kuat apabila 

arus informasi, keterbukaan dan menjadi kuat apabila arus informasi, dan 

kesepahaman dapat mampu diraih oleh masing-masing actor tanpa 

terkecuali. 

f. Kebijakan harus strategis 

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator kebijakan harus 

strategis menunjukkan bahwa dimana kebijakan dalam pengelolaan 

sampah telah diatur dalam RPJMD tiap lima tahun sekali agar setiap 

kebijakan dapat berkomitmen dari awal rencana kebijakan hingga akhir 

terhadap tujuan kebijakan, sama halnya dikemukakan oleh Fatmawati 

(2019) bahwa komitmen terhadap tujuan yang dimaksud adalah Kerjasama 

yang mengacu pada alas an sebuah jaringan ini harus ada sebagai upaya 

pemberdayaan suatu kelompok  komitmen yang ada dalam kolaborasi 

setiap Lembaga sudah memiliki visi misi yang jelas. 

g. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat 

dan pemecah masalah publik 

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator Kebijakan harus 

mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecah 

masalah publik menunjukkan bahwa dengan memberlakukannya kegiatan 

bank sampah yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga 

sehingga kegiatan ini trasnparan dalam tata kelolanya karena masyarakat 
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adalah sumber utama dalam kegiaatan ini, sama halnya yang dikatakan 

oleh Fatmawati (2019) yaitu dalam kolaborasi yang terkait hal ini 

tergantung dari kepentingan lembaga, dalam kolaborasi para steakholder 

memberikan kebebasan kepada para kelompok dalam melakukan kerja 

sama baik dari pihak pemerintah maupun swasta. 

h. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas 

Hasil implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk indikator kebijakan harus 

mengandung akuntabilitas menunjukkan bahwa dalam penerapan 

kebijakan ini sesuai dengan prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah tertuang dalam undang-undang No. 18 tahun 2008 

tentang pengelolaan sampah dimana dalam pembuatan undang-undang ini 

dilakukan secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya, sama halnya 

yang dikemukakan oleh Fatmawati (2019) bahwa dalam akuntabilitas 

merujuk pada penataan, pengelolaan, dan menejemen, yang dilakukan 

secara bersama-sama dengan steakholder lainnya, serta melibatkan seluruh 

anggota jaringan dalam pembuatan keputusan dan berbagai tanggung 

jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul 

“Implementasi prinsip collaborative governance pengelolaan sampah di Kota 

Makassar” sehinga penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Prinsip collaborative governance pengelolaan sampah di Kota Makassar 

terdapat 8 prinsip yaitu: 

a. Masyarakat terlibat dalam produksi barang publik dimana pemerintah 

telah mengeluarkan kegiatan berupa bank sampah, dan masyarakat 

sendiri yang terlibat dalam produksi barang publik. 

b. Masyarakat memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan 

masalah public dimana pemerintah dan pihak swasta telah bekerja 

sama dengan pemberian layanan hingga masyarakat dapat 

memaksimalkan program atau kegiatan yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah yaitu bank sampah. 

c. Tenaga professional harus berbagi keahlian mereka untuk 

memberdayakan masyarakat diamana pemerintah dan pihak swasta 

berkolaborasi untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan 

pelatihan utuk meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam pengelolaan 

sampah melalui kegiatan bank sampah. 

d. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, dimanan setiap 

pemeritah membuat kebijakan melalui musrembang dan opini publik 

sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang ada.
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e. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, dimanan setiap 

pemeritah membuat kebijakan melalui musrembang dan opini publik 

sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang ada. 

f. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang 

berkelanjutan dimana pemerintah telah berkolaboratif dengan pihak 

swasta dalam CSR untuk pengelolaan smpah yang ada di kota 

Makassar. 

g. Kebijakan harus strategis dimana pemerintah telah menyusun 

kebijakan dalam pengelolaan sampah dalam RPJMD dinas lingkungan 

hidup untuk pengelolaan sampah agar kebijakan yang disusun oleh 

pemerintah strategis. 

h. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan 

masyarakat dan pemecah masalah publik pemerintah sudah 

memberlakukan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah melalui kegiatan bank sampah. 

i. Kebijakan harus mengandung akuntanbilitas dimana kebijakan dalam 

pengelolaan sampah tertuang pada UU no.18 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah. 

2. Faktor pendukung implementasi prinsip collaborative governance 

pengelolaan sampah dikota makassar yaitu : 

a. Kebijakan walikota mengahruskan setiap kelurahan memiliki bank 

sampah dan harus ada pemilahan dari sumber. 

b. Partisipasi pihak swasta dalam CSR 
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3. Faktor penghambat implementasi prinsip collaborative governance 

pengelolaan sampah dikota Makassar yaitu : 

a. Adanya presepsi masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab 

pemerintah. 

b. Jumlah sarana Sebagian besar harus di remajakan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis 

memberikan saran/masukan yaitu : 

1. Saran kepada pemerintah agar memperketat lagi pengawasan kepada 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

2. Saran kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar 

dan jangan membuang sampah sembarangan. 
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NO. FOKUS PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ingin 

mengetahui 

apakah 

masyrakat 

terlibat langsung 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

Apakah ada program 

yang langsung 

melibatkan masyarakat 

dalam pengelolaan 

sampah. 

 

Masyarakat sepenuhnya ikut 

andil dalam pengelolaan 

sampah di Kota Makassar 

seperti masyarakat 

mengumpulkan sampah 

rumah tangga masing-masing 

2. Ingin 

mengetahui 

bagaimana 

system 

pengelolaan 

sampah 

Bagaimanakah system 

program tersebut 

berjalan 

pembentukan bank sampah 

disini yaitu sampah yang 

dapat disimpan melalui bank 

sampah ialah sampah yang 

memiliki nilai ekonomis, 

masyarakat mengumpulkan 

sampahnya sendiri lalu 

membawa ke bank sampah 

3. Ingin 

mengetahui 

apakah ada 

manfaatnya 

masyarakat 

terlibat langsung 

dalam 

memobilisasi 

sumber daya 

untuk 

pemecahan 

Apakah ada manfaat 

dalam masyarakat 

memobilisasi sendiri 

sumber daya untuk 

pemecahan masalah 

publik 

manfaat adanya masyarakat 

memobilisasi sumber daya 

dan asset untuk memecahkan 

masalah publik ialah untuk 

menjamin keberlanjutan 

pelaksanaan kegiatan, dan 

pemberian layanan hingga 

memaksimalkan penggunaan 

modal dan keterampilan sosial 



 

 

 

 

masalah publik 

4. Ingin 

mengetahui 

apakah 

masyarakat 

terlibat langsung 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

Apakah masyarakat 

terlibat langsung dalam 

mengumpulkan 

sampah dalam program 

tersebut 

setiap kecamatan memiliki 1 

motivator yang mengajak 

masyarakat membuat bank 

smapah unit dan memberikan 

pengajaran kepada masyarakat 

tentang pemilahan sampah 

yang masih memiliki nilai 

ekonomis 

5. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

pengelolaan 

sampah pihak 

pemerintah 

bekerja sama 

dengan pihak 

swasta 

Apakah dalam 

program ini 

pemerintah 

bekerjasama dengan 

pihak swasta 

pemerintah bekerja sama 

dengan pihak swasta 

pemerintah memberikan 

pelatihan kepada masyarakat, 

lalu hasil dari pelatihan 

tersebut dijual ke pihak 

swasta, sebetulnya kerja sama 

dalam hal kita jual ke vendor 

lalu vendor menjualnya keluar 

kota 

6. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

pembuatan 

kebijakan 

masyarakat 

diikut sertakan 

Apakah dalam 

pembuatan kebijakan 

dalam pengelolaan 

sampah pemerintah 

melibatkan masyarakat 

pembuatan kebijakan dalam 

pengelolaan sampah, 

pemerintah melibatkan 

masyarakat melalui kegiatan 

musyawarah perencanaan dan 

pembangunan yang biasa 

disingkat dengan nama 

musrembang 

7. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

membuat 

kebijakan 

mengandung 

kemitaan 

kolaboratif yang 

berkelanjutan 

Apakah dalam 

membuat kebijakan 

mengandung 

kemitraan kolaboratif 

yang berkelanjutan 

dalam peraturan walikota 

nomor 70 tahun 2019 tentang 

pembatasan penggunaan 

kantong plastic tujuan dari 

peraturan ini adalah untuk 

mengrangi peredaran sampah 

plastic juga meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi 

dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

8. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

pembuatan 

kebijakan 

pemerintah 

strategis 

Apakah kebijakan 

yang dibuat 

pemerintah cukup 

strategis dalam 

pengelolaan sampah 

kebijakan dan strategi daerah 

pengelolaan sampah sejenis 

rumah tangga atau sejenisnya 

disebut jakstrada yaitu arah 

kebijakan strategi dalam 

dalam penagangan sampah 

rumah tangga tingkat daerah 

kabupaten atau kota dan 

berkelanjtan 



 

 

 

 

9. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

pembuatan 

kebijakan 

pemerintah 

strategis 

Apakah kebijakan 

yang dibuat 

pemerintah cukup 

strategis dalam 

pengelolaan sampah 

semua strategi kebijakan ada 

dalam RPJMD tahun 2020-

2024 

10. Ingin 

mengetahui cara 

pemerintah 

dalam membuat 

kebijakan 

pengelolaan 

sampah 

Bagaimana cara 

pemerintah dalam 

membuat kebijakan 

untuk program 

pemberdayaan 

masyarakat 

kebijakan yang pemerintah 

keluarkan sudah dijalankan ke 

masyarakat dalam hal 

pengelolaan sampah, dengan 

cara memberikan sarana-

sarana yang memadai dan 

memberikan pelatihan, dengan 

adanya kebijakan ini dalam 

kegiatan pengelolaan sampah 

pemerintah bekerja sama 

dengan pihak swasta dalam 

bentuk CSR 

11. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

membuat 

kebijakan 

mengandung 

akuntabilitas 

Apakah dalam 

pembuatan kebijakan 

sudah mengandung 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan sampah 

kebiajakan harus disertai 

dengan akuntabilitas untuk 

dinas lingkungan hidup 

khususnya kegiatan bank 

sampah setiap dinas 

lingkungan mengevaluasi 

motivator terkait unit bank 

sampah 

 

 

 

  



 

 

 

 

Nama    : Apriliya Elsandari, S.T 

Umur    : 27 Tahun 

Pekerjaan   : Pegawai 

Tugas    : Analisis Lingkungan Hidup 

Tanggal Wawancara  : 13 Juni 2022 

NO. FOKUS PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ingin 

mengetahui 

apakah 

masyrakat 

terlibat langsung 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

Apakah ada program 

yang langsung 

melibatkan masyarakat 

dalam pengelolaan 

sampah. 

 

Setiap RW/RT wajib memiliki 

1 unit bank sampah sendiri 

agar memudahkan masyarakat 

3. Ingin 

mengetahui 

apakah ada 

manfaatnya 

masyarakat 

terlibat langsung 

dalam 

memobilisasi 

sumber daya 

untuk 

pemecahan 

masalah publik 

Apakah ada manfaat 

dalam masyarakat 

memobilisasi sendiri 

sumber daya untuk 

pemecahan masalah 

publik 

pemerintah memberikan 

pelatihan kepada masyarakat 

dengan cara pelatihan dalam 

pembuatan tas kerangjang dari 

libah gelas platik, pembuatan 

kotak tissue dari kardus, dan 

lain sebagainya 

4. Ingin 

mengetahui 

apakah 

masyarakat 

terlibat langsung 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

Apakah masyarakat 

terlibat langsung dalam 

mengumpulkan 

sampah dalam program 

tersebut 

selain musrembang, 

pemerintah juga mengadakan 

konsultasi public dengan 

masyarakat 

5. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

pengelolaan 

sampah pihak 

pemerintah 

bekerja sama 

dengan pihak 

swasta 

Apakah dalam 

program ini 

pemerintah 

bekerjasama dengan 

pihak swasta 

pemerintaah terus 

bekerjasama dengan pihak 

swasta, dalam kegiatan ini 

seperti CSR (Corporate Social 

Responsibility) dengan 

memberikan tempat sampah 

pilah, komposter, dan lain 

sebagainnya 



 

 

 

 

6. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

pembuatan 

kebijakan 

masyarakat 

diikut sertakan 

Apakah dalam 

pembuatan kebijakan 

dalam pengelolaan 

sampah pemerintah 

melibatkan masyarakat 

dalam membuat kebijakan 

tujuannya harus jelas dan 

strategis pemerintah yang 

mewadahi masyarakat, 

kontribusi pihak swasta 

dengan mengambil hasil karya 

masyarkat lalu menjualnnya, 

dengan adanya program bank 

sampah ini masyrakat yang 

diuntungkan karena tujuan 

dari kebijakan dan program 

ini untuk masyarakat 

10. Ingin 

mengetahui cara 

pemerintah 

dalam membuat 

kebijakan 

pengelolaan 

sampah 

Bagaimana cara 

pemerintah dalam 

membuat kebijakan 

untuk program 

pemberdayaan 

masyarakat 

sejak berlakunya keputusan 

untuk program kegiatan dalam 

pengelolaan sampah di tahun 

2008 sudah cukup membantu 

masyarakat yang ada di Kota 

Makassar hal ini dapat dilihat 

dengan menurunnya angka 

timbulan sampah karena 

adanya kegiatan bank sampah  

11. Ingin 

mengetahui 

apakah dalam 

membuat 

kebijakan 

mengandung 

akuntabilitas 

Apakah dalam 

pembuatan kebijakan 

sudah mengandung 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan sampah 

kebijakan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sampah ada 

dalam undang-undang nomor 

18 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah 

 

  



 

 

 

 

Nama    : Ir. Salahuddin 

Umur    : 54 Tahun 

Pekerjaan   : Pegawai 

Tugas    : Anggota Karang Taruna 

Tanggal Wawancara  : 14 Juni 2022 

 

NO. FOKUS PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ingin mengetahui 

apakah ada 

manfaatnya 

masyarakat terlibat 

langsung dalam 

memobilisasi 

sumber daya untuk 

pemecahan masalah 

publik 

apakah ada manfaatnya 

masyarakat terlibat 

langsung dalam 

memobilisasi sumber 

daya untuk pemecahan 

masalah publik 

masyarakat memobilisasi 

sumber daya dan aset 

untuk meningkatkan 

pertanggung jawaban 

kepada pemerintah 

melalui pengelolaan 

sampah yaitu kegiatan 

bank sampah 

2. Ingin mengetahui 

apakah dalam 

pembuatan 

kebijakan 

masyarakat diikut 

sertakan 

Apakah dalam 

pembuatan kebijakan 

dalam pengelolaan 

sampah pemerintah 

melibatkan masyarakat 

dalam rapat musrembang 

biasanya dihadiri oleh 

perwakilan masyarakat 

seperti ketua dan angota 

karang taruna, ketua dan 

anggota ibu PKK, tokoh 

masyarakat, dan lain 

sebagainya 

3. Ingin mengetahui 

apakah dalam 

pembuatan 

kebijakan 

pemerintah tepat 

sasaran kepada 

masyarakat 

Apakah dalam 

pembuatan kebijakan 

pemerintah sudah tepat 

sasaran 

saya sebagai masyarakat 

melihat kebijakan yang 

dibuat pemerintah saat ini 

cukup tepat karena sesuai 

dengan apa yang harus 

dilakukan pemerintah 

dalam pengelolaan 

sampah melalui kegiatan 

bank sampah 

 

  



 

 

 

 

Nama    : Ida Wahida 

Umur    : 51 Tahun 

Pekerjaan   : IRT 

Tugas    : Anggota Ibu PKK 

Tanggal Wawancara  : 14 Juni 2022 

NO. FOKUS PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ingin mengetahui 

apakah masyrakat 

terlibat langsung 

dalam pengelolaan 

sampah 

Apakah ada program 

yang langsung 

melibatkan masyarakat 

dalam pengelolaan 

sampah 

pembentukan bank 

sampah disini yaitu 

sampah yang dapat 

disimpan melalui bank 

sampah ialah sampah yang 

memiliki nilai ekonomis, 

masyarakat 

mengumpulkan 

sampahnya sendiri lalu 

membawa ke bank sampah 

2. Ingin mengetahui 

bagaimana bentuk 

pelatihan yang 

diberikan 

pemerintah kepada 

masyarakat 

Bagaimanakah bentuk 

pelatihan yang 

diberikan pemerintah 

kepada masyarakat 

masyarakat disini diajari 

cara membuat kerajinan 

tangan untuk 

meningkatkan kreatifitas, 

biasanya pelatihan tersebut 

diadakan oleh kantor 

kelurahan, hasil karya 

masyarakat akan dijual ke 

pihak swasta 

 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

MATRIKS WAWANCARA 

 

No. INFORMAN KESIMPULAN 

1. SF implementasi prinsip collaborative governance dalam 

pengelolaan sampah berjalan sesuai prinsip collaborative 

governance dimana pihak pemerintah dan swasta 

berkolaborasi dengan tujuan pemberdayaan masyrakat 

dalam pengelolaan sampah. 

2. AP Banyak cara yang dapat dilakukan dalam implementasi 

prinsip collaborative governance dalam pengelolaan 

sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal 

mengelola sampah, seperti masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam bentuk tenaga, pikiran yang merupakan modal 

penting bagi suatu kegiatan pengelolaan sampah untuk 

dapat berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah 

rmah tangga yang banyak dijumpai dilingkungan 

masyarakat. 

3.  SL Dengan adanya program melalui kegiatan bank sampah 

masyarakat mampu memperbaiki kualitas hidup mereka 

dan menambah perekonomian masyrakat dengan didaur 

ulangnya sampah yang memiliki nilai ekonomis dapat 

meberikan peluang kepada masyarakat untuk terus bekerja. 

4. IA Dengan adanya kegiatan bank sampah diharapkan 

masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan 

dengan cara masyarakat berpartisipasi dalam mengurangi 

sumber sampah. 

 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

 

DOKUMENTASI 

 

Foto Bersama dengan ibu apriliya Elsandari, S.T 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto Bersama dengan anggota karang taruna bapak Ir. Salahuddin 

 

Foto Bersama dengan anggota ibu PKK ibu Ida Wahidah 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Siapa yang mau di wawancara  

 Kepala dinas lingkungan hidup 

 Staf dinas lingkungan hidup 

 Ketua karang taruna 

 

Data apa yang mau di ambil melalui wawancara 

 Struktur organisasi  

 Laporan tahunan ( Bagaimana perkembangan tahun ke tahun) 

 Prinsip collaborative governance di kota Makassar 

 Letak geografis 

 Perencanaan program 

 

Wawancara kepala dan staff dinas lingkungan hidup : 

1. Apakah ada program yang langsung melibatkan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah? 

2. Bagaimana system program tersebut berjalan? 

3. Apakah masyarakat terlibat langsung dalam mengumpulkan sampah dalam 

program tersebut?  

4. Apakah dalam program ini pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta? 

Jika iya perusahaan apa? 

5. Apakah masyarakat diuntungkan dalam program ini? 

6. Apa kontribusi pihak swasta dalam program ini? 

7. Apakah adanya program ini sampah di Makassar berkurang atau 

sebaliknya? 

8. Bagaimana perencaan program ini dapat terealisasikan 

9. Apakah anggaran program ini tiap tahun meningkat? 

10. Apakah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah pemerintah 

melibatkan masyarakat? 

11. Apakah ada pelatihan keterampilan bagi masyarakat? Jika ada pelatihan 

seperti apa yang diberikan pemerintah untuk masyarakat? 

12. Apakah dalam membuat kebijakan mengandung kemitraan collaborative 

yang berkelanjutan? Seperti collaborative dengan stakeholder misalnya?  

13. Bagaimana cara pemerintah membuat kebijakan yang strategis dalam 

menanggulangi sampah yang ada di Kota Makassar? 

14. Bagaimana pemerintah untuk melakukan program pemberdayaan 

masyarakat khususnya dalam menangani sampah rumah tangga? 

15. Apakah volume sampah dikota Makassar tiap tahun kian bertambah? 



 

 

 

 

16. Bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah sampah dikota Makassar 

yang tiap tahun kian bertambah 

17. Faktor apa yang menghambat pemerintah dalam menyelesaikan 

permasalahan sampah dikota Makassar  

18. Faktor apa yang mendukung pemerintah dalam mengelola sampah yang 

ada dikota Makassar ? 

 

Wawancara ketua dan anggota Karang Taruna: 

 

6. Apakah ada pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah untuk 

masyarakat? 

7. Bagaimana cara anda menyikapi program yang diadakan oleh pemerintah  

8. Apakah program pemerintah cukup efektif dalam pengelolaan sampah ? 

9. Jika ada program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, hasil karya 

dari pelatihan dikonsumsi pribadi atau dikumpulkan lalu diberikan ke 

pihak lain? 

10. Apakah dalam membuat kebijakan pengelolaan sampah masyarakat di ikut 

sertakan? 
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