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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan 

dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Terkait dengan modal sosial masyarakat di Kecamatan Mariso untuk 

mendukung program Makassar Tidak Rantasayaitu dengan melalui partisipasi yang 

tinggi dari masyarakat yang dibuktikan dengan kegiatan kerja bakti atau bergotong 

royong secara bersama-sama dalam menata dan menjaga kebersihan di Kecamatan 

Mariso. Kegiatan gotong royong tersebut secara rutin dilaksanakan baik itu karena 

adanya perintah lansung dari pihak kecamatan atau agen pembaharu namun juga 

kegiatan gotong royong dilaksanakan atas dasar inisiatif warga setempat. Selanjutnya 

Masyarakat Mariso memiliki nilai-nilai yang masih tertanam diantara warganya 

tentang nilai sipakau (saling memanusiakan) dengan dasar bahwa antara satu individu 

dengan individu lainnya ada adalah sama sebagai makhluk ciptaan tuhan. Nilai 

sipakalebbi (saling menghargai) dengan dasar bahwa antara satu individu dengan 

individu lainnya saling membutuhkan penghargaan. Nilai sipakainge (saling 

mengingatkan) yaitu bahwa masyarakat setempat senantiasa saling mengingatkan 

kepada sesuatu yang positif khusunya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui 

nilai tersebut maka antara masyarakat dan masyarakat lainnya senantiasa terbangun 

rasa kemanusiaan, kesaling menghargai dan mengingatkan kepada suatu hal yang 

positif. Begitupun dengan pemerintah setempat dan masyarakat juga terbangun 

komunikasi yang berlandaskan atas nilai-nilai tersebut. 

Terkait dengan munculnya agen pembaharu dalam kehidupan masyarakat. 

Maka penulis bisa menyimpulkan bahwa agen pembaharu tersebut khusus untuk 

kecamatan Mariso tidak lepas dari prestasi agen pembaharu dan kepeduliannya 

terhadap program Makassar tidak rantasa. Selanjutnya proses kaderisasi juga 
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mempengaruhi munculnya agen pembaharu karena agen pembaharu tersebut juga 

menjadi salah satu pengurus PKK dan menjadi penggerak di kecamatan Mariso. 

Upaya yang dilakukan oleh agen pembaharu (agent of change) dalam 

merekrut pengikutnya untuk mewujudkan program Makassar Tidak Rantasa. Hal 

pertama yang dilakukan oleh agen pembaharu adalah dengan menjadi tauladan di 

lingkungan masyarakat. Selanjutnya agen pembaharu sebagai salah satu direktur atau 

pengelola bank sampah maka dia senangtiasa membimbing dan mangajari masyarakat 

untuk memilah sampahnya, memanfaatkan sampah serta menukarkan sampahnya 

yang memiliki nilai ekonomis. Komunikasi tersebut  dilakukan dengan pendekatan 

personal, door to door serta mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan 

formal maupun nonformal. Proses komunikasi yang dilakukan tidak lepas dari adanya 

sikap masyarakat yang menerima dan menolak ajakan untuk berpartisipasi dalam 

program Makassar tidak rantasa. 

Agen pembaharu melakukan banyak hal dalam memanfaatkan moda sosial 

yang ada dalam masyarakat diantaranya mengajak warga lain untuk bisa bersama-

sama berfartisipasi dalam program makassar tidak rantasa dengan memilah sampah 

sehingga masyarakat sendiri bisa mendapat keuntungan dari program tersebut. Agen 

pembaharu membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar dari kecamatan 

Mariso seperti Pertamina, BKBN, Dinas Kesehatan dalam penataan-penataan lorong 

yang dilakukan di lingkungan Mariso. Penataan lorong juga senantiasa agen 

pembaharu mengajak masyarakat untuk bisa melakukan swadaya dalam rangka 

memelihara  lorong-lorong yang sudah dibenahi. 

Dalam program Makassar tidak rantasa yang tergolong masih baru 

diluncurkan tentu memiliki berbagai hambatan dihadapi dalam proses realisasinya. 

Khusunya agen pembaharu dalam melakukan difusi inovasi mendapatkan berbagai 

hambatan diantaranya masih adanya sikap masyarakat yang tidak peduli dengan 

kebersihan dan menganggap kebersihan itu adalah urusan pemerintah. Ditambah lagi 

dengan kurangnya fasilitas kebersihan di tiap-tiap kelurahan. 
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Adapun hasil yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat dengan program 

makassar tidak rantasasangatlah bervariasi dan memuaskan sebagian besar 

masyarakat Mariso. Hadirnya program Makassar tidak rantasa dengan adanya Bank 

Sampah maka masyarakat di kecamatan Mariso bisa mendapatkan keuntungan 

ekonomi dengan memilah sampah dan menukarkannyadengan barang yang memiliki 

nilai ekonomis kepengelola Bank Sampah. Barang yang ditukarkan bisa berupa uang, 

beras atau barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.Sehingga dengan 

masyarakat secara bersama-sama memilah sampahnya maka akan mengurangi 

volume sampah yang di buang ke TPA. Selanjutnya kebersihan lingkungan yang 

meningkat dengan penataan lorong-lorong sehingga membuat masyarakat semakin 

nyaman untuk beraktifitas di kecamatan Mariso. 

Perubahan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat dengan adanya 

program Makassar Tidak Rantasa tidak lepas dari hasil yang dirasakan oleh 

masyarakat sekarang. Hadirnya program tersebut dengan harapan Makassar bisa dua 

kali lebih baik. Makassar yang dulunya dianggap kotor baik dari segi kebersihan, pola 

fikir dan perilaku maka dengan program ini diharapkan kondisi Makassar akan 

berubah baik pada persoalan kebersihan, sikap dan prilaku kaum  birokrasi yang 

bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

 

 

B. Saran 

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Karena itu, disarankan 

untuk penelitiselanjutnya sebagai bahan pertimbangan terhadap analisis modal sosial 

masyarakat dan peran serta agen pembaharu dalam mewujudkan sebuah program. 

1. Penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil nilai-nilai modal sosail yang 

ada di kota Makassar khususnya di kecamatan Mariso seperti nilai 

Sipakalebbi, Sipakainge, Sipakatau dan nilai siri dalam mendukung program 

Makassar tidak rantasa. Karena itu kiranya dalam penelitian selanjutnya 
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untuk nilai-nilai modal sosial yang lain agar kiranya bisa dikaji lebih 

mendalam lagi. 

2. Pihak kecamatan agar kiranya banyak melakukan kaderisasi atau pembinaan 

terhadap warganya agar nantinya akan lebih banyak lagi agen-agen 

pembaharu dalam sebuah program baik itu datangnya dari pemerintah kota 

maupun dari kecamatan sendiri. 

3. Diharapkan agen pembaharu dalam merekrut anggota agar bersinergi dengan 

pemerintah setempat untuk bisa membuat aturan-aturan tertulis mengenai 

sanksi atau imbalan yang diberikan kepada masyarakat yang turut 

merealisasikan program Makassar tidak rantasa. 

4. Diharapkan antara agen pembaharu, pemerintah setempat dan tokoh 

masyarakat agar bisa bersama-sama dalam mengembangkan nilai-nilai modal 

sosial masyarakat sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi 

disetiap program yang ingin direalisasikan. 

5. Diharapkan dalam pelaksanaan program Makassar tidak rantasa agar kiranya 

seluruh elemen masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam membantu agen 

pembaharu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam proses 

realisasi program tersebut. 

6. Diharapkan program ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih 

luas lagi dan tidak terbatas pada golongan tertentu saja.  

7. Kiranya perubahan yang diharapkan dengan adanya program Makassar tidak 

rantasa agar betul-betul diupayakan baik itu dari pemerintah maupun 

masyarakat kota Makassar.  

 


