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1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  untuk  Penggunaan Secara Komersial  dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komerial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) 
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah,  puji  dan  syukur  senantiasa  penulis
panjatkan kehadirat Allah  subhanahu wata’ala karena atas
rahmat,  hidayah  dan  ridha-Nya  sehingga  penulisan  buku
referensi  ilmiah  yang  berjudul  “Pemberdayaan
Masyarakat  berbasis  Kemitraan  dalam  Pengelolaan
Sampah”  dapat  diselesaikan.  Begitu  pula  teriring  salam
dan shalawat  kepada Rasullullah Muhammad  shallallaahu
‘alaihi  wasallam yang  telah  membimbing  manusia  dari
jalan yang gelap ke jalan yang terang.

Penulis  menyadari,  bahwa selama proses  penyelesaian
buku ini banyak kendala yang penulis hadapi. Namun berkat
perhatian  dan  dorongan  dari  berbagai  pihak  dalam
mengerahkan  dan  membimbing  penulis  sehingga  buku
referensi nasional ini dapat diselesaikan. 

Ucapan terima kasih penulis  sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, baik
pada saat mengikuti pendidikan maupun pada saat penyusunan
karya  ilmiah  dalam bentuk  buku  referensi  nasional.  Mudah-
mudahan  bantuan  dan  bimbungan  yang  diberikan  mendapat
pahala dari Allah subhanahu wata’ala.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan
buku ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian
mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang
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ingin  mendalami  lebih  jauh  tentang  kemitraan  dalam upaya
memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

 Akhir kata, semoga Allah subhanahu wata’ala, Tuhan
Yang Maha Esa  berkenan  membalas  segala  kebaikan  semua
pihak  yang  telah  membantu.  Semoga  karya  ini  membawa
manfaat bagi pengembangan ilmu dan tergolong amal ibadah
dan pengabdian kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa,
negara, dan agama. Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, Februari 2019 
Fatmawati Andi Mappasere
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Beragam  upaya  telah  dilakukan  dalam  mencoba
mengurangi timbulan sampah dengan menjadikan masyarakat
sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sampah. Pemerintah
pusat,  melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup  bekerjasama
dengan  pemerintah  daerah  membentuk  pilot  project
pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM) di kawasan
perkotaan,  di  antaranya Tarakan,  Denpasar,  Sidoarjo,   Blitar,
dan  Makassar,  di  mana  Kelurahan  Karang  Anyar  terpilih
sebagai  lokasi  percontohan  pertama  di  Kota  Makassar  pada
tahun 2007.

Sampai  sekarang  pelaksanaan  PSBM  oleh  berbagai
pelaku di berbagai lokasi telah dipraktekkan di Indonesia, baik
yang dikelola secara individual maupun yang dikelola secara
berkelompok.  Walaupun  demikian  belum  terlihat  hasil  yang
signifikan,  karena  mereka  masih  bekerja  sendiri-sendiri,  dan
kurang mendapat  fasilitasi  dari  pemerintah,  sementara syarat
keberlanjutan  PSBM  diantaranya  adalah  adanya  kemitraan
yang kuat antara kelompok masyarakat dan pemerintah (Percik,
2009:5-21), serta dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan
semua  pihak  yang  terkait  dan  berkepentingan  (stakeholders)
dan dipadukan dengan kekuatan teknologi, dana serta kekuatan
sosial masyarakat (Klundert dan Anschiitz, 2000: 3).

Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  mengatasi  masalah
persampahan  dan  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat
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dalam  pengelolaan  sampah  secara  berkelanjutan,  dibutuhkan
suatu  konsep  pengelolaan  yang  diharapkan  dapat
mengakomodir aspirasi dan keinginan dari semua stakeholders.
Konsep  yang  dimaksud  pada  intinya  dibangun  atas  dasar
partisipasi, komitmen, dan kerjasama dari seluruh stakeholders
yang dikenal dengan pengelolaan berbasis kemitraan. 

Secara  teoritik, Borrini-Feyerabend  et  al.  (2007:  1)
mengemukakan  bahwa  pendekatan  kemitraan  (collaboration
management) didefinisikan sebagai “a situation in which two
or more social actors negotiate, define and guarantee amongst
themselves  a  fair  sharing  of  the  management  functions,
entitlements and responsibilities for a given territory, area or
set  of  natural  resources”.  Pakar  lain  (Entwistle  &  Steve
Martin,  2005:  239),  menambahkan  bahwa  kemitraan  sering
juga dilihat sebagai proses peningkatan kualitas layanan atau
produk dengan atau tanpa penurunan beban biaya (to improve
service standards rather than to drive down costs). 

Dengan  demikian  kemitraan  dapat  memainkan  peran
yang signifikan dalam menciptakan sebuah nilai yang terbaik
di  mana proses  peningkatan mutu  diharapkan terjadi  dengan
tanpa  menambahkan  beban  biaya.  Agar  terwujud  kemitraan
yang  saling  mendukung,  maka  perlu  diciptakan  iklim  yang
menggairahkan  dan  perangkat  kelembagaan  yang  memadai,
dengan  berprinsip  pada  kesetaraan,  keterbukaan,  dan  saling
memperoleh  manfaat,  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam
perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan
(Suripto dan Subarsono, 2006: 77).
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B. Urgensi Pengelolaan Sampah berbasis Kemitraan

Pengalaman  dari  berbagai  program  pembangunan  di
Indonesia serta di berbagai belahan dunia lain, pelibatan tiga
sektor,  yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha  (tri-
sector partnership) merupakan pilihan yang paling baik untuk
pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan,  walaupun  tindakan
untuk  menjalin  hubungan  kerja  kemitraan  tersebut  bukan
sesuatu  hal  yang  mudah  dilakukan  oleh  suatu  organisasi.
Mengingat  setiap  organisasi  juga  memiliki  kepentingan  dan
kerangka  referensi  tersendiri  untuk  menjalin  relasi  atau
hubungan kerja dengan organisasi lainnya. 

Merujuk  pada  fenomena  sampah  seperti  yang  telah
diuraikan, untuk melihat pola hubungan kemitraan yang terjalin
antara pemerintah,  swasta  dan masyarakat  dalam penyediaan
pelayanan publik, penulis memilih kasus tentang pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat  di  Kelurahan  Karang  Anyar
Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

Adapun  alasan  pemilihan  kasus  tersebut  dalam karya
ilmiah  ini  adalah:  pertama,  kegiatan  pengelolaan  sampah
berbasis  masyarakat  di  Kelurahan  Karang  Anyar  dalam
penyediaan  pelayanan  persampahan  melibatkan  peran  dan
masukan  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  berbagai
organisasi/instansi,  baik  antar  organisasi  Pemerintah  Pusat
(Pusat  Pengelolaan  Ekoregion  Sumapapua)  dan  Pemerintah
Kota  Makassar  (yang  pelaksanaannya  oleh  SKPD  terkait
penyelenggaraan pelayanan dalam pengelolaan persampahan),
maupun  antara  dunia  swasta  (PT.  Unilever  Indonesia),  dan
kelompok  masyarakat,  sehingga  hubungan  kerja  antar
organisasi selalu ada dan tidak mungkin dihindari.  Kedua, di
dalam lingkungan organisasi pemerintah Kota Makassar telah
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dibentuk  organisasi  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  dan
Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)
sebagai  organisasi  penyedia  pelayanan publik  yang memiliki
tugas  dan  tanggung  jawab  secara  langsung  maupun  tidak
langsung dalam penyediaan pelayanan persampahan. Ketiga, di
dalam  lingkungan  masyarakat  telah  berkembang  berbagai
organisasi  atau  lembaga  (Usaha  Daur  Ulang  Melati,  Unit
Kegiatan  Masyarakat  Adhistya,  dan  ORW  Mandiri)  yang
terlibat  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dalam  kegiatan
penyediaan  pelayanan  persampahan.  Sehingga  melalui  kasus
ini  penulis  dapat  mengamati  secara  jelas  gambaran  pola
hubungan  kemitraan  yang  terjalin   dan  melihat  sejauhmana
proses  kemitraan  tersebut  berlangsung  di  antara  organisasi
yang  terlibat  dalam  penyediaan  pelayanan  publik  di  bidang
persampahan.

Selain  itu,  saat  ini  program  pengelolaan  sampah
berbasis swadaya masyarakat di Kelurahan Karang Anyar telah
memperlihatkan  hasil  yang  nyata,  di  samping  lingkungan
pemukiman  yang  tampak  bersih  dan  hijau,  wilayah  ini  juga
sudah  berkali-kali  memperoleh  penghargaan  di  bidang
kebersihan  diantaranya  memperoleh  Juara  Utama  dalam
Makassar Green and Clean Award 2008 dan terpilih sebagai
Kota Sehat 2012 mewakili Kota Makassar tingkat Provinsi dan
menerima  penghargaan  Kota  Sehat  dari  Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia.

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  tidak  akan
berkelanjutan tanpa adanya hubungan kemitraan yang kuat di
antara berbagai stakeholders, yaitu pemerintah, masyarakat dan
swasta.  Hubungan  kemitraan  yang  efektif  memotivasi  setiap
individu  yang  bermitra  untuk  memperoleh  tujuan  yang
harmonis  dan  menjaga  kepentingan  masing-masing.  Namun
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demikian, implikasi dari hubungan kemitraan dalam organisasi,
tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  permasalahan.  Beberapa
riset  menyimpulkan  permasalahan  kegagalan  pada  hubungan
kerjasama  kemitraan  yang  terjadi  antara  lain:  kurangnya
dukungan  kebijakan  dari  pemerintah,  kurangnya  koordinasi,
kurangnya  pengakuan  terhadap  sektor  informal,  kurangnya
akses pendanaan, kurangnya kerelaan semua pihak untuk saling
berbagi dan mendukung satu sama lain (Nyachhyon, 2006: 25).
Permasalahan  tersebut  diasumsikan  dapat  juga  ditemukan
dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan
Karang  Anyar.  Oleh  karena  itu,  penulis  mencoba
mendeskripsikan dan menggali mengenai peran masing-masing
stakeholders  yang  terlibat  dan  menggali  bagaimana  pola
hubungan kemitraan yang terjalin diantara stakeholders  dalam
pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar. 

Isu pelayanan publik semakin penting untuk mendapat
perhatian  yang  sungguh-sungguh,  karena  adanya  realitas
bahwa  rakyat  sering  mengeluh  dan  merasa  tidak  puas  atas
berbagai layanan yang dikeluarkan pemerintah. Dan salah satu
aspek pelayanan publik yang sering mendapat sorotan adalah
pelayanan di bidang persampahan.

Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang
Pengelolaan  Persampahan  menegaskan   bahwa  penyediaan
pelayanan  persampahan  merupakan  salah  satu  tugas  dan
tanggung jawab pemerintah,  namun mengingat  pada  saat  ini
kemampuannya  terbatas,  pemerintah  mendorong  peran  serta
masyarakat  untuk  mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  dan
sehat  secara  swadaya.  Ditegaskan  pula  bahwa  setiap  warga
negara  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk
berperan serta di dalam penyediaan lingkungan yang bersih dan
sehat.
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Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang
dilaksanakan  di  Kelurahan  Karang  Anyar  Kota  Makassar
merupakan  suatu  upaya  untuk  meningkatkan  efektifitas
pelayanan  publik  di  bidang  persampahan  yang  dilakukan
dengan pendekatan kemitraan, di mana dalam pelaksanaannya,
melibatkan peran serta dan kemitraan berbagai organisasi lain,
seperti instansi pemerintah, LSM, kelompok pengelola sampah
berbasis komunitas, serta perusahaan swasta.. 

Pengelolaan sampah berbasis  masyarakat menjadi suatu
keniscayaan.  Berbagai  pelaku  telah  mempraktekkan  di
lapangan.  Walaupun  demikian  belum  terlihat  hasil  yang
signifikan.  Dibutuhkan  kemitraan  diantara  berbagai  pelaku
agar  tercipta  sinergi  pelaksanaan  PSBM.  Sebagian  besar
persyaratan bagi terciptanya sinergi telah tersedia, mulai dari
pengalaman,  regulasi,  keterlibatan  berbagai  pelaku,  sehingga
yang masih kurang adalah kerelaan semua pihak untuk saling
berbagi  dan  mendukung  satu  sama  lain  dalam  kerangka
kemitraan.

Beberapa pertanyaan penting yang sering muncul dalam
forum-forum  ilmiah  tentang  pengelolaan  sampah  dari
masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana peran masing-masing stakeholders (pemerintah,
masyarakat,  dan  swasta)  dalam  pengelolaan  sampah
berbasis kemitraan di Kelurahan Karang Anyar?.

2) Bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip  kemitraan  antara
stakeholders (pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta)  yang
terlibat  dalam pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Karang
Anyar Kota Makassar?.
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3) Bagaimana pola hubungan antar stakeholders (pemerintah,
masyarakat,  swasta)  yang  terlibat  dalam  pengelolaan
sampah di Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar.

Selanjutnya tujuan dari  penulisan karya ilmiah dalam
bentuk buku referensi ini adalah sebagai berikut:

1) Peran  masing-masing  stakeholders  (pemerintah,
masyarakat,  dan  swasta)  dalam  pengelolaan  sampah
berbasis  kemitraan di  Kelurahan  Karang  Anyar  Kota
Makassar.

2) Penerapan  prinsip-prinsip  kemitraan  antara  stakeholders
(pemerintah, masyarakat, dan swasta) yang terlibat dalam
pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Karang  Anyar  Kota
Makassar.

3) Pola hubungan antar stakeholders (pemerintah, masyarakat,
dan  swasta)  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  sampah  di
Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar.

Lebih  dari  sekedar  tujuan,  manfaat  penulisan  karya
ilmiah dalam bentuk buku referensi ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat  teoritis,  yaitu  dapat  memberikan kontribusi  bagi
pengembangan  ilmu  pengetahuan  terutama  melalui
pengujian  konsep-konsep  atau  teori-teori  secara  empiris
guna memperkuat ataupun menemukan konsep-konsep atau
teori-teori  baru sebagai suatu kontribusi pemikiran dalam
memajukan Ilmu Administrasi Publik. Karya ilmiah dengan
konsep  kemitraan  antar-stakeholders dalam  pelayanan
publik khususnya di bidang pelayanan pengelolaan sampah
di  Kelurahan  Karang  Anyar  memperkaya  pengetahuan
organisasi  dan  administrasi  secara  umum.  Konsep  ini
merupakan  pengembangan  bentuk  kerja  sama  antar
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organisasi yang sudah umum dikenal seperti koordinasi dan
kooperasi. 

2) Manfaat  praktis  yaitu;  a)  karya  ilmiah  ini  dapat  menjadi
acuan bagi para  stakeholders  dalam mengelola sampah di
perkotaan, secara khusus sebagai acuan dalam penyusunan
dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan posisi dan
peran  stakeholders  (pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta)
dalam  pengelolaan  sampah  di  mana  pun,  khususnya  di
Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar guna memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan b) menjadi
acuan atau referensi bagi mereka yang berminat melakukan
pengkajian  yang  serupa  dalam  aksentuasi  yang  berbeda
berkenaan  dengan  kemitraan  antara  stakeholders
(pemerintah-masyarakat-swasta) dalam kegiatan pelayanan
publik.
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BAB II
PERUBAHAN PARADIGMA
PENGELOLAAN SAMPAH

A. Pengertian Sampah

Berdasarkan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008,
sampah adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau
proses  alam  yang  berbentuk  padat  atau  semi  padat  yang
dibuang  karena  tidak  dipergunakan  dan  tidak  diinginkan.
Sampah  selama  ini  diperlakukan  sebagai  suatu  bahan  atau
produk berlebih yang dianggap tidak lagi memiliki nilai untuk
penggunaan  biasa.  Padahal,  banyak  sampah  yang
sesungguhnya merupakan sumber yang potensil. Ketika suatu
material  tidak  lagi  memiliki  nilai  ekonomis  untuk  tujuan
tertentu, bisa jadi material tadi memiliki nilai untuk tujuan dan
penggunaan lainnya.

Sampah, sampai saat ini merupakan persoalan nasional
yang  belum memiliki  pemecahan  optimal  bahkan  cenderung
menjadi  masalah  yang  tetaplah  menjadi  masalah  setiap
tahunnya. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah,
salah  satunya  dikarenakan  kebijakan  atau  program
pengelolaannya  yang  kurang  terintegrasi  serta  kurangnya
dukungan  dan  peran  serta  masyarakat  (baik  dunia  usaha
maupun masyarakat umum). 

Dalam upaya mengatasi persoalan sampah, pemerintah
telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang
dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  tentang
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pengelolaan  sampah  dengan  menetapkan  Undang-Undang
Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  dan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah.

Kebijakan  pengelolaan  sampah  diberlakukan  dengan
pertimbangan bahwa:

1) Pertambahan  penduduk  dan  perubahan  pola  konsumsi
masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan
karakteristik sampah yang semakin beragam

2) Pengelolaan  sampah  selama  ini  belum  sesuai  dengan
metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan  sehingga  menimbulkan  dampak  negatif
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan

3) Sampah  telah  menjadi  permasalahan  nasional  sehingga
pengelolaannya perlu  dilakukan secara  komprehensif  dan
terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara
ekonomi,  sehat  bagi  masyarakat,  dan  aman  bagi
lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

4) Dalam pengelolaan sampah diperlukan kejelasan tanggung
jawab  dan  kewenangan  pemerintah,  pemerintah  daerah
serta  peran  masyarakat  dan  dunia  usaha  sehingga
pengelolaan  sampah  dapat  berjalan  secara  proporsional,
efektif, dan efisien. 

B. Karakteristik Sampah

Berdasarkan  karakteristiknya,  sampah  diklasifikasikan
(Percik Vol. 5 Tahun I/Agustus 2004) antara lain:

1) Berdasarkan sumbernya yaitu; a) sampah domestik yang
terdiri  dari  sampah  rumah  tangga,  bongkaran  bangunan,
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sanitasi dan sampah jalanan.  Secara umum sampah jenis
ini berasal dari perumahan dan kompleks perdagangan; b)
sampah berbahaya seperti  sampah  industri   dan sampah
rumah  sakit  yang  kemungkinan  mengandung  racun.
Beberapa  sampah  rumah  tangga  juga  termasuk  sampah
berbahaya seperti baterei, semir sepatu, cat, botol obat; dan
c) sampah medis.

2) Berdasarkan bentuknya, yaitu; a) sampah anorganik atau
sampah kering seperti logam, besi, kaleng, botol yang tidak
mengalami  pembusukan  secara  alami;  b)  sampah
organik/basah seperti sampah dapur, restoran, sisa makanan
yang dapat  mengalami  pembusukan secara alami;  dan c)
sampah berbahaya seperti baterei, jarum suntik bekas.

3) Berdasarkan kemampuan sampah untuk dihancurkan,
yaitu;  a)  biodegradable yaitu  sampah  yang  dapat
mengalami  pembusukan  secara  alami  termasuk  sampah
organik seperti sampah dapur, sayuran, buah, bunga, daun
dan kertas; b)  nonbiodegradable yang terdiri dari sampah
yang  dapat  didaur  ulang  seperti  plastik,  kertas,  gelas;
sampah  beracun  seperti  obat,  cat,  baterei,  semir  sepatu,
sampah medis seperti jarum suntik.

Berdasarkan  sifat  fisik  dan  kimianya  sampah  dapat
digolongkan sebagai berikut:

1) Sampah ada  yang mudah  membusuk terdiri  atas  sampah
organik seperti  sisa  sayuran, sisa daging, daun dan lain-
lain.

2) Sampah  yang  tidak  mudah  membusuk  seperti  plastik,
kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain.

3) Sampah yang berupa debu/abu.
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4) Sampah yang berbahan berbahaya dan beracun (B3) bagi
kesehatan, seperti sampah berasal  dari industri dan rumah
sakit  yang mengandung  zat-zat  kimia  dan agen  penyakit
yang berbahaya (UU No.  18 Tahun 2008).  Sifat  sampah
tersebut  di  samping merusak lingkungan bahkan sampah
dapat mengganggu kesehatan.

C. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan  sampah  adalah  kegiatan  yang  sistematis,
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan
kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No. 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Berdasarkan  UU  tersebut,  terdapat  5  (lima)  butir
kebijakan pengelolaan sampah yang harus ditetapkan meliputi:

1) Pengurangan sampah

2) Penangan sampah

3) Pemanfaatan sampah

4) Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah

5) Pengembangan kerjasama regional dan global

Secara garis besar, pengelolaan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis rumah tangga menurut UU No. 18 Tahun
2008, pengelolaan sampah rumah tangga dapat dibedakan atas
dua bagian yaitu meliputi:

1) Pengurangan Sampah

a) Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

(1) Pembatasan timbunan sampah
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(2) Pendauran ulang sampah

(3) Pemanfaatan kembali sampah

b) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan
kegiatan pengurangan sampah dengan cara:

(1) Menetapkan  target  pengurangan  sampah  secara
bertahap dalam jangka waktu tertentu

(2) Memfasilitasi  penerapan  teknologi  yang  ramah
lingkungan

(3) Memfasilitasi  penerapan label  produk yang ramah
lingkungan

(4) Memfasilitasi  kegiatan  mengguna  ulang  dan
mendaur ulang

(5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang

c) Pelaku  usaha  dalam  melaksanakan  pengurangan
sampah  menggunakan  bahan  produksi  yang
menimbulkan  sampah  yang  sedikit  mungkin,  dapat
diguna  ulang,  dapat  didaur  ulang,  dan  mudah  diurai
oleh proses alam.

d) Masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  pengurangan
sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang,
dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

2) Penanganan Sampah

Kegiatan  Penanganan  sampah  menurut  UU  No.  18
Tahun 2008 meliputi:

a) Pemilahan  dalam  bentuk  pengelompokan  dan
pemisahan  sampah  sesuai  dengan  jenis,  jumlah,  dan
sifat sampah

b) Pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan
pemindahan  sampah  dari  sumber  sampah  sampai  ke
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tempat  penampungan  sementara  atau  penempatan
terpadu

c) Pengangkutan  dalam  bentuk  membawa  sampah  dari
sumber  dan/atau  dari  tempat  penampungan  sampah
sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu
menuju ke tempat pemrosesan akhir.

d) Pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah.

e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian
sampah  dan  residu  hasil  pengolahan  sebelumnya  ke
media lingkungan yang aman.

D. Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah

Jalan  keluar  terhadap  pengelolaan  sampah  yang  baik
dilakukan  secara  garis  besar  melalui  perubahan  paradigma
pengelolaan  sampah.  Paradigma  lama  dalam  penanganan
sampah  kota  yang  semula  terdiri  atas  pola  aktivitas  P3
(pengumpulan-pengangkutan-pembuangan),  yang  bertumpu
pada  pendekatan  akhir  (end  of  pipe)  sudah  saatnya
ditinggalkan.  Dengan  menjalankan  paradigma  pengelolaan
sampah  tersebut,  persoalan  sampah  tidak  semakin  membaik.
Sebaliknya,  sampah  menjadi  sumber  polusi  (polutan)  yang
berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia,
sumber  konflik  di  masyarakat,  dan  bahkan,  sampah menjadi
sumber  bencana  lingkungan  yang  mampu  merenggut  nyawa
manusia.

Pengelolaan sampah berdasar UU No. 18 Tahun 2008
secara revolusioner mengubah paradigma pengelolaan sampah
dari  end of pipe menjadi  reduce,  reuse and recycle.  Dengan
perubahan  paradigma  ini  pengelolaan  sampah  menjadi
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bertumpu  pada  sumbernya,  dimana  masyarakat  (sebagai
produsen  sampah  terbesar)  harus  terlibat  serta  dalam
pengelolaan  sampah  ini  (terbentuk  usaha  bersama di  tingkat
masyarakat) yang difasilitasi oleh pemerintah atau badan usaha
melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Perwujudan  pengelolaan  yang efektif  sekaligus  untuk
memenuhi  tuntutan  masyarakat  terhadap  kualitas  pelayanan
publik  maka  diperlukan  perubahan  paradigma  dalam
pengelolaan  sampah.  Adiwibowo  (2006:  46)  menjelaskan
perlunya  perubahan  paradigma  dalam  pengelolaan  sampah,
yaitu;  1)  pola  sentralisasi  sampah  di  TPA menjadi  devolusi
(pendelegasian) di komunitas/masyarakat, 2) senantiasa urusan
pemerintah  menjadi  urusan  semua  pihak,  3)  sampah  yang
sekedar  sampah  menjadi  suatu  komoditi,  4)  menimbulkan
beban  biaya  dan sosial  menjadi  suatu  manfaat  ekonomi dan
sosial,  dan  5)  pengelolaan  yang  bersifat  sosial  menjadi
sistemik. 

1. Paradigma Lama

Selama  ini  alur  pengangkutan  sampah  yang  terjadi
adalah: sumber sampah – TPS – TPA, tanpa pemilahan sampah
ketika di sumber sampah maupun di TPS. Dengan demikian
membuat volume sampah di TPA menggunung dan sulit untuk
diolah.  Di  samping  itu,  seluruh  proses  pengangkutan,  mulai
dari  sumber  sampai  akhirnya  tiba  di  TPA  ditangani  oleh
pemerintah sendiri, dalan hal ini pelaksana tugas adalah Dinas
Kebersihan dan Pertamanan. Alur pengelolaan sampah secara
konvensial digambarkan oleh Wisnu (2001: 3) seperti berikut:
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Gambar 2.1. Sistem Penanganan Sampah yang Selama Ini
Dilakukan oleh Pemerintah

Peran  masyarakat  sangat  kecil  dalam  ikut  mengelola
sampah.  Maksimal  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat
adalah membawa sampai di TPS. Biaya yang diperlukan untuk
menangani  sampah  dibandingkan  dengan  pemasukan  dari
retribusi,  selama diurus  oleh  pemerintah  belum memberikan
hasil yang maksimal (Adiwibowo, 2006:40). Karenanya perlu
dicari cara dan metode yang tepat agar masyarakat tertarik dan
mau ikut bertanggung jawab dalam memecahkan permasalahan
sampah yang ada di  sekitarnya salah satunya adalah dengan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat.  Pengelolaan sampah
berbasis masyarakat sangat erat kaitannya dengan manajemen
pengelolaan  prasarana  perkotaan  dan  konsep  pembangunan
berbasis masyarakat.

Masih  belum  tuntasnya  penanganan  persampahan
perkotaan sampai sejauh ini dengan baik, diperlukan terobosan-
terobosan maupun inovasi baru dalam managemen pengelolaan
persampahan.  Untuk  maksud  tersebut  perlu  melakukan
evaluasi  secara  cermat  atas  semua  proses  maupun  langkah-
langkah yang selama ini telah pernah kita lakukan sebagaimana
pembahasan  dimuka.  Keterlibatan  masyarakat  dalam
pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk

|16| Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kemitraan dalam 
Pengelolaan Sampah



menanggulangi  persoalan  sampah perkotaan  atau  lingkungan
pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

Berkaitan  dengan  pengelolaan  sampah  berbasis
masyarakat,  terlebih  dahulu  dikemukakan  pengertian
pengelolaan. Pengelolaan merupakan kosakata sebagai padanan
kata manajemen (management).  Manajemen dalam tulisan ini
mengacu  kepada  pengertian  yang  dikemukalkan  oleh  Terry
(2009 :4)  bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang
khas  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan,
pengorganisasian,  menggerakkan  dan  pengawasan   yang
dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran-sasaran
yang  telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya
manusia dan sumber daya lainnya.

Selain  itu  manajemen  juga  dapat  diartikan  sebagai
proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang
yang  terorganisir  secara  formal  sebagai  kelompok  untuk
memperoleh  tujuan  yang  diinginkan  (Sarwoto,  2007:  45).
Fungsi  utama  manajemen  itu  sendiri  adalah  perencanaan
(planning),  pengorganisasian  (organizing),  penggerakan
(actuating), dan pengawasan (controlling).  

Fungsi  ketiga  dalam definisi  di  atas,  actuating,  perlu
diberi  penjelasan  lebih  spesifik.  Hal  ini  berkaitan  dengan
penyempitan  makna  yang  terkandung  di  dalamnya,  yaitu
motivasi,  memimpin,  mendorong  dan  lain-lain  yang  bersifat
perilaku individual pegawai atau karyawan. Dalam tulisan ini
actuating  diartikan  “penerapan”,  “implementasi”  atau
“pelaksanaan”  dari  suatu  kegiatan  organisasi  atau
antarorganisasi  yang  sebelumnya  telah  melalui  proses
perencanaan dan pengorganisasian.
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Berdasarkan  paparan  tersebut,  pengelolaan  sampah
berbasis  masyarakat  adalah  suatu  pendekatan  pengelolaan
sampah  yang  didasarkan  pada  kebutuhan  dan  permintaan
masyarakat,  direncanakan,  dilaksanakan  (jika  feasible),
dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. (Environmental
Services Program (ESP), 2010: 13).

2. Paradigma Baru

Konsep  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat
sendiri  harus  disertai  dengan  pemberdayaan  masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  menjadikan
masyarakat  agar  memiliki  daya  atau  power  untuk  dapat
mengelola  sampah  agar  menjadi  sesuatu  yang  berguna  dan
bernilai jual. Seperti yang dikemukakan oleh Helling,  (2005:
iii),  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  meningkatkan
kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam membuat dan
memutuskan  langkah  yang  akan  diambil  dalam  mencapai
tujuan pembangunan sesuai dengan potensi dan masalah yang
ada.  Untuk  meningkatkan  kesempatan  dan  kemampuan
masyarakat  diperlukan  peran  agen  penggerak  atau  tenaga
pendamping  bagi  program-program  pemberdayaan  yang
dikembangkan.

Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses  yang
tidak dapat dilakukan secara partial, tetapi memerlukan strategi
secara  holistik  dan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  terutama
pihak pelaksana dalam hal ini birokrasi. Oleh karena itu, dalam
rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
dibutuhkan  kontribusi  dari  masing-masing  aktor  yaitu
pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  untuk  membentuk  suatu
model  kemitraan  yang  diharapkan.  Peran  pemerintah  lebih
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banyak pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara
umum.  Pihak  swasta  berperan  pada  implementasi  penentuan
langkah  (policy  action)  bersama  masyarakat.  Sedangkan
masyarakat berperan dalam bentuk partisipasi, baik pada level
formulasi,  implementasi,  monitoring  maupun  evaluasi.
Membentuk suatu  kemitraan  bertujuan untuk  mencapai  hasil
yang  lebih  baik,  dengan  saling  memberikan  manfaat  antar
pihak yang bermitra. 

Pola  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat
merupakan modifikasi dari sistem pengelolaan yang selama ini
dominan  dilakukan  oleh  pemerintah.  Perbedaan  yang  sangat
mendasar dari sistem ini adalah adanya pembagian peran dan
wewenang  yang  jelas  antara  pemerintah  dan  masyarakat.
Wewenang  dan  peran  masyarakat  adalah  mengelola  dari
sumber  hingga  tempat  pembuangan  sementara  (TPS),
sedangkan  pemerintah  mengelola  tempat  pembuangan  akhir
(TPA), dengan sumber sampah yang diangkut dari TPS (Wisnu.
2001: 5).

Gambar 2.2. Pembagian Peran antara Pemerintah dan
Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

(sumber: Wisnu, 2001:5)

Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008
tentang  Pengelolaan  Sampah  jelas  mengamanatkan
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pemberdayaan masyarakat. Inti dari Undang-Undang tersebut
adalah  Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Masyarakat  (PSBM).
Berbasis  masyarakat  sama  juga  dengan  kemandirian.  Jadi
dalam  mengelola  sampah,  baik  masyarakat  maupun
pemerintah,  dituntut  kemandiriannya.  Skema  berikut
menjelaskan bagaimana pembagian  peran  dalam pengelolaan
sampah berdasarkan perubahan paradigma berikut:

Gambar 2.3. Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah
(sumber: Adiwibowo, 2006: 46)

Perubahan  paradigma  terhadap  sampah  yang  masih
dianggap  sisa  atau  buangan  yang  tidak  berguna  dan  tidak
bernilai  ekonomis  selayaknya  ditinggalkan,  sebab  sampah
ternyata dapat menjadi lahan bisnis yang menguntungkan dan
mampu memberi kesempatan kerja, khususnya kepada orang-
orang yang tidak  masuk di  pasar  kerja  formal  dan informal
lainnya. Dalam pemahaman transformatif, sampah selayaknya
dilihat sebagai sumber daya dan bahan baku yang mempunyai
nilai  guna  dan  ekonomis.  Dengan  demikian,  sampah  yang
tadinya dipahami sebagai beban, berubah menjadi peluang bagi
pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan  manfaat-manfaat
posistif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah
sendiri.  Bila  demikian  halnya,  konotasi  sampah  berurusan
dengan  biaya  besar  dan  semata-mata  menjadi  domain
pemerintah  menjadi  tidak  relevan  lagi.  Hal  ini  dikarenakan
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beban pembiayaan sampah akan menjadi lebih ringan karena
adanya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.

E.  Pelibatan  Masyarakat  melalui Pemberdayaan  dalam
Pengelolaan Sampah

Mengurangi timbulan sampah adalah cara terbaik dalam
menangani sampah. Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi
suatu  keniscayaan  yang  salah  satunya  dapat  dikembangkan
melalui  konsep  kemitraan  bersama,  yang  dapat  mendorong
keterlibatan dan peran serta masyarakat untuk berperilaku serta
mensukseskan pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Wibowo dan Djajawinata (2012) menyebutkan bahwa
pengelolaan  sampah  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif,
diantaranya:

1) Melakukan  pengenalan  karakteristik  sampah  dan  metode
pembuangannya.

2) Merencanakan dan menerapkan pengelolaan sampah secara
terpadu  (pengumpulan,  pengangkutan  dan  pembuangan
akhir).

3) Memisahkan  peran  pengaturan  dan  pengawasan  dari
lembaga yang ada dengan fungsi operator pemberi layanan,
agar  lebih  tegas  dalam  melaksanakan  reward  dan
punishment dalam pelayanan.

4) Menggalakkan program yang dapat mencapai program zero
waste pada masa datang, yaitu:

a) Mengurangi sampah (reduce)

b) Menggunakan kembali sampah (reuse)

c) Mendaur ulang sampah (recycle)
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5) Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih
bersahabat  dengan  lingkungan  dan  memberikan  nilai
tambah bagi bahan buangan.

Suyoto,  (2008:  16)  menggambarkan  secara  sederhana
tahapan-tahapan  dari  proses  kegiatan  dalam  pengelolaan
sampah sebagai berikut:
1) 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  maupun
tempat  pembuangan  sementara  (TPS/Dipo).  Untuk
melakukan  pengumpulan,  umumnya  melibatkan  sejumlah
tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu
tertentu.

2) Tahapan  pengangkutan  dilakukan  dengan  menggunakan
sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju 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).

3) Pada  tahap  pembuangan  akhir/pengolahan,  sampah  akan
mengalami  pemrosesan  baik  secara  fisik,  kimia  maupun
biologis  sedemikian  hingga  tuntas  penyelesaian  seluruh
proses.

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  perlu
dipandang  sebagai  bagian  dari  perencanaan  terpadu  yang
dilakukan  di  suatu  daerah.  Untuk  itu,  pelibatan  para  pihak
terkait,  mulai  dari  level  komunitas,  masyarakat,  pemerintah,
dunia  usaha  dan  organisasi  non  pemerintah  diharapkan
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membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan
yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing.

Pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah  diharapkan
sebagai  penggerak  keterpaduan  kerja  antar  aktor-aktor
pembangunan  sebagai  bagian  penting  dari  pembangunan
kelembagaan  dalam  pengelolaan  prasarana  perkotaan.  Pada
dasarnya  pengelolaan  prasarana  termasuk  di  dalamnya
pelayanan  persampahan,  memerlukan  mekanisme  di  dalam
pengelolaannya,  dimana  ada  pembagian  peran  dan  tanggung
jawab  (role  sharing)  antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan
organisasi masyarakat (partnership based urban development
management).  Dengan  pengelolaan  seperti  ini  diharapkan
adanya  dorongan  dari  masyarakat  yang  telah  terorganisasi
dengan baik untuk ikut berperan dalam pengelolaan prasarana.

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  perlu
dipandang  sebagai  bagian  dari  perencanaan  terpadu  yang
dilakukan  di  suatu  daerah.  Untuk  itu,  pelibatan  para  pihak
terkait,  mulai  dari  level  komunitas,  masyarakat,  pemerintah,
dunia  usaha  dan  organisasi  non  pemerintah  diharapkan
membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan
yang baik sesuai peran dan keahlian masing-masing.

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  merupakan
usaha  penanganan  sampah  yang  menitikberatkan  peran  aktif
komunitas. Berbasis masyarakat karena produsen utama adalah
masyarakat sehingga masyarakat bertanggung jawab terhadap
sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Dalam pengertian ini
pemeran  (penguasa,  kekuatan)  utama  dalam  pengelolaan
sampah  adalah  masyarakat.  Bukan pemerintah  atau  lembaga
lainnya  seperti  LSM  dan  lain-lain.  Pemerintah  dan  lembaga
lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Tujuannya
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adalah  kemandirian  masyarakat  dalam  mempertahankan
kebersihan  lingkungan  melalui  pengelolaan  sampah  yang
ramah lingkungan.

Fungsi  motivator  adalah  memberikan  dorongan  agar
masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap
persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat
belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah
menyiapkan  terlebih  dahulu.  Misalnya  dengan  melakukan
pelatihan,  studi  banding  dan  memperlihatkan  contoh-contoh
program yang sukses dan lain-lain (Percik, 2009: 4). 

Fungsi  fasilitator  adalah  memfasilitasi  masyarakat
untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  sampah  secara  baik  dan
berkesinambungan. Jika masyarakat mempunyai kelemahan di
bidang  teknik  pemilahan  dan  pengomposan  maka  tugas
fasilitator adalah memberikan kemampuan masyarakat dengan
berbagai cara misalnya dengan memberikan pelatihan,  begitu
juga jika masyarakat lemah dalam hal pendanaan,  maka tugas
fasilitator  adalah  membantu  mencari  jalan  keluar  agar
masyarakat  mampu  mendapat  pendanaan  yang  dibutuhkan,
tetapi  harus  dilakukan  secara  hati  –  hati  jangan  sampai
membuat masyarakat tergantung (Percik, 2009:4).

Menurut  ESP-USAID  (2010:13),  prinsip-prinsip
pengelolaan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat 

2) Kemandirian

3) Efisiensi

4) Perlindungan lingkungan
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BAB III
AKTOR-AKTOR DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS KEMITRAAN

Secara umum, ada tiga kelompok utama yang bertindak
sebagai  stakeholders  dalam  pengelolaan  sampah  berbasis
kemitraan (Anschutz et.al, 2004:4), yaitu:

1) Sektor  publik,  terdiri  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah
daerah, instansi-instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga
donor;

2) Sektor swasta, yang meliputi para pelaku bisnis baik formal
maupun  informal,  pengusaha  baik  yang  besar   maupun
yang  kecil,  non-governmental  organizations  (NGOs),
community  –based  organizations  (CBOs),  CBOs  bisa
berupa satu atau lebih komunitas atau masyarakat;

3) Komunitas,  atau  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dari
pemberian layanan. 

Ahmed dan Ali (2004:468) mengemukakan bahwa aktor
yang terlibat  dalam pengelolaan  sampah di  perkotaan  terdiri
dari:

1) Agen-agen sektor publik, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

2) Sektor  swasta,  meliputi  semua  orang  yang  memperoleh
keuntungan dari mengolah sampah, yang terdiri dari:
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a) Waste pickers

b) Itinerant/stationary waste buyers

c) Small-scale recycling industry

d) Large-scale recycling industry

e) Community-Based Organizations (CBOs)

f) Non-gevernmental Organizations (NGOs)

g) Micro enterprises

3) Masyarakat  atau  komunitas  yang  memproduksi  sampah
sekaligus  sebagai  pelaku  dan  penerima  manfaat  dari
pengelolaan sampah, yang antara lain meliputi: household;
industries;  dan  market.  Menurut  Muller  (2001:15),
motivasi  mereka  untuk terlibat  dalam dalam pengelolaan
sampah meliputi:  

a) Kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat;  

b) Keinginan untuk turut melestarikan sumber daya alam
di lingkungan perkotaan; 

c) Kebutuhan akan pekerjaan dan tambahan penghasilan
bagi masyarakat miskin di perkotaan.

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  agar  dapat
berkelanjutan  sangat  diperlukan  kemitraan  antara  beragam
stakeholders.  Peran-peran  stakeholders  terlihat  dari
aktivitasnya  dalam  pengelolaan  sampah  tersebut.  Dengan
adanya keterlibatan semua pihak berkepentingan (pemerintah,
swasta, masyarakat), hal ini menguatkan konsep keberlanjutan
yang tidak bisa melepaskan pendekatan partisipasi masyarakat
didalamnya  dengan  bantuan  pemerintah  dan  pihak  ketiga
(fasilitator).

Peran  pemerintah  sebagai  ‘enabler’  dan  ‘fasilitator’
diharapkan  dapat  menumbuhkan  kemampuan  dan  kemauan
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masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri melalui
proses  pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat
merupakan upaya membangun kemampuan (capacity building)
masyarakat  dan  memberdayakan  sumber  daya  manusia  yang
ada  melalui  kelembagaan,  sarana  dan  prasarana  serta
pengembangan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri akan melibatkan
peran organisasi non pemerintah (LSM) dalam hal ini sebagai
pelaku perubahan (agent of change), yang umumnya memiliki
kemampuan manajerial  dan  teknik  yang lebih  baik  sehingga
mampu  menjembatani  dialog  antara  kepentingan  masyarakat
dan  pemerintah.  Peran  LSM  sebagai  konsultan  pendamping
akan  mengajak  warga  masyarakat  berubah  melalui  proses
sosialisasi dan pembelajaran secara bertahap sesuai kebijakan
pemerintah  yang  ada.  Dengan  demikian  maka,  pengelolaan
yang  efektif  memerlukan  adanya  pengetahuan,  kemampuan,
sumberdaya  dan  keunggulan  komparatif  dari  berbagai  pihak
yang berkepentingan dan hanya melalui kemitraan hal tersebut
dapat dipenuhi (Borrini-Feyerabend, 2007: 3).

Berbagai  hasil  karya  ilmiah  yang  relevan  dengan
menggunakan  konsep  kemitraan  yang  melibatkan  partisipasi
masyarakat dan  stakeholders  lainnya cukup banyak dilakukan
di berbagai negara, di antaranya adalah: 

1) Dade Angga (2006) dalam karya ilmiahnya yang berjudul
Kemitraan  Pemerintah,  Masyarakat  dan  Swasta  dalam
Pembangunan.  Fokus  karya  ilmiahnya  adalah  proses
kemitraan  dalam  pengelolaan  sektor  kehutanan  di
Kabupaten Pasuruan. Dengan menggunakan metode karya
ilmiah kualitatif,  penulis menyimpulkan bahwa kemitraan
yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  bersama  dengan
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masyarakat dan swasta memcakup dua tujuan besar, yaitu
tujuan  ekonomi  dan  tujuan  kelestarian  hutan.  Namun
hasilnya  belum  bisa  melakukan  pengembangan  (sektor
kehutanan) secara maksimal, karena kurangnya komunikasi
dan koordinasi di antara stakeholders.

2) Shafiul Azam Ahmed dan Syed Mansoor Ali (2006) dalam
artikel  yang  berjudul  People  as  Partners:  Facilitating
People’s Participation in Public Private Partnerships for
Solid  Waste  Management.  Fokus  dari  karya  ilmiah  ini
adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat
pelaksanaan  kemitraan  sektor  publik  di  Bangladesh,
Dengan  menggunakan  mixed  methode melalui  in-depth
interview, semi structured questionnaires  dan  observation,
penulis  menemukan  bahwa  kemitraan  antara  pemerintah
dan  swasta  sangat  memungkinkan  untuk  meningkatkan
kinerja penyediaan layanan di bidang pengelolaan sampah
meskipun  menghadapi  hambatan  kelembagaan  dan
finansial,  yaitu (i) pemerintah masih terpaku dengan pola
pemberian  layanan  model  tradisional  yang  kurang
melibatkan masyarakat dan swasta; (ii) pemerintah kurang
memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  membina
hubungan dengan pihak ketiga; dan (iii) pemerintah kurang
memberi  dukungan  untuk  pengembangan  keterampilan,
akses  dan  bantuan  dana  pada  masyarakat.   Namun
hambatan itu dapat diatasi jika dilakukan perubahan sikap
dan perilaku pada masing-masing stakeholders. Pemerintah
harusnya  memandang  masyatakat  (NGOs  dan  CBOs)
sebagai  mitra  mereka  dan  bukan  sebagai  lawan,  sektor
swasta  tidak  melihat  lagi  pemerintah  sebagai  penguasa
yang suka mempersulit,  begitu pula halnya cara pandang
masyarakat terhadap sampah sudah harus dirubah dari yang
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suka  membuang  sampah  seenaknya  menjadi
mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang
disediakan.   

3) Natalie  Wilson  (2007),  dalam  karya  ilmiahnya  yang
berjudul  Exploring Tri-Sector Partnerships as A Solution
to  Waste  Management  in  Marikana,  South  Africa.  Fokus
karya  ilmiahnya  adalah  menganalisis  keefektifan  dan
keberlanjutan model  pelayanan pengelolaan sampah yang
dilaksanakan  dengan  model  joint  venture  partnership
antara pemerintah kota, masyarakat setempat, serta dengan
pihak swasta di Marikana. Melalui partisipatory approach,
Wilson melakukan wawancara terhadap 41 informan yang
berasal dari kalangan pengusaha dan pekerja yang terlibat
dalam  kemitraan  pengelolaan  sampah  dan  57  anggota
masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  dan  sekaligus
mempraktekkan  pengelolaan  sampah  di  dalam  rumah
tanggannya.  Hasil  karya  ilmiah  Wilson  menyimpulkan
bahwa praktek kemitraan yang melibatkan tiga unsur yaitu
pemerintah,  swasta dan masyarakat sekitar, sangat efektif
dalam  meningkatkan  kinerja  pelayanan  dan  bahkan  juga
dapat  mengatasi  masalah-masalah  yang  berhubungan
dengan  degradasi  sumber  daya  air  dan  lahan  serta
meminimalisir  terjadinya  dampak-dampak  kesehatan  di
lingkungan  sekitar  masyarakat.  Wilson  kemudian
merekomendasikan  agar  tri-sector  partnership  ini
direflikasi di seluruh kawasan Afrika Selatan.

4) Tatag  Wiranto  (2007),  karya  ilmiahnya  yang  berjudul
Penguatan  Kemampuan  Organisasi  Pemerintah  untuk
Mengembangkan  Hubungan  Kerja  Kemitraan  Antar
Organisasi  dalam Penyediaan Pelayanan Publik.   Karya
ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
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mempengaruhi  keberhasilan  Dinas  Perumahan  untuk
memperkuat kemampuan organisasi dalam pengembangan
hubungan  kerja  kemitraan  antar  organisasi  dalam
penyediaan  pelayanan  perumahan.  Untuk  melakukan
peneitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  analisis
penguatan kapasitas organisasional secara kualitatif.  Hasil
temuan  Wiranto  menunjukkan  bahwa  kapasitas  sumber
daya dan kapasitas mengelola fungsi kelembagaan jaringan
kerja  mennjukkan  kondisi  yang  kurang  memadai,
sedangkan dukungan lingkungan eksternal dan kehandalan
melakukan  proses  pemberdayaan  menunjukkan  kondisi
yang  cukup  memadai.  Artinya,  dukungan  lingkungan
eksternal dan kehandalan melakukan proses pemberdayaan
masyarakat  merupakan  faktor  yang  mendukung
keberhasilan  Dinas  perumahan  untuk  memperkuat
kemampuan  organisasi  dalam  pengembangan  hubungan
kerja  kemitraan.  Sebaliknya,  kapasitas  sumber  daya
organisasional dan kapasitas mengelola fungsi kelembagan
jaringan  kerja  merupakan  faktor  yang  menghambat
keberhasilan  Dinas  Perumahan  untuk  memperkuat
kemampuan  organisasi  dalam  pengembangan  hubungan
kerja kemitraan antar organisasi.

5) Louigueur  Dorvil  (2007),  karya  ilmiahnya  yang berjudul
Private  Sector  Participation  in  Integrated  Sustainable
Solid  Waste  Management  in  Low-  and  Middle  Income
Countries.  Temuan  karya  ilmiah  menunjukkan  bahwa
betapa  pentingnya  menjalin  hubungan  interorganizational
antara sektor swasta dan sektor publik dalam pengelolaan
sampah.  Dalam  hubungan  ini,  baik  instansi  pemerintah
maupun swasta perlu memperkuat kemampuan manajerial
dan  menciptakan  mekanisme  yang  jelas.  Untuk
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keberhasilan hubungan ini, pemerintah sebagai pemegang
otoritas publik harus menyiapkan dukungan kebijakan yang
memadai  untuk  menjamin  keberhasilan  operasional
pengelolaan sampah.

6) Burhanuddin  (2008),  yang  meneliti  tentang  Kinerja
Birokrasi  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelayanan
Kebersihan di Kota Makassar. Karya ilmiah ini bertujuan
untuk  mengungkap  Kinerja  Pemerintah  Kota  Makassar
terhadap pelayanan publik dalam pengelolaan kebersihan di
Kota Makassar. Dengan menggunakan desain karya ilmiah
deskriptif  kuantitatif,  Burhanuddin  menemukan  bahwa
kinerja aparat birokrasi Pemerintah Kota yang dalam hal ini
diwakili  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota
Makassar  dengan  indikator  responsivitas,  responsibilitas
maupun  akuntabilitas  pelayanan  publik  belum  optimal.
Belum  optimalnya  kinerja  Aparat  Birokrasi  dalam
melakukan pelayanan publik  disebabkan antara  lain  oleh
karena  fungsi pemerintah sebagai regulator dirangkap pula
sebagai  pelaksana  atau  operator  di  lapangan  sehingga
pemerintah mengawasi dirinya sendiri. 

7) Khor  Hung  Teik  (2008)  di  Penang  Malaysia,  mengkaji
secara komprehensif  tentang kemitraan  (partnership) dan
hubungan jejaring (network relationship) antara pemerintah
dengan organisasi-organisasi  privat  dan non privat  dalam
waste  management  partnership,  yang  telah  berhasil
mencapai rekor  highest recycling rate di  negara tersebut.
Menurutnya,   ada  dua  hal  penting  dalam  membangun
kemitraan antara, pemerintah federal, lokal, warga negara
dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu: (1)  trust,  tujuan
bersama,  dan  mutual  benefit;  (2)  kemampuan mengakses
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dan  menjadikan  sumberdaya  ekternal  sebagai  modal
pemecahan masalah untuk tujuan bersama. 

8) Zaini  Rohmad,  Sudarmo  dan  Sany  Indria  Liestyasari
(2009),  dalam  karya  ilmiahnya  yang  bejudul  Kebijakan
Kemitraan  Publik,  Privat  dan  Masyarakat  dalam
Pengembangan  Pariwisata.  Karya  ilmiah  ini  bertujuan
untuk mengetahui pola implementasi kebijakan kemitraan
antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Dengan
menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  meneliti
kebijakan kemitraan di sektor pariwisata, hasil karya ilmiah
ini  menunjukkan  bahwa  dampak  pengembangan  wisata
dengan pola kemitraan, menunjukkan tingkat keberhasilan
yang tinggi baik dalam bentuk event maupun objek wisata..
Hasil  karya  ilmiah  ini  juga  menunjukkan  bahwa  dalam
hubungan  kemitraan  antara  pemerintah,  swasta  dan
masyarakat  belum  terdapat  hubungan  yang  sejajar,
hubungan  yang  ada  masih  dominatif  dari  dominasi
pemerintah  dan atau  di  pihak  lain  dominasi  oleh  swasta
atau  masyarakat..  Walaupun  demikian,  dalam
pengembangan pariwisata di Malang Raya, sudah muncul
kemitraan antara pemerintah, swasta dan atau masyarakat
yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pengembangan
selanjutnya.

Berbagai  karya  ilmiah  tersebut  menunjukkan  bahwa
kemitraan antar organisasi selalu ditujukan sebagai solusi untuk
peningkatan efektifitas dan efisiensi pencapaian sebuah tujuan,
khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Karya ilmiah
cenderung  mencari  berbagai  dimensi/faktor  yang
mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hubungan kemitraan.
Namun demikian, berbagai prinsip dari hubungan kemitraan itu
sendiri  belum  sepenuhnya  diterapkan  atau  kalaupun  ada
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penerapannya akan berbeda antar satu wilayah dengan wilayah
lainnya.  Ini  disebabkan karena penerapan suatu konsep tidak
bisa  dilepaskan  dari  konteks  sosial,  ekonomi,  politik  dan
budaya yang melingkupinya. Adanya perbedaan kondisi sosial
budaya  masyarakat  setempat  akan  menyebabkan  terjadinya
perbedaan  dalam  penerapannya..  Selain  itu  hubungan
kemitraan  yang  terjalin  dalam  penyediaan  pelayanan  publik
tidak  selalu  diikuti  dengan  perumusan  kebijakan  penataan
kelembagaannya  sehingga  masing-masing  stakeholders
berjalan  sendiri-sendiri.  Oleh  karenanya,  dalam karya  ilmiah
ini, penulis berusaha menelusuri pola hubungan yang terjalin
antara  stakeholders yang terlibat dalam penyediaan pelayanan
pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Karang  Anyar,  kemudian
mencoba memperbaiki kekurangan dan kelemahan penerapan
konsep kemitraan  dalam pelayanan publik,  khususnya dalam
penyediaan pelayanan persampahan.

Institusi  pelayan  publik  dapat  dilakukan  oleh
pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Pemerintah  tidak
mungkin lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan
dana  dan  sumber  daya  manusia,  sehingga  kerjasama  dan
kemitraan  dengan  pihak-pihak  lain  harus  dilakukan  agar
kualitas pelayanan tetap dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pelayanan
publik sejalan dengan prinsip  good governance  yang dewasa
ini  telah  menjadi  trend global  sebagai  model  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum.  Good
governance  menekankan  bahwa  penyelenggaraan
kepemerintahan  negara  diperlukan  adanya  keseimbangan
interaksi  dan  keterlibatan  antara  pemerintah,  dunia  usaha
(swasta), dan masyarakat (civil society).  Oleh karena itu, untuk
efektifnya  pemberian  layanan  publik,  masyarakat  perlu
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diikutkan  dalam  proses  menghasilkan  public  goods  and
services dengan  mengembangkan  pola  kemitraan  berbasis
masyarakat. Untuk itu, kemampuan masyarakat harus diperkuat
(empowering  rather  than  serving),  kepercayaan  masyarakat
harus  ditingkatkan  dan  kesempatan  masyarakat  untuk
berpartisipasi perlu diberi ruang.

Peran serta masyarakat dalam pelayanan publik termuat
dalam  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang
Pelayanan  Publik  Pasal  39  bahwa  peran  serta  masyarakat
dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dapat  diwujudkan
dalam  bentuk  kerja  sama  kemitraan.  Sementara  Undang-
undang Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan  Sampah
dinyatakan pula pentingnya masyarakat dan dunia usaha/swasta
sebagai mitra dalam pelayanan pengelolaan sampah.

Inti  dari  UU No.  18  Tahun 2008 adalah  pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat  yang  berarti  telah  terjadi
pergeseran  paradigma tentang  pengelolaan  persampahan  dari
end  of  pipe ke  treatment  of  source. Pengelolaan  sampah
berbasis masyarakat adalah salah satu bentuk kemitraan antara
pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  (Public  Private
Community Partnership) dalam penyediaan pelayanan publik,
yang dipredikasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik
di  bidang  pengelolaan  persampahan  dan  lingkungan  (Zahur,

2007:96). 

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  tidak  akan
sukses  dan  berkelanjutan  tanpa  kerjasama  dengan  semua
stakeholders  yang terbingkai dalam prinsip-prinsip kemitraan
sebagai  syarat  suksesnya kerja  sama kemitraan.,  yaitu antara
lain:  adanya  kesepakatan  peran,  komitmen,  koordinasi  lintas
sektor,  partisipasi  masyarakat,  dan  saling  ketergantungan

|34| Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kemitraan dalam 
Pengelolaan Sampah



(Borrini-Feyerabend:  2007;  Huxham,  Chris  and Siv  Vangen:
2002; Boyle: 2002). 

Pendekatan  utama  yang  dilakukan  terkait  dengan
pengelolaan  sampah  melalui  pendekatan  kemitraan  adalah
analisis  atribut  aktor/stakeholders dan  antarorganisasi.  Hasil
analisis  atribut  aktor  atau  stakeholders  menunjukkan tentang
gambaran  peran  stakeholders selama  ini  dalam  proses
perencanaan,  pengendalian,  pelaksanaan,  dan  kontrol  terkait
dengan  pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Karang  Anyar
Makassar,  sedangkan hasil  dari  analisis  peran dan penerapan
prinsip-prinsip  kemitraan  antarorganisasi,  didapatkan  suatu
penilaian tentang pola hubungan/relasi antar  stakeholders  dan
sejauh mana tingkat kemitraan yang terjalin antarstakeholders
dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan
Karang  Anyar  Kota  Makassar.  Untuk  lebih  jelasnya   maka
kerangka konseptual dalam karya ilmiah ini dapat dilihat pada
gambar 3.1 berikut:
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Gambar 3.1. Kerangka Konseptual
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BAB IV
PROSES TERBANGUNNYA
PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS MASYARAKAT

Tinjauan  terhadap  proses  terbangunnya  pengelolaan
sampah di Kelurahan Karang Anyar adalah untuk mengetahui
adanya peran dan masukan sumberdaya, serta hubungan kerja
antar organisasi dalam proses kegiatan pelayanan persampahan
mulai dari proses penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
sampah,  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  sampai  pada
pemanfaatan hasil daur ulang sampah. 

Kelurahan Karang Anyar ini,  dulunya dikenal sebagai
pemukiman padat, kumuh, gersang. Kini telah disulap menjadi
kawasan  pemukiman  yang  hijau,  teduh,  sehat,  indah,  dan
produktif,  sehingga  cerita  tentang  pemukiman  padat,  yang
identik  dengan  kekumuhan  tak  sepenuhnya  benar.  Kampung
padat  yang  sudah  menjadi  potret  kota  Makassar  pada
umumnya,  apabila  dikelola  dan  ditata  dengan  baik,  akan
menjadi  lingkungan  sehat,  asri  harmoni  dan  bahkan
memberikan  nilai  ekonomi  bagi  masyarakatnya.  Tembok
penampungan  sampah,  yang  mudah  ditemui  di  daerah
Makassar pada umumnya, tak tampak di kawasan ini. 

Perubahan  kondisi  lingkungan  dari  yang  kumuh
menjadi  lingkungan  yang  asri  ternyata  telah  melewati  suatu
proses  yang  panjang  dan  tidak  serta  merta.  Masuknya  PPE
Sumappapua  pada  tahun  2007 di  Kelurahan  Karang  Anyar,
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adalah  dalam  rangka  mensosialisasikan  prinsip  3  R  dalam
pengelolaan  sampah.   PPE  Sumapapua  sebagai  pelaksana
kebijakan  Program pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat
dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  memilih  Kelurahan
Karang  Anyar  sebagai  pilot  project  (proyek  percontohan)
penerapan  konsep  3  R  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kota
Makassar. PPE  Sumapapua  datang menawarkan  kerjasama
dengan  masyarakat  dan  memberikan  penyuluhan  mengenai
penghijauan,  pemilahan  sampah,  dan  melatih  masyarakat
setempat  untuk  mendaur  ulang  kertas  dan  membuat  pupuk
kompos. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh
PPE Sumapapua, ditanamkan pemahaman kepada masyarakat
bahwa melalui  kebiasaan  untuk  mulai  memilah  sampah  dari
skala rumah tangga masyarakat turut andil dalam melestarikan
lingkungan alam. Di samping itu, komunitas tersebut dibekali
pengetahuan untuk melakukan upaya-upaya minimasi sampah
melalui pengomposan dan daur ulang sampah.

Penetapan Kelurahan Karang Anyar sebagai lokasi pilot
project  PSBM  berdasarkan  berbagai  pertimbangan.
Pertimbangan  PPE  Sumapapua  memilih  Kelurahan  Karang
Anyar  karena  PPE  Sumapapua  melihat  warganya  memiliki
kepedulian yang besar terhadap lingkungan. Hasil wawancara
dengan informan ES terungkap bahwa sebelum ditetapkannya
Kelurahan  Karang  Anyar  sebagai  lokasi  pilot  project
pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  oleh  Kementerian
Lingkungan  Hidup,  terlebih  dahulu  dilakukan  survey  pada
beberapa Kelurahan di Kota Makassar. Setelah melihat kondisi
umum  di  beberapa  kelurahan  di  Kota  Masyarakat,
ditetapkanlah Kelurahan Karang Anyar sebagai lokasi binaan
dalam  pengelolaan  limbah  rumah  tangga  dengan  penekanan
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pada  konsep  3R  (reduce,  reuse,  dan  recycle)  untuk  skala
permukiman di perkotaan. 

Setelah mengamati kegiatan positif yang dilakukan oleh
masyarakat  Karang  Anyar  dalam  penataan  kebersihan
lingkungan,  kemudian  PPE  Sumapapua  memilih  Kelurahan
Karang Anyar sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah
3R dan pada kenyataannya masyarakat malah menerapkan 4R
(dengan tambahan replanting atau penghijauan). Tepatnya pada
tahun  2007,  PPE  Sumapapua  informasing  menawarkan
kerjasama  dengan  masyarakat  dan  memberikan  penyuluhan
dan pelatihan mengenai penghijauan, pemilahan sampah, dan
melatih masyarakat setempat untuk mendaur ulang kertas dan
membuat pupuk kompos.

Melalui  penerapan  konsep  3R,  sampah  basah  diolah
menjadi  kompos  dengan  sistem  takakura,  sedang  sampah
kering  (plastik,  kertas,  kaleng  dan  kardus)  distor  ke  Bank
Sampah UKM Adhistya untuk diolah menjadi berbagai produk
daur ulang atau dijual ke pengepul.

Masyarakat  Karang Anyar  berhasil  mengubah konsep
sampah,  dari  sesuatu  yang  tidak  berguna  menjadi  sebuah
sumber daya ekonomi dan sosial melalui program pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat  yang  dirintis  oleh  PPE
Sumapapua.  Seiring  dengan  keterlibatan  wilayah  ini  dalam
program  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat,  kondisi
fisik  Kelurahan  Karang  Anyar,  khususnya  RW 3 dan RW 4
mengalami  banyak  perubahan,  jika  dulunya  merupakan
pemukiman padat prnduduk yang kumuh, gersang dan kotor,
maka  saat  ini  sangatlah  jauh  berbeda  dengan  sebelumnya,
lingkungan sekitar  sudah tertata rapi,  tidak ada saluran yang
mampet rindang dan nyaman. 
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Bila dulunya warga tidak mengenal tentang pemilahan
sampah dan jenis sampah, sampah basah dan sampah kering,
maka saat ini setiap keluarga sudah mampu mengelola sendiri
sampah  rumah  tangga  yang  dihasilkannya.  Sampah  basah
dibuat  menjadi  kompos,  dan  sampah  kering  didaur  ulang
menjadi  produk  yang  bermanfaat  atau  dikumpulkan  untuk
disetorkan  ke  Bank  Sampah.  Bagi  masyarakat  Kelurahan
Karang  Anyar,  sampah  bukanlah  sesuatu  yang  harus
disingkirkan tetapi sampah adalah sesuatu yang berharga dan
bahkan dicari-cari.

Kepedulian  warga  terhadap  lingkungan  sebenarnya
telah  tertanam  sejak  lama.  Terwujudnya  Kelurahan  Karang
Anyar  menjadi  pemukiman  yang  asri  dan  bersih  bahkan
menjadi  kelurahan  percontohan  di  Makassar,  tidak  bisa
dilepaskan  dari  peran  individu-individu  yang  mempunyai
komitmen terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.  Salah
satunya  adalah  Ibu  MN.  Ibu  MN menjadi  warga  Kelurahan
Karang Anyar sejak tahun 1975, beliau adalah orang Ambon
yang bermigrasi ke Makassar mengikuti suaminya yang ABRI.
Ibu MN terdorong menghijaukan lingkungan tempat tinggalnya
dengan  memberi  contoh  dan  tak  henti-hentinya  mengajak
warga. 

Awalnya,  kelompok  ini  mengalami  kesulitan  dalam
menjelaskan  niat  karena  beberapa  warga  yang  buta  huruf.
Beberapa orang lainnya bahkan tidak tahu arti penghijauan dan
tidak  mempunyai  pengetahuan  dasar  mengenai  kesehatan.
Akhirnya Ibu MN memutuskan untuk melakukan pendekatan
pribadi secara berhati-hati agar kegiatannya dapat disesuaikan
dengan  kebutuhan  perorangan.  Rutinnya  pertemuan  yang
dilakukan  membangkitkan  kepercayaan  tetangganya,  yang
mendasari langkah selanjutnya dalam kegiatan lingkungan. 
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Tokoh masyarakat yang lain adalah Bapak AS, yang sekarang
menjadi fasilitator lingkungan untuk program Makassar Green
and Clean dan telah berprofesi sebagai pelatih daur ulang, tak
bosan-bosannya  mengajak  warga  untuk  menata  lingkungan
sejak beliau berdomisili di Kelurahan Karang Anyar pada tahun
1980.

Bila sebagian besar warga di wilayah ini dulunya tidak
mengenal  penghijauan,  dan  enggan  untuk  mengeluarkan
uangnya untuk membeli pohon, maka kondisi saat ini sangat
berbeda.  Pemandangan  fisik  lingkungan  didominasi  oleh
pepohonan  hijau  dalam  pot-pot  gantung  dan  tanaman
merambat yang mampu memberikan suasana yang asri, sejuk
dan  rindang.  Selain  diletakkan  di  persimpangan  antar  gang,
terdapat juga pot-pot tanaman yang dipajang/digantung pagar-
pagar rumah penduduk. 

Semangat otonomi daerah yang masih sangat kuat pada
saat  itu,  PPE  Sumapapua  sebagai  pelaksana  kebijakan
Kementerian Lingkungan Hidup di Wilayah Sulawesi, Maluku,
dan  Papua,  yang  menginisiasi  pembentukan  wilayah  pilot
project pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di  daerah,
menginginkan  agar  Pemerintah  Kota  Makassar  mempunyai
peran  lebih  besar  untuk  melanjutkan  pembinaan  kepada
masyarakat  dalam  mengimplementasikan  3  R.  Hal  ini
sebagaimana  disampaikan  oleh  Ibu  ES  ketika  ditanyakan
mengapa kebijakan PSBM ini muncul. 

Maka  untuk  melanjutkan  pengembangan  kegiatan
pengelolaan  sampah  berbasis  swadaya  masyarakat,  setelah
dilepas oleh PPE Sumapapua. Sejak 2008,  Pemerintah Kota
Makassar  menjalin  kesepakatan  dengan  PT.  Unilever  untuk
melanjutkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola
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sampah.  Kemudian  Pemerintah  Kota  Makassar  dan  PT.
Unilever bekerja sama dengan Yayasan Peduli Negeri (YPN)
sebuah LSM lingkungan untuk melakukan pendampingan dan
pembinaan dari aspek teknologi dan manajemen persampahan. 

YPN menyelenggarakan pelatihan-pelatihan daur ulang
sampah skala rumah tangga di Karang Anyar. Dengan bantuan
fasilitas  dan  dana  dari  Pemerintah  Kota  Makassar  dan  PT.
Unilever, dibentuklah kelompok inti (kader lingkungan) yang
akan menyebarkan kegiatannya ke masyarakat lain.

Berdasarkan informasi  hasil  observasi  lapangan,  pada
saat ini di Kelurahan Karang Anyar telah terbangun lingkungan
yang asri, bersih dan bebas sampah.  Kondisi tersebut tercipta
berkat kesadaran,  kepedulian serta kerja keras seluruh warga
melalui  perubahan  pola  hidup  dalam  menangani  sampah.
Perubahan pola hidup ini dilakukan dengan penuh kesadaran
dan  sukarela  karena  saat  ini  pengetahuan  dan  pemahaman
warga tentang sistem lama pengelolaan sampah sudah berubah
ke sistem baru, yaitu memilah sampah mulai dari sumbernya
dan mendaur ulang sampah. Serta yang lebih  utama terjadinya
perubahan pola hidup ini karena lambat laun masyarakat mulai
merasakan sendiri manfaatnya, baik dari aspek sosial, ekonomi
maupun lingkungan. 

Selain  lingkungan  pemukiman  yang  asri,  masyarakat
Kelurahan  Karang  Anyar  juga  telah  memperoleh  manfaat
berupa pembukaan lapangan kerja bagi warganya terutama bagi
kaum  perempuan  yang  berimplikasi  terhadap  peningkatan
pendapatan rumah tangga dari kegiatan daur ulang.

Kegiatan pengumpulan, pemilahan, membersihkan dan
bahkan mendaur ulang sampah baik sampah organik maupun
sampah anorganik menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan
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oleh warga Kelurahan Karang Anyar, khususnya ibu-ibu rumah
tangga karena mereka sudah merasakan adanya nilai ekonomis
yang  diperoleh  setelah  menerapkan  prinsip  3R  dalam
pengelolaan sampah.

Keterlibatan  anak-anak  warga  Karang  Anyar  dalam
pengelolaan sampah dilakukan setelah pulang sekolah. Bentuk
keterlibatan  mereka  antara  lain  membantu  memelintir  koran
bekas. Hasil pelintiran mereka dijual kepada Usaha Daur Ulang
Melati  untuk  selanjutnya  diolah  menjadi  berbagai  macam
souvenir.  Bagi anak-anak warga Karang Anyar, sudah mulai
terbentuk dalam pengetahuan dan perilakunya bahwa sampah
itu  adalah  sesuatu  yang  bernilai  ekonomis.   Jadi  secara  tak
langsung, terjadi proses pendidikan lingkungan bagi anak-anak
warga Karang Anyar. 

Warga  Karang  Anyar  tidak  pernah  lekang  dari  cerita
yang berkaitan dengan lingkungan. Wacana lingkungan hidup
berkembang dengan baik dalam komunitas ini sejak tahun 2000
melalui  kegiatan-kegiatan  yang  berbasis  kesehatan  dan
lingkungan, diantaranya adalah kebersihan lingkungan, sanitasi
lingkungan, dan kegiatan menanam berupa tanaman obat dan
tanaman hias. 

Sampai saat ini Kelurahan Karang Anyar telah meraih
segudang prestasi diantaranya adalah pada tahun 2003, 2004,
dan  2005  secara  berturut-turut  meraih  juara  pertama  lomba
kebersihan tingkat kecamatan, tahun 2007 juara kedua lomba
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) se-Kota Makassar, dan
yang  paling  monumental  adalah  sebagai  Juara  Utama  pada
lomba  Kampungku  Bersih  yang  diadakan  oleh  Makassar
Green  & Clean (MGC) I  pada  tahun  2008,  dan  pada  tahun

Fatmawati Andi Mappasere   |43|



2012  mewakili  Propinsi  Sulawesi  Selatan  untuk  mendapat
penghargaan sebagai Kota Sehat di Jakarta.

Berbagai  prestasi  yang  telah  diperoleh  di  kelurahan
Karang Anyar sebagai kelurahan yang terbaik dalam mengelola
sampah berbasis masyarakat di  Kota Makassar membuktikan
bahwa  melibatkan  masyarakat  dalam  menangani  sampah
adalah  suatu  keniscayaan.  Produsen  sampah  utama  adalah
masyarakat  sehingga  mereka  harus  bertanggung  jawab
terhadap sampah yang mereka konsumsi.

Melihat  kasus  pengelolaan  sampah  di  Kelurahan
Karang Anyar, ternyata proses terbangunnya lingkungan yang
bersih di mana pada awalnya wilayah ini merupakan wilayah
kumuh yang ada di Kota Makassar dilakukan oleh masyarakat
bekerjasama  dengan  aparat  pemerintah  serta  swasta  (telah
berhasil menciptakan kondisi kualitas lingkungan yang bersih
bebas  dari  sampah dan berhasil  merubah paradigma sampah
dari sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai
ekonomis.

Bila sebagian besar warga di wilayah ini dulunya tidak
mengenal  penghijauan,  dan  enggan  untuk  mengeluarkan
uangnya untuk membeli pohon, maka kondisi saat ini sangat
berbeda.  Pemandangan  fisik  lingkungan  didominasi  oleh
pepohonan  hijau  dalam  pot-pot  gantung  dan  tanaman
merambat yang mampu memberikan suasana yang asri, sejuk
dan  rindang.  Selain  diletakkan  di  persimpangan  antar  gang,
terdapat juga pot-pot tanaman yang dipajang/digantung pagar-
pagar rumah penduduk.

Keberhasilan ini kemudian membuat Kelurahan Karang
Anyar  sering  dikunjungi  oleh  berbagai  pihak,  baik  dari
pemerintah,  swasta,  maupun masyarakat daerah lainnya yang
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ingin  melakukan  studi  banding  atau  mengadakan  kunjungan
dinas. Selain itu, mereka juga seringkali dikunjungi oleh media
cetak  maupun  elektronik  yang  informasing  untuk  meliput
kegiatan  pengolahan  sampah.  Bahkan  wilayah  ini  sekarang
merupakan ikon Kota Makassar dalam hal daur ulang sampah
plastik.  Hal tersebut membuat  warga menjadi lebih percaya
diri dan merasa sangat bangga atas apa yang telah mereka capai
dan perbuat terhadap wilayahnya.

Kehadiran  pengunjung  yang  berarasal  dari  berbagai
unsur  dan  wilayah  ini,  menguntungkan  kedua  belah  pihak.
Pengunjung  memperoleh  pengetahuan  tentang  pengelolaan
sampah  sistem  3R,  masyarakat  Kelurahan  Karang  Anyar
menjadi terkenal dan tak jarang hasil  kerajinan mereka yang
berasal  dari  berbagai  macam  olahan  hasil  daur  ulang  habis
diborong oleh pengunjung.  

Program  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di
Kelurahan  Karang  Anyar  telah  berhasil  mendorong  inspirasi
berbagai  pihak  dengan  latar  belakang  yang  berbeda  bahwa
pengelolaan  sampah  terpadu  antara  berbagai  stakeholders
terkait  merupakan  langkah  yang  tepat  dalam  pengelolaan
sampah di perkotaan.
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BAB V
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP

KEMITRAAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  dengan
pendekatan kemitraan ditentukan oleh beberapa faktor penting
yang sangat  bervariasi  sesuai  dengan kondisi  masing-masing
wilayah. Untuk karya ilmiah ini khusus mengkaji sejauhmana
prinsip  dasar  dari  kemitraan  telah  diterapkan  dalam  PSBM
pada kondisi  saat ini  (existing condition).  Prinsip dasar yang
dimaksud  yakni:  1)  kesepakatan  untuk  bekerja  sama,  2)
komitmen,  3)  koordinas  antar  sektor,  4)  keterlibatan  semua
pihak, dan 5) saling ketergantungan. 

A. Kesepakatan untuk Bekerja sama

Kemitraan  merupakan  suatu  bentuk  kesepakatan
hubungan  kerjasama  antara  dua  atau  lebih  pihak  untuk
mencapai  tujuan  bersama.  Kesepakatan  yang  terjadi  bisa
mengikat secara hukum dalam bentuk tertulis atau formal atau
juga  bisa  bersifat  lebih  longgar  dalam  bentuk  lisan  atau
informal (Borrini-Feyerabend, 2007:7).

Hasil  karya  ilmiah  menemukan,  adanya  kesepakatan
antara stakeholders (pemerintah-masyarakat dan swasta) untuk
bersama-sama melaksanakan sinergi  kegiatan-kegiatan terkait
program  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di
Kelurahan Karang Anyar. 
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Berdasarkan  wawancara  dan  hasil  penelusuran
dokumen, didapatkan bahwa ada dua bentuk kesepakatan kerja
sama yang terjalin  di  Kelurahan Karang Anyar  yaitu  bentuk
kesepakatan yang tertulis dan bentuk kesepakatan tidak tertulis.

Bentuk kesepakatan tertulis  (formal) ditemukan untuk
kerjasama antara organisasi pemerintah dengan organisasi non
pemerintah yang sudah berbadan hukum. Adapun antara sektor
pemerintah  dengan  organisasi  non-pemerintah  yang  belum
berbadan hukum, bentuk kesepakatannya adalah tidak tertulis
atau  lisan,  begitu pula  antara  perusahaan swasta  yang sudah
berbadan  hukum  dengan  organisasi  masyarakat  yang  belum
berbadan hukum.

Kesepakatan  kerjasama  antara  Pemerintah  Kota
Makassar,  dengan  PT.  Unilever  dan  Yayasan  Peduli  Negeri
tertuang  dalam  bentuk  nota  kesepahaman  (memorandun  of
understanding/MoU).   MoU tersebut sebagai landasan dalam
menjalin kemitraan untuk program pemberdayaan masyarakat
dalam  pengelolaan  sampah  mandiri  yang  dikemas  dalam
program yang diberi nama Makassar Green and Clean (MGC).
MoU tersebut ditaninformasingani sejak tanggal 28 Juni 2008,
yang dalam perjalanannya sekarang ini telah kerjasama dalam
program MGC ini  telah  memasuki  memasuki  tahun keenam
pada tahun 2013 ini.

Kesepakatan  kerja  sama  antara  Pemerintah  Kota
Makassar  dengan  masyarakat  sebagai  kelompok  pengelola
sampah, begitu juga antara Perusahaan Swasta dalam hal ini
PT.  Unilever  dan  YPN  dengan  masyarakat  terjalin  dalam
bentuk kesepakatan  lisan  atau  tidak  tertulis.  Walaupun  tidak
tertulis, namun masyarakat percaya bahwa jika  kerjasama ini
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dijalankan dengan baik dan ikhlas hasilnya tentunya akan baik
pula. (wawancara MN, tanggal 15 Maret 2012) 

Kesepakatan  tidak  tertulis  terjalin  antara  pemerintah
dengan  masyarakat  dan  antara  sektor  swasta  dengan
masyarakat,  jika  fonemena  tersebut  dihubungkan  dengan
pendapat  Furubotn dan Richter  (Yustika :  2008)  maka dapat
disebut  sebagai  self  enforcing  agreement (kesepakatan
otomatis)  atau  implisit  contract (kontrak  implisit).  Implisit
contract adalah  kesepakatan  yang  dibangun  oleh  dua  pihak
atau  lebih  yang  bersifat  implisit,  informal  dan  tanpa  ikatan
hukum. Pada teori kesepakatan otomatis atau kontrak implisit,
kontrak lebih mementingkan norma-norma perilaku ketimbang
pembagian resiko yang diakibatkan hukum. Dalam hubungan
pihak  pemerintah  dengan  masyarakat  kelompok  pengelola
sampah  dan  pihak  swssta  dengan  masyarakat,
kontrak/kesepakatan  yang  terbangun  selama  ini  adalah
tergolong kontrak secara implisit. Hubungan kerja yang terjadi
selama ini  tidak  terikat  adanya kontrak  secara  tertulis  tetapi
terjadi  secara  otomatis.  Semua  pihak  sepakat  serta  sadar
dengan perannya masing-masing.

Karya  ilmiah  menemukan  bahwa  pihak-pihak  yang
terlibat  dalam  kerjasama  ini  (pemerintah,  pihak  swasta  dan
masyarakat)  memiliki  peran  masing-masing  dan  saling
memiliki  keterikatan  guna  mencapai  tujuan  yang  telah
disepakati.  Bentuk  kesepakatan  antara  pemerintah  Kota
Makassar  dan  YPN  dan  PT.  Unilever  dinyatakan  secara
eksplisit dalam bentuk kesepakatan formal yang tertuang dalam
sebuah SK atau MoU. Kesepakatan kerja sama antara Pemkot
dengan YPN dalam program ramah lingkungan tertuang dalam
SK.  Nomor  660.5/515/BLHD/VIII/2011.  Begitu  juga
kesepakatan kerja antara Pemerintah, PT. Unilever dan YPN.
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Sementara hubungan kerja antara pemerintah dan masyarakat
atau  antara  pihak  swasta  dengan  masyarakat  berjalan  tanpa
adanya kesepakatan formal (tertulis). Sampai karya ilmiah ini
dilakukan, belum ada payung hukum yang mengatur perjanjian
kerja sama antara pihak pemerintah dan Kelompok Pengelola
Sampah atau antara YPN dengan Kelompok Pengelola Sampah
di Kelurahan Karang Anyar.

Pengikat  kemitraan  antara  Pemerintah   dengan
kelompok  pengelola  sampah  dan  antara  YPN  dengan
Masyarakat  adalah berupa kesepakatan informal yang hanya
berlandaskan pada komitmen dan kepercayaan yang terbangun
antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut tidak tertuang
dalam  bentuk  MoU  atau  SK  tertulis,  namun  lebih  bersifat
verbal,  implisit  dan  harus  saling  mentaati.  Pihak pemerintah
mengharapkan agar  para  pengelola  daur  ulang  sampah  yang
terwadahi dalam kelompok UKM melakukan daur ulang secara
baik  dan  selanjutnya  pemerintah  akan  menampung  hasilnya
dan  membantu  pemasarannya  dengan  harga  kontrak  yang
disepakati  kedua  belah  pihak.  Sementara  pihak  YPN
membangun kesepakatan dengan masyarakat untuk melakukan
praktek  4R  dengan  baik  dan  bagi  wilayah  yang  berprestasi
akan  dikutkan  dalam  kompetisi  dimana  pemenangnya
diberikan penghargaan dalam bentuk uang atau studi banding
ke  wilayah-wilayah  tertentu  yang  sudah  berhasil  melakukan
usaha daur ulang yang pendanaannya oleh PT. Unilever. 

Walaupun  kerjasama  berdasarkan  nota  kesepahaman
yang  telah  ditanda  tangani  oleh  walikota  Makassar,  PT.
Unilever  Indonesia  dan  YPN.  Namun  sebagai  bentuk
kesepakatan  awal,  nota  kesepahaman  ini  tidak  menjelaskan
secara rinci kewajiban-kewajiban para pihak tersebut sehingga
diperlukan peraturan penjelasnya. Sampai saat ini  (saat karya
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ilmiah  masih  berlangsung)  belum  ada  pembahasan  yang
membicarakan  bagaimana  pembagian  peran  dan  tanggung
jawab masing-masing stakeholders yang terlibat secara formal.
Pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  merupakan  unsur
penting  dalam  sebuah  kemitraan  agar  jelas  bagi  seluruh
stakeholders siapa melakukan apa (Boyle, 2002: 10).

Mengacu pada Goddard (2006: 21),  pembagian peran
dan  tanggung  jawab  yang  terumus  dengan  jelas  merupakan
prasyarat  terjadinya  kemitraan  yang  efektif.  Kesepakatan
kerjasama  yang  merumuskan  kewajiban-kewajiban  masing-
masing  pihak  merupakan  unsur  penting  dalam  sebuah
kemitraan agar jelas bagi seluruh stakeholders siapa melakukan
apa (Boyle, 2002: 10).

Pada tingkat  partnership, terdapat kontrak formal, ada
sumber daya baru, adanya pembagian risiko dan penghargaan.
(Huxam dan Vangen, 2002: 29). Sementara menurut Borrini-
Feyerabend  et  al.  (2007:  36)  bahwa  kesepakatan  yang
dihasilkan  seharusnya  melalui  proses  negosiasi  yang
melibatkan minimal stakeholders inti (masyarakat lokal) untuk
duduk  bersama  membicarakan  perbedaan  kepentingan  untuk
mencapai  konsensus/kesepakatan  yang  dipahami  dan  dapat
dijadikan  kontrol  oleh  masing-masing  pihak  dalam  sebuah
kolaborasi.  Oleh  sebab  itu  kesepakatan  yang  telah  dibangun
dan  telah  disepakati  di  Kelurahan  Karang  Anyar  antara
masyarakat  lokal dengan pihak pemerintah dan swasta dapat
dikatakan bahwa konsensus/kesepakatan yang telah dicapai di
Kelurahan Karang Anyar tersebut telah sejalan dengan konsep
dasar  dari  kemitraan  karena  dalam  proses  penetapannya
sebagai  pilot  project  telah  melalui  proses  negosiasi  dengan
masyarakat,  akan tetapi  dan akan lebih  legitimasi  lagi  kalau
konsensus yang disepakati  tersebut dihasilkan melalui proses
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negosiasi yang sesuai dengan tataran partnership yang tertuang
dalam kontrak yang formal atau tertulis.

Berbagai rumusan hasil wawancara dari para informan,
penulis   menyimpulkan bahwa komitmen  stakeholders untuk
mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  merupakan
dasar  terjalinnya  kemitraan  dalam  pengelolaan  sampah  di
Kelurahan  Karang  Anyar.  Kemitraan  pemerintah  dan  PT.
Unilever dalam program MGC awalnya terjadi pada tanggal 21
Juni 2008, hingga sekarang memasuki tahun 2013,  Makassar
Green  and  Clean (MGC)  terus  diperpanjang  dan  telah
memasuki tahun keenam.  Jika mengacu pada pendapat Boyle
(2002: 10) bahwa komitmen pada dasarnya adalah keadaan di
mana para pihak mengidentifikasikan keinginan dari  masing-
masing  pihak  untuk  terus  melakukan  hubungan  yang
merupakan kunci untuk menyukseskan pencapaian tujuan yang
diharapkan.

Mencermati  tujuan  dari  masing-masing  stakeholders
yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karang
Anyar, memiliki tiga level tujuan yang sejalan dengan pendapat
Huxam dan Vangen (2002: 31), yaitu: para pihak bermitra di
samping untuk mewujudkan tujuan dari kemitraan itu sendiri
(collaborative aims) yaitu terciptanya pelayanan persampahan
yang optimal dengan menggabungkan kekuatan masing-masing
pihak,  juga  untuk  mencapai  tujuan  setiap  organisasi/instansi
(organization aims) serta tujuan individu (individual aims) dari
masing-masing  pihak  yang  bermitra,  yang  jika  dilakukan
secara  sendiri-sendiri  akan  sulit  untuk  mencapainya.
Selanjutnya Huxam dan Vangen, komitmen merupakan salah
satu  indikator  kemitraan  yang  efektif  jika  berdasarkan  pada
seberapa besar  stakeholders yang bekerja sama untuk jangka
waktu yang lama. 
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B. Komitmen

Faktor  komitmen  stakeholder, berkaitan  dengan
kesungguhan  dan  keseriusan  para  stakeholder  yang  terlibat
dalam   proses  pelaksanaan  kegiatan  PSBM.  Tanpa  adanya
komitmen yang tinggi  dari  stakeholders, maka implementasi
program PSBM tidak dapat terlaksana seperti yang diharapkan.
Tingginya komitmen  stakeholders  dapat dilihat dan ditelusuri
dari  kesungguhan  dan  rasa  tanggung  jawab  terhadap
pelaksanaan atau bidang pekerjaannya masing-masing, di mana
organisasi  atau  lembaga  yang  terlibat  di  dalamnya  harus
mampu memahami, mencermati dan melaksanakannya secara
konsisten apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan
tersebut.  Temuan  terkait  penerapan  prinsip  komitmen  dalam
pelayanan  persampahan  di  Kelurahan  Karang  Anyar,   baik
pemerintah,  masyarakat  maupun  swasta  memiliki  komitmen
terhadap terlaksananya PSBM.

Komitmen bersama Pemkot Makassar dan  stakeholder
swssta  (PT. Unilever dan YPN) berupa penandatangan Nota
Kesepahaman (MoU) dalam sebuah program yang diberi nama
Makassar Green and Clean  (MGC). MGC merupakan sebuah
upaya untuk mewujudkan kota yang bersih dan hijau di Kota
Makassar dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek atau
pelaku utama.

Bentuk  komitmen  pemerintah  adalah  dengan
memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan kegiatan,
fasilitasi sarana prasarana dan melakukan pengawasan jalannya
kegiatan  MGC.  Kedudukan  pemerintah  sebagai  regulator
berfungsi  mengawal jalannya program agar  tujuan ideal  dari
PSBM dapat terwujud. Perusahaan memiliki komitmen dengan
mensinergikan  program yang  betul-betul  disesuaikan  dengan
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prioritas pemerintah,  disertai  dengan pendanaan dalam bentu
CSR  sehingga  tujuan  akselerasi  dari  sasaran  pembangunan
persampahan yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009  yang
kemudian  dilanjutkan  dalam  RPJMN  2010-2014  yaitu
pengurangan volume timbulan sampah mulai dari  sumbernya
(masyarakat) dapat tercapai. 

Komitmen  masyarakat  Karang  Anyar  dalam
pengelolaan  sampah  diwujudkan  dalam  bentuk  menerapkan
konsep  4R  (reduce,  reuse,  recycle  dan  replant).  Sementara
beberapa  diantara  warga  masyarakat  yang  bertindak  sebagai
kanpium menjadi fasilitator lingkungan yang berperan sebagai
mitra pemerintah untuk menggerakkan warga agar terlibat dlam
pelaksanaan program.

Dalam rangka terus memotivasi dan menjaga komitmen
masyarakat  tersebut,  salah  satu  strategi  yang  ditempuh  oleh
Pemerintah  Kota  Makassar  adalah  memberi  apresiasi  atas
usaha  masyarakat  dalam  melakukan  daur  ulang  dengan
membeli  hasil  kerajinan  daur  ulang  masyarakat,  membantu
mempromosikan  hasil  kerajinan  daur  ulang  wasrga  dengan
mengikutkan  pameran-pameran  serta  mengangkat  tokoh
penggerak sebagai fasilitator lingkungan tingkat propinsi yang
tertuang  dalam  SK  Nomor:  660/030/DPLHK/X/2008
tertanggal 16 Oktober 2008.

Berbagai rumusan hasil wawancara dari para informan,
peneliti   menyimpulkan bahwa komitmen  stakeholders untuk
mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  merupakan
dasar  terjalinnya  kemitraan  dalam  pengelolaan  sampah  di
Kelurahan  Karang  Anyar.  Kemitraan  pemerintah  dan  PT.
Unilever dalam program MGC awalnya terjadi pada tanggal 21
Juni 2008, hingga sekarang memasuki tahun 2013,  Makassar
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Green  and  Clean (MGC)  terus  diperpanjang  dan  telah
memasuki tahun keenam.  Jika mengacu pada pendapat Boyle
(2002: 10) bahwa komitmen pada dasarnya adalah keadaan di
mana para pihak mengidentifikasikan keinginan dari masing-
masing  pihak  untuk  terus  melakukan  hubungan  yang
merupakan kunci untuk menyukseskan pencapaian tujuan yang
diharapkan.   Mencermati  tujuan  dari  masing-masing
stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  sampah  di
Kelurahan  Karang  Anyar,  memiliki  tiga  level  tujuan  yang
sejalan dengan pendapat Huxam dan Vangen (2002: 31), yaitu:
para pihak bermitra di samping untuk mewujudkan tujuan dari
kemitraan  itu  sendiri  (collaborative  aims) yaitu  terciptanya
pelayanan persampahan yang optimal dengan menggabungkan
kekuatan  masing-masing  pihak,  juga  untuk  mencapai  tujuan
setiap  organisasi/instansi  (organization  aims) serta  tujuan
individu  (individual  aims)  dari  masing-masing  pihak  yang
bermitra, yang jika dilakukan  secara sendiri-sendiri akan sulit
untuk  mencapainya.  Selanjutnya  Huxam  dan  Vangen,
komitmen  merupakan  salah  satu  indikator  kemitraan  yang
efektif jika berdasarkan pada seberapa besar stakeholders yang
bekerja sama untuk jangka waktu yang lama. 

C. Koordinasi

Koordinasi  antar  organisasi  merupakan  bentuk
mekanisme kerjasama antar  stakeholders  secara vertikal dan
horizontal,  lintas  sektor  pemerintahan dan lintas  sektor  yang
berhubungan  dengan  keterkaitan  fungsi  dan  wewenang  dari
organisasi  terkait  guna  tercapainya  kesatuan  tindakan,
keserasian, dan keterpaduan pengelolaan. 
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Koordinasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat
menentukan apakah pola kemitraan yang terbentuk sudah baik
atau  belum.  Alur  koordinasi  yang  jelas  dan  terarah  dapat
menghasilkan kerjasama yang baik dan kemitraan yang baik
pula.  Adanya  tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  terkait  yang
berjalan  sendiri-sendiri  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang
saling berhubungan. Hal ini terjadi karena setiap instansi saling
mementingkan kepentingan tugas  dinas  untuk menyelesaikan
program  dinasnya  masing-masing  tanpa  memperlihatkan
keberlanjutan dari program tersebut yang saling terkait dengan
tugas dinas lainnya.

Temuan karya ilmiah di lapangan mengungkap bahwa
masing-masing  stakeholders berjalan sendiri-sendiri tanpa ada
koordinasi, sehingga banyak program kegiatan yang tumpang
tindih.  Misalnya  program Kampung  ramah  lingkungan  yang
digagas  oleh  BLHD  dan  program  Kampung  Pintar  yang
dilakukan  oleh  DPK,  dan  program  Kota  Sehat  oleh  Dinas
Kesehatan.  Untuk itu,  perlu ada komunikasi dan koordinasi
antara  lembaga  pemerintah  terkait  agar  dapat  mensinergikan
kegiatan  dan  kepentingan  semua  pihak  sehingga  terwujud
keterpaduan  antar  sektor  agar  pengelolaan  sampah  dan
pemanfaatannya dapat berjalan lebih efektif.

Khusus untuk stakeholders pemerintah, koordinasi yang
selama ini dilakukan melalui wadah koordinasi yang berbentuk
forum  atau  rapat  koordinasi.  Sementara  untuk  sektor  non-
pemerintah,  koordinasi  dilakukan  sifatnya  lebih  informal
berupa  kontak  melalui  telepon,  yang  diadakan  bila  ada
keperluan  atau  kebutuhan  saja  seperti  untuk  koordinasi,
konsultasi, dan konsolidasi kegiatan.
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Komunikasi  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam
koordinasi.  Peran  komunikasi  disini  sebagai  pengikat  antara
instansi,  pejabat  atau unit  menjadi  suatu sistem untuk saling
bekerjasama.  Sudah  barang  tentu  komunikasi  yang
dimaksudkan adalah komunikasi dua arah. Karena koordinasi
hanya  mungkin  tercipta  bila  masing-masing  yang  akan
melibatkan terlebih dahulu menyetujui apa yang harus dicapai,
apa  yang  harus  mereka  perbantukan  dan  kapan  bantuan  itu
harus  sudah  dilaksanakan  serta  kapan  berakhirnya.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Stoner  (1994:503)  bahwa
kunci  koordinasi  yang  efektif  adalah  komunikasi.  Secara
langsung koordinasi bergantung pada perolehan, trasmisi dan
pengolahan  informasi.  Karena  alasan  itulah,  adanya  manfaat
untuk memandang koordinasi sebagai suatu tugas pengelolaan
informasi  yang  sangat  penting.  Koordinasi  dan  komunikasi
pada pengelolaan sampah sangat diperlukan mengingat setiap
anggota  dari  suatu  komunitas  pengelola  sampah  mempunyai
peran yang berbeda, sehingga untuk membangun keharmonisan
langkah perlu koordinasi.

Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  diperoleh  informasi
bahwa  ditinjau  dari  aspek  kelembagaan,  baik  di  tingkat
pemerintahan,  maupun  di  tingkat  masyarakat  ada  beberapa
instansi/organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang
terkait  dengan  pengelolaan  persampahan  sehingga  masalah
koordinasi antar instansi perlu mendapat perhatian. Di tingkat
pemerintahan ada BLHD yang berperan sebagai koordinator di
bidang lingkungan hidup, sementara di tingkat masyarakat ada
Forkasih,  akan  tetapi  instansi  dan  forum  ini  masih  belum
berjalan  dengan  efektif.  Salah  satu  penyebabnya  adalah
masing-masing  instansi  masih  terkesan  ego  sektoral
(wawancara  YL,  tanggal  15  Februari  2012),  sementara

Fatmawati Andi Mappasere   |57|



Forkasih  belum  berfungsi  secara  efektif  karena  kesibukan
masing-masing  pengurus  (wawancara  AS,  tanggal  17  Maret
2012).

Kemitraan adalah memadukan keterampilan,  keahlian,
dan  sumber  daya  dari  sektor  lain,  baik  dari  sektor  swasta
maupun  sektor  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan
kualitas  pelayanan  (Entwistle  and  Steve  Martin,  2005:238).
Sehingga  dengan  adanya  koordinasi  maka  akan  lebih
memudahkan dalam pembagian tugas  dan peran setiap mitra
yang  pada  akhirnya  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antara
kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  mitra. Temuan  lapangan
menunjukkan  bahwa  sampai  sekarang  selain  belum  ada
rumusan kesepakatan peran yang jelas antar stakeholders yang
terlibat  dalam  pengelolaan  sampah,  juga  koordinasi  antar
stakeholders  masih  kurang  dilaksanakan  sehingga  masih
dijumpai  program yang tumpang tindih.  Setiap  stakeholders,
utamanya  stakeholders pemerintah  berusaha  melaksanakan
kegiatan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta
kewenangan masing-masing organisasinya. 

Program yang banyak melibatkan institusi  baik  lintas
program, lintas sektor, termasuk organisasi profesi, swasta dan
lembaga  swadaya  masyarakat  tidak  akan  dapat  terlaksana
dengan baik, apabila tidak ada koordinasi yang jelas termasuk
wadah  dan  mekanisme  kerja  yang  mengatur  keterkaitan
berbagai  institusi  tersebut.  Kondisi  yang  demikian
mengakibatkan setiap organisasi berjalan sendiri-sendiri sesuai
dengan  tugas  dan  kewenangan  masing-masing  dan  kurang
mengaitkan  kegiatan  dengan  organisasi  lain  dalam  jalinan
kerjasama yang terpadu. Sehingga jika mengacu pada Borrini-
Feyerabend, Taghi  Farvar,  Nguinguiri  and  Ndangang
(2007:10) bahwa tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih
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baik tanpa adanya kesamaan tindakan atau kebersamaan dalam
mengerjakan  segala  sesuatunya,  dan  untuk  menciptakan
kesamaan tindakan perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi.
Komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan merupakan unsur
yang  sangat  vital  terutama  jika  melibatkan  partisipasi
masyarakat  lokal.Oleh  karena  itu,  peran  BLHD  sebagai
koordinator  kebijakan  di  tingkat  pemerintahan  dsn  peran
Forkasih  sebagai  koordinator  kegiatan  di  tingkat  masyarakat
perlu  dioptimalkan  di  setiap  kegiatan  mitra  dari  segi
perencanaan hingga pelaksanaan sehingga tidak ada kegiatan
ataupun program yang tumpang tindih (overlap) baik dari segi
tempat maupun waktu pelaksanaan program atau kegiatan.

D. Keterlibatan Stakeholders

Good governance atau tata laksana pemerintahan yang
baik  menyarankan  keterlibatan  ketiga  sektor  yaitu  sektor
pemerintah,  sektor  privat  dan sektor  masyarakat  mulai  tahap
perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  pelayanan  publik.
Partisipasi  warga  negara  adalah  hal  mendasar  dalam
demokrasi, hal inilah yang menjadi landasan pelibatan semua
stakeholders  baik  unsur  pemerintah,  dunia  usaha  maupun
masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah.  Melalui  partisipasi
stakeholders diharapkan  mampu  memformulasikan  dan
sekaligus  mengimplementasikan  aksi  bersama.  Partisipasi
stakeholders  sebagai  salah  satu  prinsip  dari  kemitraan  yang
dikaji meliputi partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam
pelaksanaan dan partisipasi dalam pemantauan (monitoring).

Proses keterlibatan warga dalam perencanaan program,
para informan merasa proses perencanaan sudah sampai tahap
kerjasama  kemitraan  (partnership), dimana  ada  perwakilan
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warga  yang  telah  dilibatkan  dalam  proses  perencanaan  dan
dalam proses tersebut terjadi perundingan atau negosiasi untuk
pengambilan  keputusan.  Hal  ini  didukung  oleh  Borrini-
Feyerabend  et  al.  (2007:1)  yang  mengemukakan  bahwa
kolaborasi  adalah  dua  atau  lebih  stakeholders bernegosiasi,
menetapkan  dan  memberikan  garansi  diantara  mereka  untuk
membagi  hak  dan tanggung jawab  dari  suatu  daerah  teritori
atau sumberdaya alam tertentu.

Pelaksanaan  PSBM  di  tingkat  masyarakat  diawali
dengan  proses  pengorganisasian  kader  masyarakat  dalam
sebuah wadah yang kemudian bernama UDU Melati dan UKM
Adhistya.  Kedua  lembaga  komunitas  ini  sebagai  wadah
representasi  masyarakat  yang  berperan  dalam  proses
pembelajaran sosial dan menjadi penggerak masyarakat dalam
melakukan  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di
wilayahnya.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Alexis  de
Tocqueville  (Fukuyama,  2005:24)  bahwa  kelompok
masyarakat  merupakan  tempat  belajar  untuk  memerintah
sendiri dan mengajarkan kepada anggotanya kebiasaan bekerja
sama  yang  kemudian  dibawa  ke  dalam  kehidupan
bermasyarakat.

Kedua kelompok  pengelola  sampah  ini  (UDU Melati
dan  UKM  Adhistya)  sebagai  organisasi  yang  membawahi
kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar dan
sifatnya  mandiri  yang  tumbuh  dari  keinginan  warga  Karang
Anyar sendiri. Organisasi ini digerakkan secara sinergis dengan
lembaga  RW  dan  PKK,  mengingat  sebagian  besar  kader
lingkungan adalah anggota PKK maupun pengurus RW. 

Organisasi dalam bentuk Kelompok pengelola sampah
di  Karang Anyar  tersebut  menggambarkan bahwa komunitas
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ini berusaha untuk menjalankan tindakan bersama-sama secara
tersistemasi  dan  terorganisir.  Para  anggotanya  sepakat  untuk
menjaga kebersihan lingkungan dan memilah sampah  organik
(biodegradable) dan sampah non-organik (non-biodegradable)
untuk  pengomposan  dan  daur  ulang.  Dengan  organisasi
diharapkan  pengelolaan  sampah  yang  berlangsung  dapat
terselenggara  dengan  teratur.  Hasil  wawancara  dengan  para
perintis dan pengurus, diketahui bahwa ada beberapa kontribusi
yang  dapat  diberikan  melalui  kegiatan  pemilahan  sampah
dengan  prinsip  3R  seperti  yang  ada  di  Kelurahan  Karang
Anyar, di antaranya adalah:

1) Menemukan teknis yang tepat untuk penanganan sampah di
perkotaan.

2) Mengajak  masyarakat  untuk  ikut  dalam  pengelolaan
sampah secara mandiri.

3) Menghemat tenaga/dana untuk pengelolaan sampah.

4) Menciptakan  peluang  usaha  baru  untuk  mengurangi
pengangguran.

Partisipasi  masyarakat  Karang  Anyar  dalam
pelaksanaan  PSBM  dengan  konsep  4R  melibatkan  seluruh
stakeholders yaitu rumah tangga, masyarakat pengelola sampah
(RT,  RW,  Kelurahan,  Kecamatan,  UDU  Melati,  UKM
Adhistya); masyarakat pemanfaat sampah meliputi pemulung,
bandar, perusahaan swasta dan pemerintah Kota Makassar.

Pelaksanaan pengolahan sampah berbasis masyarakat di
Kelurahan Karang Anyar adalah:

1) Pengolahan  sampah  dimulai  dari  sumber  (rumah
tangga/masyarakat).  Rumah  tangga/masyarakat  sebagai
sumber  sampah  melakukan  tahapan  pemilahan  sampah
sesuai  jenisnya,  yang  dikumpulkan  dalam  wadah/tempat
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sampah  sesuai  jenisnya,  yaitu;  sampah  organik,  sampah
yang  bisa  didaur  ulang,  dan  sampah  residu  yang  harus
dimusnahkan/dibuang. 

2) Sampah  organik  dikumpulkan  dalam  satu  wadah  untuk
selanjutnya  diolah  menjadi  kompos.  Proses  komposting
dilaksanakan dengan metode Takakura oleh masing-masing
rumah tangga sampai tahap siap digunakan atau siap jual.

3) Sampah  yang  bisa  didaur  ulang  dikumpulkan  untuk
selanjutnya dibawa ke lembaga pengolah sampah atau  ke
Bank  Sampah  atau  dibuat  berbagai  macam  kerajinan
tangan.  Proses  daur  ulang  dilaksanakan  dengan
menyesuaikan  kondisi/kemampuan  lembaga  dan  kondisi
sampah yang ada, bisa sampai ke tahapan jual bahan baku
daur ulang saja atau kalau perlu sampai tahapan produksi
daur ulang.

4) Sampah residu dikumpulkan dan selanjutnya diambil oleh
Petugas Gerobak yang dikelola oleh Kecamatan atau DPK
diangkut ke TPS dan dari TPS diangkut oleh Petugas DPK
ke  TPA  Tamangapa  Antang.  Dari  aspek  kelembagaan
tanggung jawab masyarakat itu mengumpukan sampah dari
sumber  timbulan  sampai  ke  lokasi  pemindahan  (TPS),
sedangkan pengangkutan sampah dari TPS sampai sistem
pemusnahan  sampah  di  lokasi  TPA merupakan  tanggung
jawab pemerintah Kota Makassar

Pengelolaan  sampah  yang  sepenuhnya  melibatkan
partisipasi  masyarakat  menjadi  pilihan  yang  paling
menguntungkan  di  masa  yang  akan  informasing.  Hal  ini
setidaknya didasari berbagai potensi yang dimilikinya, seperti
dinyatakan oleh David Osborne dan Ted Gabler (2003); warga

|62| Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kemitraan dalam 
Pengelolaan Sampah



masyarakat akan memberikan komitmen yang lebih besar, jika
dilibatkan. 

Keterlibatan stakeholders selanjutnya adalah pada tahap
monitoring  dan  evaluasi. Kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi
merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  dalam  sebuah
program kegiatan.  Monitoring dan evaluasii  dilakukan dalam
rangka  mengetahui  sejauh  mana  program telah  dilaksanakan
sesuai dengan rencana. Agar arah program tetap berjalan sesuai
dengan tujuan program. 

Monitoring  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap
kegiatan  pemilahan  sampah  di  Kelurahan  Karang  Anyar
dilakukan melalui tiga cara, yaitu: Jumat bersih;  Rapat rutin
pengelola; dan melalui rapat warga, seperti jika ada pertemuan
RT/RW. Aktivitas ini melibatkan perangkat kelurahan, sehingga
Jumat bersih tidak saja dimanfaatkan sebagai ajang komunikasi
antar  warga  dengan  aparat  pemerintah  kelurahan,  tetapi
kesempatan  ini  digunakan  juga  oleh  kader/fasilitator
lingkungan  untuk  mensosialisasikan  pemilahan  sampah  dan
sebagai momentum untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap  implementasi  pengelolaan  sampah  berbasis
masyarakat. 

Di tingkat pemerintah kota, belum ada mekanisme yang
mengatur  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  aktivitas
pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  warganya.  Hal  ini
tentunya terkait dengan belum adanya peraturan di tingkat kota
yang mengatur teknis operasional pengelolaan sampah berbasis
3R. Sebagai  acuan dan spirit  masyarakat,  tentunya peraturan
tentang  operasional  pengelolaan  sampah  berbasis  3R  sangat
dibutuhkan.   Monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan
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oleh PT. Unilever dan YPN adalah berupa lomba kebersihan
antar RW se Kota Makassar.

Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  merupakan
salah satu strategi dari kebijakan (2) dalam Peraturan Menteri
No. 21/PRT/M/2006 yaitu peningkatan peran aktif masyarakat
dan  dunia  usaha/swasta  sebagai  mitra  pengelolaan.  Dalam
konteks ini, masyarakat lokal merupakan  stakeholders utama.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  pengelolaan
sampah  di  lingkungan  perumahan  melalui  pemberdayaan.
Sebagai  sebuah proses  pemberdayaan masyarakat,  partisipasi
masyarakat  mutlak  diperlukan,  tanpa  adanya  partisipasi
masyarakat hanyalah menjadi objek semata.

E. Kesalingtergantungan Antar Stakeholders dalam PSBM

Kesalingtergantungan  ini  menunjukkan  bahwa
keefektifan pencapaian tujuan setiap organisasi ditentukan oleh
keberadaan  organisasi  lain.  Informasi  dan  informasi  terkait
pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar menunjukkan
bahwa  keberadaan  organisasi  lain  disadari  pentingnya  oleh
masing-masing  stakeholders.Masyarakat  tidak  mampu
melaksanakan  perannya  tanpa  fasilitasi  dari  pemerintah  dan
swasta,  Sebaliknya  Pemerintah  dan  swasta  tidak  bisa  jalan
tanpa  keterlibatan  masyarakat.  Namun  antar  instansi
pemerintah  belum ada  saling ketergantungan,  karena mereka
masih  berjalan  sendiri-semdiri  sesuai  dengan  program  kerja
instansinya.

Saling  ketergantungan  antarstakeholders,  berarti  di
dalamnya terdapat sharing power (Huxham dan Vangen, 2008:
32) dan saling membutuhkan yang oleh Sulistiyani (2004: 130)
disebut sebagai mutualism partnership, dimana masing-masing

|64| Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kemitraan dalam 
Pengelolaan Sampah



pihak menyadari pentingnya melakukan kemitraan untuk saling
memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga
akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

Antara satu organisasi terhadap organisasi lainnya yang
oleh  Huxham  dan  Vangen  (2008:  1)  disebutnya  sebagai
sharing power. Sharing power diukur dari seberapa jauh suatu
organisasi memberikan kontribusi keahlian terhadap organisasi
lainnya dalam sebuah proses kemitraan. 

Berdasarkan pendapat Huxham dan Vangen (2008: 32)
dan Sulistiyani  (2004:  130) tersebut  bahwa kemitraan dalam
pelayanan  persampahan  di  Kelurahan  Karang  Anyar
merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan oleh stakeholders
(pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dengan memegang
prinsip  saling  membutuhkan  dan  saling  menguntungkan.
Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan
pengembangan,  hal  ini  dapat  terlihat  karena  pada  dasarnya
masing-masing pihak mempunyai keterbatasan dan kelebihan,
sehingga saling melengkapi dalam arti  pihak yang satu akan
mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap lainnya.
Pelibatan  masyarakat  sebagai  salah  satu  bagian  dari
stakeholders dalam  pelayanan  publik  oleh  Muller  (2001:  8)
adalah  bertujuan  untuk  menggabungkan  kekuatan  yang  ada
antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Sumber  daya  yang  ada
dalam  masyarakat  dapat  dimobilisasi  dan  dikembangkan
melalui pemberian tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Walaupun  hubungan  kerja  antara  pemerintah  dengan
masyarakat  atau  antara  swasta  dengan  masyarakat  tidak
didasari  dengan  kesepakatan  tertulis,  namun  masing-masing
pihak percaya dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya
sesuai  dengan  perannya  masing-masing.  Pihak  masyarakat
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percaya  bahwa  apa  yang  dilakukannya  adalah  wujud  nyata
untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah
yang pada akhirnya manfaatnya juga adalah untuk masyarakat
itu sendiri. Jika mengacu pada pendapat Eisler dan Montuori
(2001:  12),  hubungan  tersebut  adalah  hubungan  kemitraan,
artinya  pihak  pertama  dan  kedua  selevel  dimana  mereka
bertumpu  pada  kepercayaan,  kerjasama,  dan  saling
membutuhkan.

Berdasarkan  penerapan  prinsip-prinsip  kemitraan  di
antara  stakeholders  dalam pengelolaan  sampah di  Kelurahan
Karang  Anyar,  maka  disusun  dua  proposisi  minor  sebagai
berikut:

1) Apabila  masyarakat  diberi  kepercayaan  untuk  terlibat
dalam  penyediaan  pelayanan  publik  maka  muncul
komitmen  dalam  diri  dan  kelompoknya  untuk  konsisten
dalam melaksanakan  kemitraan  dengan  stakeholders  lain
dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2) Ketika  kemitraan  dapat  diwujudkan  dengan  baik  oleh
semua  stakeholders (pemerintah,  masyarakat  dan  swasta)
melalui  penerapan  prinsip-prinsip  adanya  kesepakatan,
adanya komitmen, adanya koordinasi, adamya keterlibatan
semua  pihak  dan  ada  kesalingtergantungan  diantara
stakeholders, maka akan terjadi sinergisitas dan kontinuitas
kemitraan.
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BAB VI
PERAN STAKEHOLDERS DAN
POLA HUBUNGANNYA DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS KEMITRAAN

A. Peran Masing-Masing Stakeholders

Hasil karya ilmiah yang telah dipaparkan pada sub-bab
sebelumnya,  mengungkapkan  bahwa  di  Kelurahan  Karang
Anyar terdapat berbagai instansi atau organisasi yang terlibat
baik  dari  instansi  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat,
terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di  dalam
kegiatan  pelayanan  persampahan  dalam  rangka  mendukung
kegiatan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  sampah.
Masing-masing stakeholders berinteraksi satu sama lain sesuai
dengan  tugas  dan  fungsinya.  Berikut  ini  akan  dilakukan
pembahasan  temuan-temuan  di  lapangan  setelah  sebelumnya
dilakukan analisis informasi. 

Pada dasarnya penyediaan pelayanan publik merupakan
proses produksi pelayanan  publik yang melibatkan peran dan
masukan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pemerintah
maupun pihak lain yang berkepentingan dengan permasalahan
publik.  Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam
penyediaan  pelayanan publik  berada  pada  pihak  pemerintah,
namun  tindakan  pemerintah  tidak  dapat  dilepaskan  dari
kepentingan partisipan dan hubungan kerja dengan pihak lain.
Hal  tersebut  berlaku  pada  kasus  penyediaan  pelayanan
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persampahan  di  Kelurahan  Karang  Anyar  yang  melibatkan
peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pembahasan mengenai peran  stakeholders  dalam pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat  di  Kelurahan  Karang  Anyar
sebagaimana  telah  dipaparkan,  seluruh  informan  yang
mewakili instansinya menuturkan bahwa kemitraan yang telah
dijalin dalam pengelolaan sampah ini telah membuahkan hasil
atau  keuntungan  bagi  instansinya.  Baik  secara  fisik  maupun
non-fisik. 

Konsep  kemitraan  antara  pemerintah,  perusahaan
swasta  dan  masyarakat  merupakan  upaya  dalam  rangka
meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  bidang  persampahan.
Sebagaimana pandangan Borrini-Feyerabend (2007:22) bahwa
stakeholders dalam  pelayanan  sosial  meliputi  individu,
kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah yang
memiliki  minat  dan/atau  wewenang  untuk  mengambil  peran
dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam,  dalam  kasus  program
pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Karang
Anyar  keseluruhan  entitas  tersebut  terlibat  secara  bersama-
sama sesuai dengan perannya masing-masing.

1) Peran Pemerintah

Kegiatan  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di
Kelurahan  Karang  Anyar,  pemerintah  berperan  sebagai
regulator  atau  pembuat  kebijakan  yang  menjadi  dasar
pengelolaan sampah di Karang Anyar. Pemerintah menyiapkan
arah  untuk  menyeimbangkan  penyelenggaraan  kegiatan
pengelolaan  sampah.  Sebagai  regulator,  pemerintah
memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh
masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan
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pelaksanaan  pemberdayaan  di  masyarakat.  Kebijakan  yang
dijadikan dasar pengelolaan sampah di Karang Anyar adalah
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  pengelolaan
sampah,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,  Perda Kota
Makassar Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan sampah
Kota Makassar. 

Kementerian Lingkungan Hidup sangat berperan dalam
menyiapkan peraturan mengenai masalah  lingkungan sebagai
payung  semua  pembangunan  dari  kemungkinan  terjadinya
pencemaran lingkungan yang salah satu penyebabnya adalah
sampah. Pengelolaan sampah diubah menjadi terdesentralisasi
pada  sumber  sampah  dengan  menjadikan  partisipasi
masyarakat sebagai pelaku utama dalam kebijakan pengelolaan
sampah  (UU  No.  18  Tahun  2008).  Proyek  kegiatan
percontohan dilakukan untuk menjabarkan konsep pengelolaan
sampah  pada  sumbernya.  Salah  satunya  adalah  proyek
pengelolaan  sampah  dengan  prinsip  3  R  berskala  kawasan
permukiman  dengan  menjadikan  masyarakat  sebagai  pelaku
utama  dalam  pengelolaan  sampah.  Oleh  karenanya  setiap
masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan
sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
serta mengedepankan 3R (Reduce, Re-use dan Recycle). 

Dihadapkan pada kondisi  tersebut  serta  dalam rangka
mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan  (sustainable
development), Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional
Sulawesi,  Maluku  dan  Papua  -   Kementerian  Negara
Lingkungan Hidup pada tahun 2007 mulai merintis Kelurahan
Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar sebagai
lokasi  percontohan  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  dengan
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kegiatan   meminimalisasi  sampah  serta  maksimasi  kegiatan
daur ulang dan pengomposan yang berbasis masyarakat. 

Kemudian  pemerintah  juga  menjalankan  perannya
sebagai fasilitator yang dalam mengupayakan penyediaan dan
pemberian fasilitas  baik modal,  teknologi  dan jaringan pasar
untuk  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan
kegiatan  dalam  proses  pengelolaan  sampah  berbasis
masyarakat.  Peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  diwujudkan
dengan  memfasilitasi  masyarakat  Kelurahan  Karang  Anyar
dengan  memberikan  bantuan  sarana  dan  prasarana  seperti
keranjang takakura  pembuatan kompos dan mesin jahit untuk
proses daur ulang. 

Pemerintah juga mendukung kegiatan tersebut dengan
mengadakan  pameran  yang  mengikutsertakan  Kelurahan
Karang Anyar untuk memamerkan hasil kerajinan tangan dari
sampah  anorganik.  Pada  kegiatan  daur  ulang,  partisipasi
pemerintah tampak dengan adanya pembelian sejumlah hasil
produksi Kelurahan Karang Anyar.

Meskipun pembeliannya tidak secara rutin  dan masih
bisa  dikatakan  jarang.  Partisipasi  pemerintah  tampaknya
kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi,
kontrol  dan  pengawasan  juga  keterbatasan  dana  dari
pemerintah. Sosialisasi tidak bisa hanya diberikan satu dua kali
saja,  melainkan  harus  secara  rutin  atau  setidaknya  secara
berkala.  Kontrol  dan  pengawasan  oleh  pemerintah  juga
seharusnya  dilakukan  secara  rutin  untuk  memantau
perkembangan  kegiatan  tersebut.  Tujuannya  adalah  agar
apabila  masyarakat  yang melakukan  kegiatan  ini  mengalami
hambatan, pemerintah mengetahui dan terus mendampingi. 
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2) Peran Masyarakat

Peran masyarakat  dalam proses  pemberdayaan adalah
mengartikulasikan  permasalahnya,  mengidentifikasi  potensi
yang ada disekitarnya,  mengembangkan kapasitas agar  dapat
menangani  masalah,  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan
pemberdayaan tersebut. Karakteristik masyarakat di Kelurahan
Karang  Anyar  terbagi  menjadi  dua  golongan.  Masyarakat
dalam  kategori  ekonomi  menengah  kebawah  memiliki
antusiasme  dan  partisipasi  yang  lebih  didalam  kegiatan
pengelolaan  sampah  ini.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya
kelompok  pengrajin  sampah  anorganik  yang  sebagian  besar
masuk  ke  dalam  golongan  ekonomi  menengah  ke  bawah.
Kegiatan pengelolaan sampah berbasis  masyarakat  pun lebih
aktif  berjalan  di  wilayah RW 3 dan RW 4  yang mayoritas
penduduknya,  khususnya  ibu  rumah  tangga  yang  tidak
mempunyai  kegiatan  di  luar  rumah.  Sedangkan  warga
masyarakat di RW 1 dan RW 2 yang mayoritas penduduknya
pengusaha  tahu  dan  tempe  cenderung  pasif  dalam  kegiatan
pengelolaan  sampah  ini,  karena  mereka  sibuk  menjalankan
proses  produksi  usahanya.  Walaupun  mereka  tidak  terlibat
dalam kegiatan  daur  ulang,  namun  mereka  tetap  melakukan
pengumpulan dan sebagian sudah melakukan pemilahan untuk
selanjutnya dijemput oleh petugas RW dengan mobil  Fukuda
dibawa ke TPS yang sudah disiapkan oleh DPK di beberapa
titik di Kelurahan Karang Anyar.

Peran  aktif  masyarakat  Kelurahan  Karang  Anyar
tampak  dengan  adanya  kemauan  untuk  mengumpulkan  dan
memilah sampah, dan melakukan daur ulang meskipun belum
semua warga melakukannya. Partisipasi masyarakat juga dapat
dilihat dari kemauan warga untuk menjadi anggota Kelompok
Bank Sampah, Kelompok Usaha Daur Ulang Melati  maupun
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Kelompok UKM Adhistya. Sebagian masyarakat juga tertarik
untuk  membuat  pupuk  kompos  dengan  metode  takakura  di
rumah tangga masing-masing. 

3) Peran Swasta

Peran swasta dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat  di  Kelurahan  Karang  Anyar
adalah  melalui  Program  Makassar  Green  and  Clean.   PT.
Unilever  Indonesia  melalui  program  CSR  memberikan
sejumlah bantuan, baik yang berupa dana maupun sarana dan
prasarana. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bantuan
CSR PT. Unilever  Indonesia  berupa dana stimulan diberikan
kepada warga Kelurahan Karang Ayyar yang besarannya antara
5 juta – 10 juta rupiah yang diberikan sebagai bentuk apresiaai
kepada  wilayah  yang  keluar  sebagai  juara  dalam  lomba
kebersihan dan penataan lingkungan serta pemberian dana awal
untuk pengelolaan bank sampah.

Pengimplementasian  Program  MGC di  lapangan,  PT.
Unilever  bermitra  dengan  YPN  sebagai  perumus  rencana
program  sekaligus  sebagai  implementor  kegiatan.  Sebagai
implementor  kegiatan  dari  program  MGC,  YPN  berperan
sebagai  pendamping  bagi  masyarakat  dalam  menerapkan
prinsip  4  R,  dengan  mengadakan  sosialisasi,  pelatihan  dan
pembimbingan  bagi  masyarakat  Kelurahan  Karang  Anyar,
selain  itu  YPN  juga  melakukan  monitoring  dan  evaluasi
terhadap  penggunaan  dana  stimulan  yang  diberikan  kepada
warga oleh PT. Unilever. 

Jika  dilihat  dari  stakeholders  yang terlibat,  kemitraan
public-private-people telah tercipta dalam pengelolaan sampah
berbasis  masyarakat  di  Kelurahan  Karang  Anyar.  Komposisi
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partisipannya merepresentasikan sejumlah  stakeholders dalam
proses  pengimplementasiaannya.  Diawali  dengan  masuknya
PPE  Sumapapua  pada  tahun  2007  untuk  mensosialisasikan
kebijakan PSBM, kemudian dilanjutkan oleh Pemkot Makassar
pada tahun 2008, yang dikemas dalam program MGC sebagai
program kemitraan dengan PT. Unilever. PPE Sumapapua dan
Pemkot  Makassar  merepresentasikan  stakeholders  sektor
public  (public),  perusahaan  Unilever  dan  YPN  sebagai
representasi  sektor  privat  (private) dan  kelompok-kelompok
masyarakat pengelola sampah sebagai representasi masyarakat/
komunitas (people).

Sebagai  sebuah sistem, PSBM menuntut  optimalisasi,
pengakuan dan kejelasan peran, status dan sifat dari  masing-
masing  institusi  yang  terlibat  dalam  implementasi.  Perlu
disadari bahwa kontribusi yang diberikan oleh institusi-institusi

itu  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  keberhasilan
program.  Namun  peran  Pemerintah  sebagai  pihak  pembuat
kebijakan  (regulator)  berwenang membuat  kebijakan tentang
pengelolaan  sampah.  Sehingga  Pemerintah  merupakan  pihak
yang paling tepat mengambil inisiatif  agar  program menjadi
gerakan  masyarakat. Dalam  rangka  pelibatan  masyarakat
dalam pengelolaan  sampah,  yang  dilakukan  adalah  menjalin
komunikasi dengan masyarakat melalui pihak yang memiliki
kapabilitas  sebagai  fasilitator  antara  pemerintah  dan
masyarakat.  Bisa  jadi  fasilitator  tersebut  adalah  tokoh
masyarakat  atau  LSM  yang  memiliki  kemampuan  sebagai
fasilitator.

Berdasarkan hasil  temuan karya  ilmiah  tentang peran
stakeholders  dalam pengelolaan sampah, maka dapat disusun
tiga proposisi minor sebagai berikut:
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1) Apabila masyarakat diberikan ruang untuk berperan serta
dalam penyediaan publik maka merupakan kunci kepuasan
masyarakat  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  institusi
publik.

2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia swasta,
melalui  pengaturan  dan  kebijakan  akan  memberikan
kemudahan bagi  dunia usaha memberikan kontribusi  dan
peranan yang lebih besar dalam pola kemitraan baik dalam
aspek fisik,  finansial  maupun pemikiran untuk mengatasi
keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah.

3) Apabila  terjadi  sinergitas  terhadap  peran  masing-masing
stakeholders  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  dalam
pelaksanaan  pelayanan  publik  di  sektor  pengelolaan
persampahan,   maka  akan  berimplikasi  positif  terhadap
peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat,  baik  dari  segi
sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Proposisi  minor  tersebut  memperlihatkan  bahwa
keterlibatan  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam
pengelolaan sampah akan membawa tuntutan bagi partisipasi
masyarakat.  Hal ini  tentunya perlu ditumbuhkan pemahaman
atau  persepsi  yang  sama  dari  stakeholders terkait  dan
memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat
sebagai pelaku utama dalam kegiatan  pelayanan persampahan.
Untuk memaksimalkan manfaat kemitraan yang telah terjalin
dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar, maka
perlu memperjelas peran pihak-pihak yang terlibat  dilakukan
mulai dari persiapan kemitraan sampai dengan pelaksanaan dan
monitoring serta evaluasi. Kemitraan yang sebenarnya adalah
bagaimana memadukan perbedaan keterampilan, keahlian, dan
sumber daya lain, idealnya dalam sebuah kerja sama kemitraan
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terdapat kerangka pembagian peran diantara stakeholders yang
terlibat. (Huxam & Vangen, 2002: 17; Boyle, 2002: 10).

Seiring  dengan  perubahan  paradigm  (paradigm  shift)
penyelenggaraan pemerintahan,  maka peran pemerintah telah
bergeser, yang dulunya peran pemerintah sebagai aktor utama
di  dalam mengarahkan  perubahan  di  semua  bidang,  saat  ini
peran  pemerintah  hanya  sebagai  katalis,  regulator  dan
fasilitator  semata.  Perubahan  paradigma  ini  seiring  dengan
tuntutan  akan  kebutuhan  peran  aktif  masyarakat  dan  semua
stakeholders  dalam pelaksanaan  pembangunan  dalam rangka
pencapaian  pembangunan  yang  berkelanjutan  /  sustainable
development. Perubahan penyelenggaraan pemerintah tersebut
telah  melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai  'corporate
governance'.  Dalam  perspektif  ini  pemerintah  berusaha
mengarahkan  organisasi  dan  sektor  swasta  agar  terlibat  dan
berperan  lebih  aktif  dan  intensif  dalam menangani  berbagai
permasalahan  di  semua  sektor,  tak  terkecuali  persoalan
infrastruktur perkotaan, dalam hal ini sektor persampahan. 

Dalam  paradigma  NPM  dan  governance,  hubungan
antara negara atau pemerintah, sektor swasta dan masyarakat
(termasuk LSM), dimana peran pemerintah yang sebelumnya
melaksanakan  atau  melakukan  campur  tangan  begitu  besar
(rowing), harus  dialihkan  hanya  pada  tataran  mengarahkan
(steering) saja (Osborne & Gaebler, 2003: 35). Untuk itu perlu
pengalihan  peran  pemerintah  yang  secara  konvensional
bertugas melaksanakan sepenuhnya kegiatan pelayanan publik,
menjadi  terkombinasi  dengan  kemampuan  partisipasi
masyarakat, baik melalui mekanisme pasar (melibatkan pihak
swasta) maupun civil society (LSM/NGO) untuk ikut berperan
serta mengambil sebagian peran pemerintah dalam penyediaan
pelayanan publik khususnya pelayanan di sektor  persampahan.
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B. Pola Hubungan Antar  Stakeholders dalam Pengelolaan
Sampah

Berikut  ini  temuan  dan  pembahasan  pola  hubungan
yang  tercipta  diantara  stakeholders  dalam  pelaksanaan
pelayanan  pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Karang  Anyar
sebagai berikut:

1)  Pola Hubungan dalam Lingkup Internal Pemerintahan

Selain PPE Sumapapua sebagai representasi pemerintah
pusat,  berdasarkan  Keputusan  Walikota  Makassar  Nomor  3
Tahun  2009  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi
Perangkat Daerah Kota Makassar, di lingkup pemerintah kota
Makassar  terdapat  instansi  yang  khusus  menangani  kegiatan
penyediaan pelayanan persampahan,  yaitu  Dinas  Pertamanan
dan Kebersihan. 

Selain Dinas Pertamanan dan Kebersihan, terdapat pula
berbagai organisasi terkait yang terlibat langsung maupun tidak
langsung  di  dalam  kegiatan  penyediaan  pelayanan
persampahan  untuk  mendukung  kegiatan  masyarakat  dalam
proses pengelolaan persampahan berupa penyediaan prasarana
dan  sarana  persampahan,  seperti  BLHD,  Dinas  PU,  Dinas
Kesehatan dan Deperindakop.

Berbagai  instansi  tersebut,  dalam  melaksanakan
perannya, sebagaimana telah dipaparkan pada subbab A dan B,
masing-masing memiliki program dan kegiatan sendiri-sendiri
yang  berkenaan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  dalam
pengelola sampah, yaitu:

a) PPE  Sumapapua  dalam  rangka  sosialisasi  PSBM
memakai pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan
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menetapkan  Kelurahan  Karang  Ayar  sebagai  pilot
project.

b) DPK  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dalam
pengelolaan  sampah  melalui  program  “Kampung
Pintar”.

c) BLHD  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dalam
pengelolaan  sampah  melalui  program  “Kampung
Ramah Lingkungan”.

d) Dinas Kesehatan melakukan pemberdayaan masyarakat
untuk perilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satu
indikatornya  adalah  penanganan  sampah  melalui
program “Kampung Sehat”.

Berdasarkan  wawancara  dengan  informan,  seluruh
instansi  dalam melaksanakan  program yang  telah  ditetapkan
tersebut,  melakukan  hubungan  kerjasama  dengan  instansi
pemerintah  terkait  lainnya  untuk  saling  melengkapi.  Mreka
memahami  bahwa  mereka  memiliki  perbedaan,  menyadari
keterbatasan  masing-masing,  baik  yang  berkaitan  dengan
manajemen,  penguasaan  ilmu  pengetahuan  maupun
penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM)
maupun sumberdaya lainnya, seperti teknologi dan informasi. 

Dalam hubungan kemitraan  sangatlah  diperlukan rasa
saling melengkapi segala sumber daya. Apabila hal ini  dapat
terwujud maka segala hambatan yang menghadang akan dapat
diminimalisir dan tujuan pun semakin cepat dicapai. Menurut
semua informan yang diwawancarai, mereka mengakui bahwa
hubungan kerja sama ini hanya terjadi pada tingkat operasional
atau  implementasi  program,  belum  sampai  pada  level
perumusan/perencanaan, sehingga program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat  dalam
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pengelolaan sampah menjadi  overlapping  antara satu instansi
dengan  instansi  lainnya,  padahal  sasarannya  sama,  yaitu
masyarakat.  

Sepanjang  tidak  ada  keterpaduan  dalam  penyusunan
program, maka pencapaian tujuan program PSBM tidak efektif.
Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  akibat  pola  hubungan
kerja  yang belum tertata  dengan baik.  Hal  ini  juga tentunya
berdampak  pada  pelaksanaan  kegiatan  yang  saling  tumpang
tindih.

2)  Hubungan Antara Pemerintah dengan Swasta

Hubungan kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta
adalah  kerja  sama  yang  terjalin  antara  Pemerintah  Kota
Makassar dengan Perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk dan
antara Pemerintah Kota Makassar dengan YPN.

Hubungan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar
dengan PT. Unilever terjalin dalam program  Makassar Green
and Clean. Makassar  Green and Clean merupakan program
lingkungan  yang  menggunakan  pendekatan  berbasis
pemberdayaan  masyarakat.  Sejauh  ini,  bentuk  kegiatan  ini
adalah  kompetisi  kebersihan  lingkungan  antar  wilayah  dan
menitikberatkan  pada  pengelolaan  sampah  dan  penghijauan.
Tolak  ukur  dari  kegiatan  ini  adalah  penggurangan  sampah
dengan cara menerapkan 4 R pada kalangan rumah tangga.

Melalui program ini, masyarakat Karang Anyar diajak
untuk melakukan penghijauan dan ikut memiliki rasa tanggung
jawab  atas  sampah  yang  dihasilkannya  melalui  pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat.  Masyarakat  diedukasi  tentang
bagaimana  memilah  sampah  dan  menerapkan  4R.  Hal  ini
tentunya  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  yang tertuang
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dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008  tentang
Pengolahan Sampah. Termasuk juga Peraturan Daerah Nomor
4  tahun  2011  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota  Makassar
yang  telah  mengakomodasi  keterlibatan  masyarakat  dalam
pengelolaan sampah.

Setiap tahunnya MGC selalu mengalami perkembangan
ide dan perluasan wilayah. Bila di tahun 2008 lingkup wilayah
hanya meliputi 90 kelurahan dan  di tahun 2012 sudah meliputi
138  kelurahan  dari  143  kelurahan  yang  ada  di  Makassar.
Kegiatannya  mulai  dari  sekedar  melakukan  pemilahan,
kemudian menerapkan 4 R dan sekarang berkembang menjadi
bank sampah. 

Hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar
dengan  YPN  dengan  ruang  lingkup  kegiatan  bidang
pemberdayaan  masyarakat.  Wujud  kerjasama  antara
pemerintah dengan YPN antara lain dalam bentuk pelatihan,
sosialisasi,  seminar  dan  dan  kegiatan  lain  yang  sifatnya
meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam  pengelolaan
sampah,  contohnya  dalam  program  Kampung  Ramah
Lingkungan, yang merupakan kerjasama YPN dengan BLHD,
dan  Program  Kampung  Pintar  yang  merupakan  kerjasama
antara YPN dengan DPK. Dalam program-program ini, YPN
melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  workshop pengelolaan
sampah dengan menerapkan konsep 4 R kepada masyarakat. 

Kehadiran  organisasi  non pemerintah  atau LSM yang
diperankan  oleh  YPN dalam pengelolaan  sampah  di  Karang
Anyar memang sangat dibutuhkan. Kondisi ini disebabkan oleh
keterbatasan  pemerintah  dalam memenuhi  kebutuhan  rakyat,
bahkan  dalam  beberapa  hal  pemerintah  kesulitan  dalam
memahami dan mengetahui situasi  dan kondisi  yang dialami
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rakyatnya. Pemerintah menganggap bekeja sama dengan LSM
sebagai  sesuatu  yang  menguntungkan,  sebab  LSM memiliki
sumber  daya  dan  pengalaman  dalam  memberdayakan
masyarakat. 

3)  Hubungan  Kemitraan  antara  Pemerintah  dengan
Masyarakat

Hubungan  Kemitraan  antara  Pemerintah  dengan
Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karang
Anyar  diperankan  oleh  SKPD  Kota  Makassar  yang  terkait
langsung dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di
Kota  Makassar  yaitu  DPK Kota  Makassar  dan  BLHD Kota
Makassar,  sedangkan  peran  masyarakat  diwakili  oleh  UKM
Adhistya,  UDU  Melati,  dan  ORW/ORT  sebagai  kelompok
masyarakat  pengelola  sampah.  Pola  Hubungan kemitraan  ini
sudah  mulai  terjalin  sejak  tahap  perencanaan,  pelaksanaan
sampai pada tahap monitoring dari seluruh rangkaian kegiatan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Karang
Anyar. 

Adanya pola hubungan kerja sama di antara pemerintah
dengan masyarakat juga terjalin dalam hal kegiatan akhir dari
pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yaitu
pada kegiatan pengangkutan residu sampah dari TPS ke TPA.
Pola yang muncul adalah ditetapkannya jadwal pengangkutan
residu sampah 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari selasa
dan hari  jum’at  dan  masyarakat  dikenai  biaya pengangkutan
sebanyak  Rp.  5.000,-  per  KK  per  bulan.  Sebagaimana
dikemukakan oleh Informan AS, bahwa pada hari selasa dan
jumat sore mobil pengangkut sampah dari DPK Kota Makassar
informasing  untuk  mengangkut  sisa  sampah  yang  tidak  bisa
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lagi  diolah.  (Wawancara  AS,  tanggal  17  Januari  2012).
Sedangkan  penjemputan  sampah  dari  rumah  warga  ke  TPS
dikoordinir  oleh  ORW/ORT dengan  memakai  motor  fukuda,
dengan  pertimbangan  bahwa  dengan  menggunakan  motor
fukuda, akses untuk memasuki daerah-daerah pemukiman yang
sempit. 

Pola  hubungan  juga  terjalin  ketika  pemerintah
mengadakan  kegiatan-kegiatan  yang  bertema  lingkungan
hidup, maka hasil karya daur ulang dari kelompok-kelompok
pengelola sampah ini diikutsertakan dalam kegiatan pameran.

Hasil pengamatan penulis dari beberapa kegiatan yang penulis
sempat ikuti, seperti dalam acara launcing MGC 2012 di Aula
Balai Kota, sosialisasi CSR di Hotel Aswin, dan sosialisasi dan
revitalisasi  Adipura  2011-2012  di  Hotel  Sahid,   terlihat
beberapa stand daur ulang yang memajang hasil karya mereka
dan  beberapa  pengunjung  tertarik  untuk  melihat  bahkan
membelinya.

Pernyataan informan NH bahwa produksi  daur  ulang berupa
kompos  dan  hasil  kerajinan  tangan  dari  sampah  anorganik,
Alhamdulillah  tidak  pernah  tinggal,  pesanan  silih  berganti
berinformasingan baik dari  masyarakat  umum maupun pihak
pemerintah  Kota  Makassar,  malah  kami  kekurangan  bahan
baku  sejak  kami  selalu  ikut  pameran  di  acara-acara  yang
digelar  oleh  pemerintah  (wawancara  NH,  tanggal  20  Maret
2012)

Fasilitator-fasilitator daur ulang dari Kelurahan Karang
Anyar dijadikan sebagai tim instruktur/ pelatih daur ulang oleh
Pemkot,  khususnya  oleh  DPK  dan  BLHD,  sehingga  ketika
Pemkot melakukan penyuluhan atau sosialisasi program PSBM
di  wilayah  lain,  baik  tingkat  lokal  maupun  tingkat  regional,
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sebagaimana dikemukakan oleh informan MN dan AS bahwa
mereka  sudah  keliling  Indonesia  dalam  rangka  melatih
kelompok-kelompok  lain  yang  ingin  melakukan  usaha  daur
ulang sampah (wawancara tanggal 15 dan 17 Maret 2012).  

4)   Hubungan  Kemitraan  antara  Masyarakat  dengan
Swasta

Pola hubungan kemitraan antara masyarakat dan swasta
yang  dimaksud  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  hubungan
kerjasama yang terjalin antara kelompok masyarakat pengelola
sampah dengan PT. Unilever melalui YPN sebagai pelaksana
operasional program MGC. 

Usaha untuk memperbaiki pelayanan publik di bidang
persampahan,  peran  sektor  swasta  juga  sangat  dibutuhkan,
terutama dalam mengatasi masalah pendanaan. Oleh karena itu,
pemerintah  dengan  melalui  implementasi  UU  No.  40  tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 tahun 2007
tentang  Penanaman  Modal  yang  mewajibkan  perusahaan
khususnya perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam
untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosial  perusahaan.
Dengan peraturan ini, diharapkan sektor swasta terutama sektor
industri  yang  menggunakan  sumber  daya  alam  dalam
menjalankan  usahanya  agar  dapat  lebih  meningkatkan
perannya dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan
melalui  kebijakan  dana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu implementasi konsep CSR dari PT. Unilever
adalah  dengan  menjalankan  program  pemberdayaan
masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  yang  dikemas  dalam
program MGC. Kegiatan-kegiatan dari program MGC seperti
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program pendampingan, pelatihan keterampilan mendaur ulang
sampah  dan  pemberian  stimulan  dan  penghargaan  kepada
kelompok masyarakat pengelola sampah, sehingga mendorong
masyarakat  untuk  mencapai  kondisi  lingkungan  yang  lebih
baik,  selain dampak ekonomi dan sosial  yang diperoleh dari
kegiatan masyarakat mengelola sampah. 

Pemberdayaan  masyarakat  hanya  bisa  terjadi  apabila
warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai
sebagai  "pemberdayaan  masyarakat"  apabila  kelompok
komunitas  atau  masyarakat  tersebut  menjadi  agen
pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek
merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau
obyek  saja.  Jika  dihubungkan  kondisi  pengelolaan  sampah
yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Karang Anyar,
maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Karang Anyar yang
diperankan oleh  Kelompok  pengelola  sampah (UDU Melati,
UKM  Adhistya  dan  ORT/ORW Mandiri)  sudah  menjadikan
masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan sampah.

5)  Hubungan  Kemitraan  Masyarakat,  Pemerintah  dan
Swasta

Hubungan  kemitraan  antara  masyarakat,  pemerintah,
swasta;  yaitu  antara  UKM  Adhistya,  UDU  Melati  atau
ORT/ORW,  di  mana  masyarakat  yang  telah  melakukan
pemilahan sampah menjual sampahnya ke UKM Adhistya atau
ke UDU atau diserahkan penjemputannya ke ORT/ORW atau
DPK untuk selanjutnya dibawa ke TPS atau TPA. Kemudian
adanya  praktek  pemilahan  sampah  yang  dilakukan  oleh
masyarakat  karena  adanya  proses  pendampingan  yang
dilakukan  oleh  YPN  sebagai  pelaksana  program   MGC.
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Program  MGC  merupakan  program  kemitraan  antara
pemerintah dan PT. Unilever yang bertujuan memberdayakan
masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  dengan  model
kompetisi  antar  wilayah.   Bagi  wilayah yang menang dalam
lomba  kompetisi,  PT.  Unilever  akan  berikan  penghargaan
dalam bentuk uang yang jumlahnya bervariasi mulai 10 jutaan
sampai 20 juta. 

Produk daur  ulang  yang tercipta  berupa  kompos  dari
sampah organik atau produk daur ulang yang berbahan baku
sampah nonorganik dianggarkan oleh Pemerintah Kota senilai
Rp. 20.000.000 pertahun untuk membeli produk sampah daur
ulang masyarakat. 

Selain pembellian produk yang dilakukan oleh Pemkot
Makassar,  produksi  daur ulang warga,  dalam hal  pemasaran,
juga  selalu  difasilitasi  oleh  pemerintah  dengan  mengikutkan
dalam pameran-pameran dalam setiap event yang dilaksanakan
oleh  Pemkot  Makassar,  baik  dalam  lingkup  kota  Makassar
maupun di luar Kota Makassar. 

Akibatnya,  Kelurahan  Karang  Anyar  terkenal  sebagai
sentra  daur  ulang,  khususnya  unuk  sampah  anorganik  dan
dijadikan rujukan studi banding bagi daerah di luar Makassar.
Salah  satu  rombongan  peserta  studi  banding  yang  sempat
penulis bertemu di Kelurahan Karang Anyar adalah rombongan
dari  instansi  BLHD  Kota  Banjarmasin.  Mereka  informasing
untuk melihat dan belajar tentang penerapan konsep 3R untuk
diterapkan juga di wilayah mereka. 

Pola hubungan kerja yang terjalin stakeholders tersebut,
menciptakan  konfigurasi  hubungan  kerja  antara  organisasi,
yakni  PPE  Sumapapua,  Pemkot  Kota  Makassar,  perusahaan
swasta, dan kelompok masyarakat. Konfigurasi pola hubungan
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karja  antar  stakeholders,  digambarkan  sebagaimana  pada
gambar berikut:

Gambar 6.1. Pola Hubungan antar Stakeholders

Berdasarkan  informasi  dan  Gambar  6.1  tentang  pola
hubungan  antara  stakeholders  dalam pengelolaan  sampah  di
Kelurahan  Karang  Anyar,  ditemukan  bahwa  interaksi/
hubungan  kerja  sama  terjalin  dianatara  stakeholders  adalah
dalam rangka  menjadikan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama
dalam penyediaan pelayanan persampahan dengan melakukan
pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.   Jadi  dalam  hal  ini,
semua  instansi  baik  pemerintah  maupun  organisasi  non-
pemerintah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
sebagai obyek intervensi program.

Hubungan  timbal  balik  antara  stakeholders dalam
pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  di  Kelurahan
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Karanga Anyar,  menciptakan pola hubungan empat  arah dan
dengan tingkatannya masing-masing. 

Temuan pola hubungan antar organisasi, diuraikan pada
Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1. Matriks Pola Hubungan Stakeholders dalam
Pengelolaan Sampah berbasis Kemitraan

Pola Hubungan Uraian

Pemerintah- Swasta Pemkot  Makassar  dan  PT.  Unilever
menaninformasingani  MoU  untuk
program  MGC.  PT.  Unilever
melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat  dalam  pengelolaan
sampah  rumah  tangga.   Format
pelaksanaan  mulai  dari  perencanaan,
implementasi  dan  monitoring
diserahkan  kepada  PT.  Unilever.
Pelaksanaan  program  MGC
selanjutnya  oleh  PT.  Unilever
diserahkan  kepada  YPN.  YPN
bertindak  sebagai  staf  ahli  Pemkot
Makassar.  YPN  memberi  saran  dan
masukan  kepada  pemerintah  tentsng
bentuk  pelatihan,  sosialisasi,  seminar
dan kegiatan lain untuk  meningkatkan
kapasitas  masyarakat  dalam
pengelolaan sampah. 

Pemerintah-
Masyarakat

Masyarakat menerapkan 4 R, Pemkot
Makassar  memberi  fasilitas  berupa
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Pola Hubungan Uraian

pemberian  bantuan  sarana  dan
prasarana  pengelolaan  sampah,
menyediakan  sarana  pengangkutan
dari TPS ke TPA. 

Masyarakat-Swasta Masyarakat  diedukasi/dilatih
mengelola   organisasi  dan  dibekali
keterampilan  melakukan  4  R  oleh
YPN.  Secara  berkala  diadakan
kompetisi kebersihan yang disponsori
oleh PT. Unilever. 

Pemerintah-  swasta
dan masyarakat

Hubungan  kerjasama  melibatkan
empat  stakeholders,  yaitu  antara
pemerintah  Kota  Makassar,  PT.
Unilever,  LSM  dan  Masyarakat.
Hubungan  kerjasama  terjalin  dalam
rangka  saling  mendukung  dalam
memberdayakan  masyarakat  dalam
pengelolan  sampah  berdasarkan
kapasitas masing-masing.

(sumber: Diolah dari hasil karya ilmiah lapangan, 2013)

Berikut ini adalah pembahasan tentang tingkatan/level
hubungan  yang  tercjalin  diantara  stakeholders.  Pembahasan
berdasarkan  temuan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya
dengan level kemitraan menurut Pomeroy dan Berkes (1997:
466).
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1) Pola Hubungan Kemitraan Pemerintah – Swasta

Hubungan kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta
adalah  kerja  sama  yang  terjalin  antara  Pemerintah  Kota
Makassar dengan Perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk; dan
antara Pemerintah Kota Makassar dengan YPN. 

Bentuk  Kesepakatan  kerja  sama  ketiga  stakeholders
tertuang  dalam  bentuk  Nota  Kesepahaman  (MoU)  yang
ditaninformasingani  oleh  masing-masing  stakeholders  pada
tanggal  28  Juni  2008.  Ketiga  pihak  ini  sepakat  untuk
bekerjasama dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam
pengelolaan sampah. Sebagai pelaksana teknis di lapangan, PT.
Unilever menunjuk YPN sebagai lembaga yang berpengalaman
dalam  program  pemberdayaan  masyarakat.  Proses
pemberdayaan masyarakat melalui program MGC di Kelurahan
Karang Anyar membutuhkan keterlibatan agent of change, dan
yang  menjadi  agent  of  change adalah  YPN  untuk
melaksanakan  tugas  pendampingan  bagi  masyarakat  dalam
melakukan pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan
bahwa  terkait  dengan  kerja  sama  antara  Pemerintah  Kota
Makassar  dengan  PT.  Unilever  dalam  program  MGC,
pemerintah  memberikan  wewenangnya  kepada  PT.  Unilever
untuk melaksanakan program pengelolaan berbasis masyarakat,
pemerintah dalam hal ini hanya bertindak untuk memfasilitasi
dan  mengkoordinasikan  kegiatan  dengan  kegiatan
pembangunan  dalam  lingkup  pemerintahan  Kota  Makassar,
sementara  PT.  Unilever  melalui  YPN  merumuskan  rencana
program sekaligus implementor kegiatan.

Jika mengacu pada konsep Pomeroy dan Berkes (1997:
466).  tentang  tingkatan  kemitraan,  maka  hubungan  antara
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pemerintah swasta dalam hal ini berada pada taraf informative.
Pada bentuk ini, peran pemerintah makin berkurang dan di sisi
lain  peran  masyarakat  (swasta)  lebih  besar.  Dalam  hal  ini
pemerintah  hanya  memberikan  informasi  kepada  masyarakat
tentang  apa  yang  sepantasnya  dikerjakan.  Dalam  kontribusi
yang  lebih  nyata,  pemerintah  menetapkan  delegasinya  untuk
bekerja  sama  dengan  masyarakat  dalam  seluruh  tahapan
pengelolaan  sumberdaya  alam,  mulai  dari  pengumpulan
informasi,  perumusan  kebijakan,  implementasi,  serta
pemantauan dan evaluasi. Hasil kerjasama tersebut dilaporkan
atau diinformasikan oleh YPN sebagai delegasi PT. Unilever
kepada pemerintah.

Hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar
dengan  YPN  dengan  ruang  lingkup  kegiatan  bidang
pemberdayaan  masyarakat.  Wujud  kerjasama  antara
pemerintah dengan YPN antara lain dalam bentuk pelatihan,
sosialisasi,  seminar  dan  dan  kegiatan  lain  yang  sifatnya
meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam  pengelolaan
sampah,  contohnya  dalam  program  Kampung  Ramah
Lingkungan,  yang merupakan kerjasama YPN dengan BLHD,
dan  Program  Kampung  Pintar  yang  merupakan  kerjasama
antara YPN dengan DPK. Dalam program-program ini, YPN
melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  workshop pengelolaan
sampah dengan menerapkan konsep 4 R kepada masyarakat.
Kesepakatan ini tertuang dalam SK No. 660.5/515/BLHD/VIII/
2011 yang menetapkan YPN sebagai tenaga ahli/motivator.

Melihat  konteks  hubungan  YPN  dengan  pemerintah
dalam  pengelolaan  sampah  di  Karang  Anyar,  maka  penulis
menyimpulkan  bahwa  hubungan  tersebut  berada  pada  level
pendampingan  (advocative).  Mengacu  pada  Pomeroy  (1997:
466)   dari  kelima  level  hubungan  antara  pemerintah  dan
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masyarakat,  maka  hubungan  yang  cocok  untuk
menggambarkan  pola  hubungan  antara  pemerintah  dengan
YPN  adalah  hubungan  yang  bersifat  co-management
advocative.  dalam  konteks  hubungan  seperti  ini,  YPN
mendampingi  pemerintah,  memberikan  usul  dan  masukan
dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan  lingkungan  sesuai  dengan  keahlian  mereka.
Pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan
LSM  merupakan  sesuatu  yang  menguntungkan  untuk
mengatasi keterbatasan manajemen. 

2) Pola Hubungan Kemitraan Pemerintah - Masyarakat

Hubungan  Kemitraan  antara  Pemerintah  dengan
Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karang
Anyar  diperankan  oleh  SKPD  Kota  Makassar  yang  terkait
langsung dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di
Kota  Makassar  yaitu  DPK Kota  Makassar  dan  BLHD Kota
Makassar,  sedangkan  peran  masyarakat  diwakili  oleh  UKM
Adhistya,  UDU  Melati,  dan  ORW/ORT  sebagai  kelompok
masyarakat  pengelola  sampah.  Pola  Hubungan kemitraan  ini
sudah  mulai  terjalin  sejak  tahap  perencanaan,  pelaksanaan
sampai pada tahap monitoring dari seluruh rangkaian kegiatan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Karang
Anyar.

Mencermati  pola  hubungan  yang  terjalin  diantara
stakeholders  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  PSBM,
Pemerintah  menjadikan  kelompok  pengelola  sampah  sebagai
target utama dan mitra dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut
didukung oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang
pengelolaan  sampah,  dimana  pada  pasal  27  dan  Perda  Kota
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Makassar  Nomor  4  tahun  2011  pasal  31  yang  menyatakan
bahwa pemerintah kota dapat bermitra dengan badan usaha dan
kelompok  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah.dan
mendukung kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat pengelola
sampah secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan
kebutuhan,  antara  lain  pendampingan  pelaksanaan  4R,
pemerintah menangani pengangkutan sampah residu warga dari
TPS  ke  TPA,  pelatihan  daur  ulang  untuk  meningkatkan
keterampilan  dan  mendorong  keikutsertaan  kelompok-
kelompok  masyarakat  dalam kompetisi-kompetisi  kebersihan
serta  mengikutsertakan  hasil  karya  daur  ulang  kelompok-
kelompok masyarakat dalam pameran-pameran.

Pemerintah dan masyarakat sama-sama merasa penting
untuk  bersama-sama  menyelesaikan  masalah  sampah  kota.
Namun tidak ada ikatan secara formal jika pemerintah lepas
tangan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
Sehingga ketika kelompok pengelolaan sampah di Kelurahan
Karang  Anyar  mengalami  hambatan  mereka  tidak  mampu
menyelesaikannya  sendiri,  mereka  hanya  bisa  menunggu
bantuan  dari  pemerintah  dan  pihak  lain.  Ketika  pemerintah
mengatakan adanya keterbatasan dana maka masyarakat tidak
dapat berbuat apa-apa.

Jika mengacu pada Pomeroy (2006: 13), pola hubungan
yang  terjalin  antara  pemerintah  Kota  Makassar  dengan
masyarakat  Kelurahan  Karang  Anyar  maka  pola  hubungan
yang terjalin  adalah masih pada tataran  consultative,  dimana
pada  level  konsultatif  ada  mekanisme  untuk  pemerintah
berkonsultasi dan melakukan kerja sama dengan mitra, tetapi
keputusan tetap di tangan pemerintah,  kontrak bersifat  semi
formal,  ada  beberapa  sumber  daya  baru,  dan ada  koordinasi
tugas.  Walaupun pemerintah sudah menempatkan masyarakat
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sebagai  mitra,  namun  posisi  pemerintah  masih  berada  pada
posisi  yang dominan karena belum adanya kesepakatan yang
formal yang menguatkan kedudukan masyarakat sebagai mitra.

3) Pola Hubungan Kemitraan Masyarakat - Swasta

Pola hubungan kemitraan antara masyarakat dan swasta
yang  dimaksud  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  hubungan
kerjasama yang terjalin antara kelompok masyarakat pengelola
sampah dengan PT. Unilever melalui YPN sebagai pelakasana
operasional program MGC. 

Usaha untuk memperbaiki pelayanan publik di bidang
persampahan,  peran  sektor  swasta  juga  sangat  dibutuhkan,
terutama dalam mengatasi masalah pendanaan. Oleh karena itu,
pemerintah  dengan  melalui  implementasi  UU  No.  40  tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 tahun 2007
tentang  Penanaman  Modal  yang  mewajibkan  perusahaan
khususnya perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam
untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosial  perusahaan.
Dengan peraturan ini, diharapkan sektor swasta terutama sektor
industri  yang  menggunakan  sumber  daya  alam  dalam
menjalankan  usahanya  agar  dapat  lebih  meningkatkan
perannya dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan
melalui  kebijakan  dana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu implementasi konsep CSR dari PT. Unilever
adalah  dengan  menjalankan  program  pemberdayaan
masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  yang  dikemas  dalam
program MGC. Kegiatan-kegiatan dari program MGC seperti
program pendampingan, pelatihan keterampilan mendaur ulang
sampah  dan  pemberian  stimulan  dan  penghargaan  kepada
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kelompok masyarakat pengelola sampah, sehingga mendorong
masyarakat  untuk  mencapai  kondisi  lingkungan  yang  lebih
baik,  selain dampak ekonomi dan sosial  yang diperoleh dari
kegiatan masyarakat mengelola sampah.

Pola  hubungan  yang  terjalin  antara  YPN  sebagai
perpanjangan  tangan  dari  PT.  Unilever  dengan  Masyarakat
adalah  pendampingan  (co-management  advocative)  dimana
YPN berperan dalam pemberdayaan masyarakat, mendampingi
dan  melakukan  transfer  pengetahuan  dan  teknologi  pada
masyarakat  sehingga  masyarakat  mampu  melakukan
pengelolaan  sampah  secara  mandiri  untuk  mewujudkan
kebersihan lingkungan yang pada akhirnya juga berimplikasi
terhadap kesejahteraan masyarakat.

4)   Pola  Hubungan  Kemitraan  Masyarakat,  Pemerintah
dan Swasta

Mencermati  pola  hubungan  yang  terjalin  antara
stakeholders  pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana
telah  dibahas  pada  poin  a,  b  dan  c,  penulis  berkesimpulan
bahwa  kemitraan  tiga  pihak  atau  public-private  and  people
partnership  telah  tercipta  di  Kelurahan  Karang  Anyar.
Komposisi  partisipannya  merepresentasikan  sejumlah
stakeholders dalam  proses  pelaksanaannya.  Sejak  masuknya
PPE Sumapapua melakukan pemberdayaan masyarakat dalam
rangka  mensosialisakan  program  PSBM  pada  tahun  2007,
kemudian  dilanjutkan  dengan  program MGC yang  diinisiasi
oleh  Pemkot  Makassar  dan  PT.  Unilever  mengisyaratkan
keberadaan PPE Sumapapuan dan Pemkot Makassar  sebagai
representasi  sektor  publik,  perusahaan  Unilever  dan  YPN
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sebagai  representasi  sektor  privat,  dan  kelompok-kelompok
masyarakat sebagai reperesentasi komunitas

Jika  mengacu  pada  Nyachhyon  (2006:  22)   yang
mengemukakan bahwa terdapat tiga kategori utama dari pola
hubungan antar stakeholders  dalam  sebuah kemitraan yaitu: 1.
Kemitraan  antara  pemerintah  dan  swasta  (G  to  B);  2.
Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (G to C) dan 3.
Kemitraan  antara  swasta  dan masyarakat  (B to  C),  maka  di
Kelurahan  Karang  Anyar  ditemukan  adanya  pola  hubungan
dengan  kategori  ke-4 yaitu  pola hubungan yang melibatkan
ketiga sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (G to B
to C). Kemudian dengan masuknya YPN sebagai sebuah LSM
yang  menjadi  pelaksana  operasional  di  lapangan  untuk
melakukan  proses  pemberdayaan  masyarakat  dalam
menerapkan  4  R,  maka  tercipta  pola  hubungan  yang
melibatkan  4  pihak  stakeholders yaitu  pemerintah-swasta-
LSM-masyarakat, yang jika dgambarkan, maka akan nampak
seperti pada Gambar 6.2 berikut:

Gambar 6.2. Pola Hubungan Kerjasama antara Pemerintah-
Masyarakat-Swasta
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 Pola  hubungan  yang  terjalin  adalah  hubungan  timbal
balik  dengan  sifat  hubungan  yang  saling  membutuhkan  dan
saling  menguntungkan.  Dalam pola  hubungan  tersebut,  PPE
Sumapapua dan Pemkot Makassar sebagai representasi Negara/
publik  berfungsi  memfasilitasi  dan  mengkoordinasikan
program  dengan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  di  instansi
lainnya,  Perusahaan  Unilever  berperan  sebagai  sumber  dana
program,  YPN  sebagai  perumus  program  sekaligus  sebagai
implementor kegiatan, sedangkan masyarakat sebagai inisiator
kegiatan melalui usulan-usulan yang disampaikan kepada YPN
sekaligus sebagai intervensi program.

Berdasarkan  uraian  konsep  pola  hubungan  antar
stakeholders  yang dikemukakan oleh Burone (1999: 3), maka
model  kemitraan  dalam  pelayanan  publik  yang  digunakan
dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar adalah
Community Based Provision (CBP). Mengacu pada pendapat
Burone  (1999:3),  Community  Based Provision (CBP)  adalah
salah  satu  jenis  public  private  partnership atau  kemitraan
pemerintah  dan swasta  yang menjadikan masyarakat  sebagai
pelaku  utama  dalam  kegiatan  penyediaan  pelayanan  publik
atau pelayanan yang berbasis masyarakat. Maksudnya, dalam
proses  pelaksanaan  kegiatan  yang  menggunakan  jenis
kerjasama  ini  melibatkan  anggota  masyarakat  sebagai
stakeholders utama  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  sementara
pemerintah, swasta dan pihak lain sebagai penyedia modal dan
pembuat  konsep.  Dengan  demikian  keterlibatan   pemerintah
dan  swasta  hanya  sebatas  memfasilitasi  dan  memotivasi
masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sampah. 

Hasil temuan informasi di lapangan setelah dianalisis,
penulis  berpendapat  bahwa  walaupun  telah  tejalin  pola
hubungan yang melibatkan empat  stakeholders, namun belum
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efektif  dalam  penerapannya.  Semua  stakeholders  masih
berjalan  sendiri  sesuai  dengan  tupoksi  masing-masing,
Kesepakatan  kerja  yang  ditaninformasingani  bersama  belum
menjelaskan  pembagian  peran  diantara  mereka,  belum  ada
masterplan bersama  masyarakat  sehingga  dalam
operasionalnya  terjadi  overlapping  program  dan  kegiatan,
karena  semua membuat  program dan kegiatan dalam rangka
memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan  temuan-temuan  dan  pembahasan  yang
telah  diuraikan,  maka  disusun  dua  proposisi  minor  terkait
dengan  temuan  karya  ilmiah  tentang  pola  hubungan  yang
terjalin  antar-stakeholders  dalam  pengelolaan  sampah  di
Kelurahan Karang Anyar, sebagai berikut:

1) Apabila  terjalin  hubungan  kerjasama  antara  stakeholders
pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  akan  terjadi
penggabungan sumberdaya antara sumberdaya pemerintah
dengan  sumberdaya  non  pemerintah,  maka  akan
menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Apabila terjadi sinergitas peran dalam hubungan di antara
stakeholders dalam pelaksanaan pelayanan publik di sektor
pengelolaan persampahan,  maka akan berimplikasi positif
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari
segi sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Jika  merujuk  pada  Pomeroy  (1997:  466),  kemitraan
antara  tiga  sektor  yakni  pemerintah,  masyarakat  dan swasta,
jika  tujuannya  untuk  mencapai  hasil  yang  baik  sekaligus
memberikan manfaat satu sama lain bagi pihak yang bermitra,
hendaknya dibangun pola hubungan kemitraan yang ideal yaitu
pola hubungan yang berada pada level cooperative. Pada level
cooperative  bentuk ini  menempatkan masyarakat  pada posisi
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yang sama atau sederajat dengan stakeholders lainnya. Semua
tahapan,  sejak  pengumpulan  informasi,  perencanaan  dan
pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi berada di semua
pihak yang terlibat. Semua pihak bekerja berdasarkan kerangka
kerja  yang  telah  disepakati  bersama.  Selain  itu  kemitraan
dibangun untuk mendukung  sustainabilitas  pemberdayaan itu
sendiri.

Kemitraan  pada  level  cooperative  menawarkan
hubungan  antar  stakeholders  yang  setara  dalam  sebuah
perencanaan  kerjasama  kemitraan.  Penerapan  prinsip-prinsip
kemitraan  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk
mengurangi dominasi peran dari salah satu pihak, apakah pihak
pemerintah  maupun  pihak  swasta  yang  berpotensi  untuk
mendominasi karena penguasaan sumber daya yang lebih besar
dibandingkan  dengan  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh
masyarakat.  Dengan  demikikan  masyarakat  dapat  lebih
ditingkatkan perannya menjadi  mitra  yang sejajar  dan setara
dalam pengambilan keputusan. Walaupun keadaan ideal, yang
menurut beberapa pihak sangat sulit untuk dicapai, namun hal
itu  bukanlah  sesuatu  yang  tidak  mungkin.  Paling  tidak  bila
tujuan ini ingin dicapai, yaitu menjadikan masyarakat sebagai
pelaku utama dan mandiri  dalam pengelolaan sampah,  maka
semua upaya akan diarahkan untuk mewujudkan sesuatu yang
ideal tersebut.

Seuai  konsep  good  governance dalam  sistem
administrasi publik, keempat stakeholders tersebut ditempatkan
sebagai mitra yang setara. Dengan pemahaman yang demikian,
muncul  suatu  kesadaran  bahwa  sebenarnya  kegiatan
penyediaan pelayanan publik merupakan proses kegiatan yang
dilakukan  oleh  jaringan  kerja  (network) antara  berbagai
organisasi,  baik  yang  ada  di  lingkungan  pemerintah,
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perusahaan  privat  maupun  masyarakat  dengan  menganut
prinsip kemitraan.

Masyarakat  merupakan  elemen  penting  yang  harus
dilibatkan,  karena  mereka  sebagai  sumber  produksi  sampah
terbesar.  Partisipasi  masyarakat  dimaknai  sebagai  wujud
keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  dalam  mendukung
program  pengelolaan  persampahan  antara  lain:  partisipasi
dalam  proses  perencanaan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan,
partisipasi  dalam  pemanfaatan  dan  monitoring  dalam
pengelolaan  sampah,  hingga  pertisipasi  dalam
menyebarluaskan  informasi.  Melibatkan  masyarakat  secara
langsung  dalam  setiap  kegiatan  pengelolaan  sampah  agar
masyarakat  mempunyai  self  belonging  terhadap  kegiatan  ini
dan menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan.

Bagi  masyarakat  menerima  peran  dan  posisi  yang
demikian  ideal  di  bidang  kepemerintahan  dan  pembangunan
bukanlah  pekerjaan  sederhana.  Posisi  sebagai  mitra  yang
berimbang  hanya  dapat  terwujud  dengan  melalui  proses
pembenahan  di  segala  segi,  termasuk  konsekuensi  untuk
memberdayakan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  langkah  yang
harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yang tepat
kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  kapasitas  organisasi
pemerintah  dan  lembaga-lembaga  yang  menjadi  pendukung
atas penyelenggaraan pembangunan

Berdasarkan  ketujuh  proposisi  minor  yang  telah
dikemukakan  sebelumnya,  maka  dibangun  sebuah  proposisi
mayor  yang  menggambarkan  kesatuan  yang  terintegrasi  dari
semua peran stakeholders dalam upaya membangun kemitraan
dalam  pelayanan  persampahan  dimana  aspek  masyarakat
sebagai pelaku utama dalam pelaksanaanya,  sebagai berikut: 

|98| Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kemitraan dalam 
Pengelolaan Sampah



Apabila  dilakukan  upaya  pelibatan  masyarakat  dalam
merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang
ada  di  lingkungannya  secara  terpadu  dan  setara  dengan
stakeholders  lain,  maka  pada  akhirnya  masyarakat  memiliki
kemampuan dan kemandirian sebagai mitra dalam penyediaan
pelayanan  publik  yang  akan  berimplikasi  positif  terhadap
peningkatan kualitas hidup masyarakat,  baik dari  segi sosial,
ekonomi maupun lingkungan.

Berdasarkan temuan dan proposisi  karya  ilmiah  yang
telah  diuraikan,  maka  direkomendasikan  sebuah  model
kemitraan berbasis masyarakat untuk memperbaiki pelayanan
publik  di  sektor  persampahan.   Bentuk  ideal  dari  model
kemitraan  yang  ingin  diwujudkan  adalah  “Cooperative
Community  Based  Partnership" (kemitraan  berbasis
masyarakat  berlandaskan  hubungan  kooperatif)  antara
pemerintah,  masyarakat  dan  swasta,  yang  divisualisasikan
seperti pada gambar 6.3 berikut: 
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Gambar 6.3. Pola Hubungan Kerjasama antara Pemerintah-
Masyarakat-Swasta

Gambar  6.3  menunjukkan  bahwa  kemandirian
masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  sasaran  dari
proses  pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat
dalam hal  ini  adalah  menjadikan  masyarakat  memiliki  daya
atau  power  untuk  dapat  mengelola  sampah  secara  mandiri
menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai jual sehingga akan
berimpilikasi pada peningkatan kehidupan sosial, ekonomi dan
lingkungan alamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Helling,
(2005:  iii)  bahwa  pemberdayaan  merujuk  pada  kemampuan
orang/kelompok sehingga mereka memiliki kemampuan dalam
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memenuhi  kebutuhan  dasar,  meningkatkan  pendapatan,  dan
agar  dapat  berpartisipasi  dalam proses  pembangunan,  dalam
hal ini adalah pembangunan di bidang persampahan. 

Sebagai  sebuah  sistem,  pengelolaan  sampah  berbasis
masyarakat  membutuhkan  penanganan  komprehensif  dengan
melibatkan  multi-stakeholders. Maka  dalam  rangka
mengembangkan  pemberdayaan  masyarakat  dibutuhkan
keterlibatan  dan  kontribusi  dari  semua  stakeholders yaitu
pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  itu  sendiri  untuk
membentuk suatu kerangka kerja kemitraan yang menjelaskan
peran, status dan kontribusi dari masing-masing institusi yang
terlibat mulai ddari proses perencanaan, implementasi sampai
pada monitoring dan evaluasi. Kontribusi yang diberikan oleh
institusi-institusi  itu  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi
keberhasilan program. 

Peran  masing-masing  stakeholders dalam pengelolaan
sampah berbasis  masyarakat  adalah peran empat  TOR untuk
pemerintah, peran empat  P untuk swasta, dan peran empat R
untuk  masyarakat.  Ketiga  stakeholders berkerja  sama
berdasarkan prinsip kesepakatan bersama, komitmen bersama,
koordinasi  antar  sector,  keterlibatan  sebua  pihak,
kesalingtergantungan satu sama lain (5 K), sehingga terumus
model  4  TOR,  4  P,  4  R  +  5K.  Penjelasan  model  sebagai
berikut : 

1) Peran Pemerintah adalah 4 TOR (regulator, koordinator,
fasilitator, dan implementor)

Peran  Pemerintah  sebagai  pihak  pembuat  kebijakan
(regulator) berwenang membuat kebijakan tentang pengelolaan
sampah.  Sehingga  Pemerintah  merupakan pihak  yang paling
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tepat  mengambil  inisiatif  agar  program pengelolaan  sampah
berbasis  masyarakat  menjadi  gerakan  bersama  dengan
menyiapkan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh
stakeholders  lain  (swasta dan masyarakat)  sebagai  instrumen
untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di
masyarakat.  Sebagai  fasilitator  memberikan  kemampuan
masyarakat  dengan  berbagai  cara  misalnya  dengan
memberikan  pelatihan,  begitu  juga  jika  masyarakat  lemah
dalam hal pendanaan, maka tugas fasilitator adalah membantu
mencari  jalan  keluar  agar  masyarakat  mampu  mendapat
pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-
hati jangan sampai membuat masyarakat tergantung.

Peran  sebagai  koordinator,  pemerintah  bertugas
menciptakan  keterpaduan  program  antarinstansi/organisasi,
khususnya  pada  instansi  pemerintah.  Pada  level  internal
Pemerintahan,  ada  beberapa  SKPD  dengan  tupoksi  yang
berkaitan dengan pengelolaan sampah, oleh karena itu,  perlu
dibangun koordinasi antar SKPD dengan tupoksi yang saling
berkaitan  yang  dimulai  pada  tahap  perencanaan  program
sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  program.  Pemikiran
tersebut,  senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Thoha
(2008:205)  bahwa perlu  dibangun hubungan kemitraan  antar
aktor dalam lingkup pemerintahan dengan melibatkan instansi
yang  berbeda.  Dan  sebagai  implementor,  peran  pemerintah
adalah  bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan
program  yang  sudah  direncanakan  sesuai  dengan  peran
masing-masing stakeholders yang terlibat.
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2)  Peran  swasta  adalah  4P (pendanaan,  pendampingan,
pembimbingan dan penghubung)

Peran  pendanaan.  Swasta  berperan  memberikan  input
finansial  untuk  mendukung  program  pengelolaan  sampah
berbasis  masyarakat  sebagai  wujud  implementasi  CSR
mereka..  Finansial  tersebut  akan  dipergunakan  untuk
melengkapi berbagai fasilitas yang ditujukan bagi kemudahan-
kemudahan  masyarakat  dalam  menjalankan  aktifitas
pengelolaan  sampah  termasuk  memberikan  stimulan  dan
insentif  agar  motivasi  masyarakat  tetap  berkesinambungan
dalam melakukan pengelolaan sampah. Peran swasta yang lain
adalah  melakukan  pendampingan  yang  biasanya  diserahkan
kepada  LSM.  LSM  sebagai  pendamping  dalam  sebuah
pemberdayaan memiliki peran untuk memfasilitasi bagaimana
memecahkan  masalah  secara  bersama-sama  dengan
masyarakat,  mulai  dari  tahap mengidentifikasi  permasalahan,
mencari  alternatif  pemecahan  masalah  sampai  kepada
implementasinya.  Peran  sebagai  pembimbing  adalah
membimbing  masyarakat  agar  dapat  menjalankan  aktivitas
sesuai  dengan  tujuan  program  melalui  penyuluhan,  dan
pelatihan.  Peran  sebagai  penghubung  adalah  menjembatani
komunikasi antara pemerintah, masyarakat atau dengan sektor
lain yang terkait  dalam melakukan pengelolaan sampah baik
pada  level  perencanaan,  implementasi,  monitoring  maupun
evaluasi.

3)  Peran Masyarakat  adalah 4  R (reduce,  reuce,  recycle,
replant)

Peran  masyarakat  tampak  dengan  adanya  partisipasi
masyarakat  dalam  kegiatan  pengelolaan  sampah  dengan
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menerapkan prinsip 4R (reduce, reuce, recycle, replant) yaitu
reduce atau mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, reuse
atau  menggunakan  kembali  barang-barang  yang  sudah  tidak
terpakai, recycle yaitu mengolah kembali sampah tersebut agar
dapat menjadi suatu barang yang lebih berguna atau bernilai
jual, dan replant atau penghijauan yaitu melakukan penanaman
berbagai tanaman di sekitar rumah sehingga lingkungan selain
sehat  juga  menjadi  indah. Karena  tujuan  dari  pengelolaan
sampah  berbasis  masyarakat  adalah  mengurangi  sampah  di
tingkat  sumber sampah (masyarakat)  yang berimplikasi  pada
berkurangnya jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA.

Ketiga  stakeholders,  pemerintah,  swasta  dan
masyarakat bekerja  secara kooperatif  sebagai  mitra  (partner)
dalam posisi  yang setara  dalam setiap  pembuatan  keputusan
baik pada tahap perencanaan, implementasi maupun pada tahap
monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  sesuai  dengan  kapabiltas
masing-masing. Oleh dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar
‘kemitraan”  yaitu  kesepakatan,  komitmen,  koordinasi,
keterlibatan dan kesalingtergantugan antarstakeholders (5K):

a) Adanya kesepakatan peran diantara stakeholders,

b) Membangun  komitmen  untuk  menacapai  tujuan
bersama,

c) Adanya koordinasi antar sektor,

d) Keterlibatan/semua stakeholders, dan

e) Kesalingtergantungan  satu  sama  lain  di  antara
stakeholders.

Penerapan  model   “Cooperative  Community  Based
Partnership”  dalam  Pengelolaan  Sampah  ini  diharapkan
mampu  menciptakan  kemandirian  masyarakat  dalam
mengelola sampah sehingga berimplikasi pada:
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a) Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  baik  secara
ekonomi, sosial maupun ekologi (lingkungan). 

b) Terciptanya  keselarasan  (sinergitas)  peran  dan  fungsi
dari berbagai kepentingan.

c) Terjaminnya  kesinambungan  dalam  hubungan
kemitraan; dan

d) Terjaminnya  pembangunan  yang  berkelanjutan
(sustainable development).

Terdapat  sejumlah  pernyataan  penting  terkait  dengan
pemberdayaan  masyarakat  berbasis  kemitraan  dalam
pengelolaan sampah sebagai berikut: 

1) Peran  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam  upaya
memperbaiki  kinerja  pelayanan  publik  di  sektor
persampahan  dilakukan  dengan  mengimplementasikan
kebijakan  pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat.
Kemitraan  antar  stakeholders  telah  tercipta  di  Kelurahan
Karang  Anyar.  Mulai  dari  pemerintah,  komunitas
masyarakat dan swasta melalui program Corporate Social
Responsibility P.T Unilever  Peduli.  Pemerintah  berfungsi
sebagai  regulator,  fasilitator,  koordinator  dan  sekaligus
sebagai  implementor  kebijakan;  swasta  berfungsi  sebagai
katalisator terlaksananya PSBM dengan pendanaan melalui
CSR;   LSM  sebagai  pendamping  dan  membimbing
masyarakat  dalam  menerapkan  4R  serta  menjembatani
komunikasi  (penghubung)  antar  pemerintah,  masyarakat
dan swasta; serta masyarakat berfungsi sebagai pelaksana
kegiatan  pengelolaan  sampah  melalui  penerapan  4R  dan
juga  menjadi  fasilitator  lingkungan.  Peran  dilaksanakan
sesuai dengan tugas dan keahlian dari stakeholders, namun
peran  masing-masing  stakeholders tidak  terumus  dengan
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jelas dalam sebuah kerangka kerja bersama, sehingga masih
cenderung  tumpang  tindih  khususnya  pada  stakeholders
pemerintah. 

2) Prinsip-prinsip  kemitraan  dalam  pelayanan  pengelolaan
sampah berbasis  masyarakat  di  Kelurahan Karang Anyar
telah  diterapkan  oleh  semua  stakeholders yaitu:
kesepakatan kerja sama; komitmen; koordinasi, keterlibatan
stakeholders;dan saling ketergantungan  antarstakeholders.
Prinsip  adanya  kesepakatan  untuk  kerjasama  dilakukan
dalam bentuk tertulis oleh stakeholders pemerintah dengan
swasta,  namun  kesepakatan  kerjasama  untuk  pemerintah
dengan  masyarakat,  begitu  pula  kesepakatan  kerjasama
swasta dan masyarakat  tidak dalam bentuk tertulis  tetapi
dalam bentuk  implisit  contract.  Prinsip komitmen, semua
stakeholders memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya demi pencapaian
tujuan yaitu mewujudkan lingkangan yang bersih dan hijau,
sehingga  partisipasi  dan  rasa  saling
membutuhkan/ketergantungan  satu  sama  lain  ada  pada
masing-masing  stakeholders.Adapun  prinsip  koordinasi
mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya
kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-
masing  organisasi  khususnya  pada  instansi/organisasi
pemerintah  sehingga  kalaupun  dilaksanakan  koordinasi
lebih  bersifat  informal  dan  hanya  dilakukan  pada  level
pelaksanaan  kegiatan  bukan  pada  level  perencanaan
sehingga program yang dilaksanakan tidak sinergis.

3) Pola  hubungan  kemitraan  yang  terjalin  adalah  public-
private-community  partnership (pemerintah  –swasta  –
masyarakat) melalui  community based waste management
(pengelolaan sampah berbasis  masyarakat)  dengan tujuan
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menjadikan  masyarakat  sebagai  pemeran  utama  dalam
pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  kesepakatan.  Derajat
hubungan yang tercipta yaitu: pola hubungan pemerintah-
swasta  bersifat  informative;  pola  hubungan  pemerintah-
masyarakat  bersifat  concultative;  dan  pola  hubungan
swasta-masyarakat bersifat advocative.  

4) Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  tidak  akan
berkelanjutan  tanpa  adanya  kemitraan  yang  kuat  antara
pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat. Pemerintah
seharusnya  menciptakan  kerangka  kerja  bersama  yang
mengatur  hak  dan  kewajiban  setiap  stakeholders,
mekanisme kerja termasuk implikasi dari penyelenggaraan
kerjasama kemitraan tersebut, serta diperlukan juga adanya
sikap  proaktif  dari  pihak  pemerintah  sebagai  regulator
untuk terus-menerus  memperbaiki  berbagai  dimensi  yang
terkait  dengan  pelayanan  pengelolaan  persampahan
berbasis masyarakat. 

5) Penerapan  prinsip-prinsip  kemitraan  pada  pengelolaan
sampah berbasis  masyarakat  di  Kelurahan Karang Anyar
perlu  mendapat  penguatan  pada  aspek:  pertama,
koordinasi antar stakeholders, dengan cara membangun visi
dan misi bersama antarorgamisasi terkait yang diwujudkan
dalam  bentuk  rumusan  tujuan  bersama  dipadu  dengan
tujuan  masing-masing  organisasi,  saling  memadukan
program antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Dengan  demikian  komunikasi  antarstakeholders sudah
harus  dibangun  sejak  perencanaan  program sampai  pada
pelaksanaan kegiatan. Kedua, kesepakatan kerja sama yang
melibatkan masyarakat harus terumus dalam bentuk formal
seperti  halnya  kesepakatan  antara  pemerintah  dengan
swasta.  Ketika,  kesepakatan  kerja  sama yang  melibatkan
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ketiga  stakeholders  perlu dirumuskan dan mencantumkan
secara  jelas  kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi  setiap
organisasi.  

6) Agar  tercipta  pola  hubungan  cooperative sebagai  sebuah
pola  hubungan  yang  ideal  dalam  kerja  sama  kemitraan,
maka  pemerintah  perlu  melegalisasi  keterlibatan
stakeholders  non-pemerintah  (swasta  dan  masyarakat)
dalam  sebuah  aturan  formal  yang  berfungsi  sebagai
pedoman dan aturan main bersama bagi para pihak yang
terlibat  secara  bertanggung  jawab.  Dalam  peraturan
tersebut  termuat  pembagian  peran  yang jelas,  pembagian
sumber daya, pembagian resiko dan penghargaan terhadap
setiap  stakeholders. Hal  ini  tentu  sesuai  dengan  hakekat
paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang multi
aktor, yaitu  governance (state, private dan civil society). 

7) Kebijakan pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  lahir
karena  adanya  keinginan  pemerintah  untuk  melibatkan
masyarakat  dan  swasta  sebagai  pelaku  dalam  pelayanan
publik  khususnya dalam pelayanan persampahan.  Hal  ini
merupakan implikasi dari berkembangnya teori New Public
Management dan Good  Governance dalam  administrasi
publik  yang  mendorong  penyelenggaraan  pemerintahan
yang  baik  dengan   melibatkan   tiga  stakeholders  yaitu
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.  Prinsip dasar dari
good  governance yang  sesuai  dengan   kebijakan
pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah  kemitraan
dengan  dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector
and  civil  society  partnership)  dan  komitmen  pada
lingkungan  hidup  (commitment  to  environmental
protection)  yang  juga  menjadi  target   dari  MDGs (butir
ketujuh) tahun 2015.
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8) Pelayanan  di  bidang  persampahan  merupakan  pelayanan
dasar  yang  berdampak  sangat  luas  dalam  peningkatan
kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Keikutsertaan
masyarakat  untuk  ikut  menentukan  kualitas  pelayanan
menjadi  sangat  penting.  Kemitraan  juga  memberi  ruang
kontribusi  bagi  pihak  swasta  untuk  melaksanakan
pemebrdayaan  masyarakat  bersama  pemerintah  dan
masyarakat. Sementara bagi masyarakat sendiri, kemitraan
menjadi  peluang  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam
memberdayakan dirinya sendiri (Sulistyani, 2004).

9) Dalam  kerangka  teori  Demokratik  Citizenship (Denhardt
and  Denhardt,  2007:  27),  masyarakat  diartikan  sebagai
warga negara (Citizen). Dalam pengertian ini, warga negara
tidak  dibatasi  sebagai  pelaku  ekonomi  private  atau  civil
society,  namun  lebih  dibatasi  berdasarkan  sistem  legal,
yaitu sebagai warganegara dengan status legal. Oleh karena
itu,  dalam  pengertian  luas,  warga  negara  terkait  dengan
semua  masalah  yang  berhubungan  dengan  keanggotaan
seseorang dalam komunitasnya, termasuk isu tentang hak
dan  tanggung  jawabnya.  Dengan  demikian,
kewarganegaraan  juga  terkait  dengan  seluruh  kapasitas
yang  dimilikinya  untuk  terlibat  aktif   dalam  penyediaan
layanan publik.

10)  Implikasi  lain dari  temuan karya ilmiah ini  menguatkan
pandangan  teoritik  bahwa  organisasi  berbasis  warga
merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi
warga  dalam  proses  pemecahan  permasalahan
pembangunan.   Namun  pandangan  ini  akan  bermakna
manakala  organisasi  warga  mampu  mengembangkan
kualitas hubungan  yang baik dengan warga lainnya dan
pemerintah.  Hal  ini  selaras  pendapat  Stoker  (2004:  180)
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bahwa warga akan berpartisipasi tidak hanya karena warga
mampu  dan  mau  untuk  terlibat  tetapi  juga  perlu  untuk
diminta  atau  dimobilisasi  dan  diberi  saluran  serta
membaiknya  persepsi  pihak  yang  mengajak  dan  tanggap
terhadap kepentingan warga.     

11)  Penerapan   prinsip  kemitraan  akan  adanya  kesepakatan
kerjasama diantara aktor yang terumus secara formal yang
dinyatakan oleh Borrini-Fayerabend (2007: 4) dan Huxam
& Vangen (2003: 10) hanya ditemukan pada pola hubungan
antara pemerintah dan perusahaan swasta, tidak ditemukan
dalam  hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,
begitu juga antara swasta dengan masyarakat. Berdasarkan
fenomena tersebut  temuan dalam karya ilmiah ini  bahwa
prinsip  kesepakatan  peran  yang  harus  terumus  secara
formal dan terikat dalam kontrak tertulis tidak selamanya
berlaku ketika yang menjadi mitra adalah masysrakat lokal.
Karena  masyarakat  lebih  memegang  komitmen  dan
kepercayaan  tidak  perlu  dinyatakan  secara  tertulis  tetapi
implisit.  Kontrak  implisit  lebih  mementingkan  norma-
norma  perilaku  ketimbang  pembagian  resiko  yang
diakibatkan  hukum.  Mendukung  pernyataan  tersebut,
(Muller,  2001:  15)  menyatakan  bahwa  organisasi
masyarakat biasanya dimotivasi oleh sebuah nilai atau cita-
cita untuk   memperbaiki kondisi  masyarakat  dan
lingkungannya. 

12) Implikasi  praktis  dari  temuan  karya  ilmiah  disertasi  ini
adalah  menempatkan  organisasi  berbasis  masyarakat
sebagai  mitra  merupakan  faktor  penting  dalam  upaya
peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan pengelolaan
persampahan  atau  bahkan  lebih  luas  lagi  dalam  upaya
mengembangkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  ko-
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produser  dalam  penyediaan  layanan-layanan  publik.
Menempatkan  organisasi  berbasis  masyarakat  sebagai
faktor penting, berarti perlu adanya peningkatan kapasitas
masyarakat sebagai aktor utama dalam dalam penyediaan
layanan  melalui proses pemberdayaan masyarakat.

13) Berkaitan  dengan  pembagian  urusan  pemerintah  sebagai
pelayan  publik,  aktifitas  pemerintah  sangat  bergantung
pada kerjasama para stakeholders non pemerintah dan pada
penggabungan  kapasitas  pemerintah  dengan  sumberdaya
non  pemerintah  dalam  mengatasi  berbagai  masalah
pelayanan  publik.  Masalah  keterbatasan  sumberdaya
pemerintah  dapat  dilakukan  dengan  kebijakan
meningkatkan  partisipasi  masyarakat  agar  terlibat  dalam
penyelenggaraan pelayanan publik  dan keterbatasan  dana
pada pemerintah dapat diatasi dengan penggalangan dana
CSR  perusahaan  swasta,  serta  keterbatasan  tenaga  ahli
dalam  hal  manajemen  dan  pendampingan  dapat  diatasi
dengan  kerjasama  dengan  NGO/LSM  maupun  dengan
perguruan tinggi.

14) Perlu pengembangan kemitraan berbasis masyarakat dalam
pelayanan publik agar terjadi penggabungan kekuatan yang
ada  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat,  dengan
demikian  sumberdaya  yang  ada  dalam masyarakat  dapat
dimobilisasi  dan  dikembangkan  melalui  pemberian
tanggung jawab terhadap lingkungan, membuka lapangan
kerja,  serta  meningkatkan  kepercayaan  terhadap
pemerintah.
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