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BAB VI   

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan 

1. Total jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kawasan Perkotaan 

Yogyakarta (KPY) adalah 232 unit, dibagi menjadi 2 kewenangan 

yaitu kewenangan provinsi dan Kabubapen/Kota. Kewenangan 

Provinsi meliputi TPST sejumlah 17 unit dan Kewenangan 

Kabupaten/Kota meliputi TPS sejumlah 143 unit, container sejumlah 

15, LDUS sejumlah 3 unit dan depo sejumlah 18 unit. 

2. Penyebaran infrastruktur persampahan belum merata di semua wilayah 

di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Sebagian besar masih 

terpusat di Kota Yogyakarta, untuk melayani di pusat-pusat kegiatan 

seperti pasar, terminal, tempat wisata, dan permukiman. 

3. Target capaian penyediaan infrastruktur persampahan seperti yang 

diamanatkan dalam RPJMD tahun 2012 -2017 masih jauh dari target. 

Diperlukan upaya-upaya percepatan penyediaan infrastruktur 

persampahan yang memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh:  

(a) Aspek Teknis Operasional 

Strategi penyediaan infrastruktur persampahan dengan 

pembangunan baru infrastruktur ramah lingkungan (TPST dan 

LDSU) dilakukan untuk wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul di 

Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Strategi konversi dari metode 

konvensional ke metode ramah lingkungan dilakukan di wilayah 
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Kota Yogyakarta yang didukung dengan pengembangan 

infrastruktur pengolahan sampah 3R di lingkungan permukiman 

dan rumah kompos serta melalui penyediaan tempat sampah yang 

terpilah di masing-masing rumah. 

(b) Aspek Kelembagaan 

Diperlukan kerjasama lintas wilayah kabupaten/kota dengan 

meningkatkan peran peran lembaga kerjasama Kartamantul yang 

berfungsi mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur 

persampahan di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. 

(c) Aspek regulasi dan peraturan 

Diperlukan penyusunan regulasi operasional dari Peraturan 

Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan 

Bupati/Walikota yang mengatur secara operasional mekanisme 

insentif dan disinsentif pengelolaan sampah. 

(d) Aspek Pembiayaan 

Diperlukan komitmen yang kuat baik Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat 

dalam penyediaan infrastruktur persampahan. Hal tersebut 

dituangkan dalam nota kesepakatan program dan investasi 

penyediaan infrastruktur persampahan yang disepakati masing-

masing pihak. Peran serta pihak swasta dalam memfasilitasi 
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masyarakat pengelola sampah perlu ditingkatkan dengan 

mekanisme bapak asuh untuk bank sampah. 

(e) Aspek Peran Masyarakat 

Peran serta masyarakat sangat menentukan dalam keberhasilan 

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Gerakan komunitas 

masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri perlu untuk 

didukung dan diberi penghargaan. Kampanye dan sosialisasi 

pengelolaan sampah mandiri perlu untuk ditingkatkan. 

 

VI.2 Rekomendasi Kebijakan 

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah ramah lingkungan yang 

dimulai dari skala rumah tangga perlu untuk ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur skema insentif 

dan disinsentif. 

2. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur baru persampahan 

ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul di 

Kawasan Perkotaan Yogyakarta perlu untuk dilakukan percepatan.   

3. Proses konversi dari pola konvensional (TPS, Kontainer, Depo) ke 

pola pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan (TPST/LDSU) 

bertahap dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta melalui sosialisasi, 

kampanye, penerapan budaya pengelolaan sampah yang ramah 

lingkungan dengan menerapkan metode pemilahan sampah yang 
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dimulai dari skala rumah tangga khususnya untuk wilayah Kota 

Yogyakarta. 

 

VI.3 Usulan Tema Penelitian Lanjutan 

Dari hasil penelitian ini masih  perlu ada kajian lanjutan yang lebih 

mendalam, hal ini mengingat penelitian ini dilakukan dengan berbagai 

keterbatasan baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun 

data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penelitian ini perlu 

diusulkan tema penelitian lanjutan  yang mengarah pada penelitian yang lebih 

mendalam, antara lain:  

1. Penelitian mengenai penyediaan infrastruktur persampahan 

berdasarkan tipologi sub kawasan perkotaan.  

2. Penelitian mengenai potensi timbulan sampah perkotaan berdasarkan 

variabel demografi dan mobilitas penduduk. 

3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan 

perkotaan.   

 

  


