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BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian disertasi ini menghasilkan model yang merupakan merupakan 

kebaruan penelitian, yaitu model dinamis jejak karbon pengelolaan sampah 

berbasis pengolahan dari hulu sampai hilir dengan pendekatan penilaian daur 

hidup. Berdasarkan hasil studi dan pembahasan, untuk pengelolaan sampah di 

Kota Malang,  kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1. Sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan telah diterapkan oleh 

Pemerintah Kota Malang karena pengelolaan sampah dilakukan secara 

interaktif meliputi pengolahan sampah di sumber asalnya (rumah tangga, 

instansi, sekolah, dan BSM) dengan melibatkan masyarakat selaku 

stakeholders, pengolahan sampah di tempat pemrosesan (11 TPS dan TPA 

Supit Urang), dan penyiapan aspek terkait pengelolaan sampah, sehingga 

mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPA Supit Urang. 

2. Model dinamis jejak karbon pengelolaan sampah berbasis pengolahan dari 

hulu sampai hilir yang dihasilkan pada penelitian ini yang dibuat dengan 

perangkat lunak Stella 9.1.3 memiliki struktur utama yang terdiri atas 

beberapa sub model, yaitu: a) sub model pertumbuhan penduduk dan sampah; 

b) sub model pengolahan sampah di BSM; c) sub model pengolahan sampah 

oleh warga; d) sub model pengolahan sampah di TPS; e) sub model 

pengolahan sampah di TPA; f) sub model jejak karbon/emisi GRK, nilai 



240 
 

ekonomi pemungutan sampah, dan biaya pengelolaan; dan g) sub model masa 

layan TPA. 

3. Jejak karbon sistem pengelolaan sampah di Kota Malang berbasis pengolahan 

adalah sebagai berikut. 

a. Jejak karbon pada tahun 2012 adalah 192.291,19 tCO2e lebih rendah 

daripada jejak karbon pada kondisi apabila tidak ada pengolahan sampah, 

yaitu sebesar 206.277,65 tCO2e atau berkurang sebesar 7,27% 

b. Jejak karbon 10 tahun yang akan datang adalah 254.548,93 tCO2e  atau 

meningkat 32,19% dari jejak karbon pada tahun 2012. 

4. Reduksi jejak karbon pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 

menerapkan skenario peningkatan kapasitas pengolahan sampah yang 

dilakukan di hulu oleh warga dan di hilir oleh pengelola di TPS dan TPA di 

Kota Malang. Prediksi jejak karbon yang dihasilkan pada 10 tahun yang akan 

datang adalah sebagai berikut. 

a) Penerapan kapasitas pengolahan yang sedang menghasilkan jejak karbon 

134.290,38 tCO2e lebih kecil 30,16 % daripada jejak karbon dari kondisi 

pada tahun 2012. 

b) Penerapan kapasitas pengolahan yang tinggi menghasilkan jejak karbon 

37.741,55 tCO2e lebih kecil 80,37% daripada jejak karbon dari kondisi 

pada tahun 2012. 

c) Jika mengacu pada target reduksi emisi GRK dari sektor sampah di 

Indonesia pada tahun 2020 sebesar 82% dari emisi GRK pada tahun 2012, 

maka Pemerintah Kota Malang harus menerapkan pengolahan sampah 



241 
 

dengan kapasitas yang tinggi dari hulu hingga hilir. Pada tahun 2020, 

penerapan pengolahan sampah dengan kapasitas yang tinggi 

menghasilkan jejak karbon 35.692,57 tCO2e lebih kecil 81,44% daripada 

jejak karbon dari kondisi pada tahun 2012. 

5. Penerapan pengolahan sampah memperpanjang masa layan TPA Supit Urang 

sebagai berikut. 

a) Dengan kapasitas pegolahan sampah yang rendah, masa layan tersisa 

selama 10,86 tahun sejak awal simulasi, lebih lama 0,48 tahun daripada 

kondisi jika tidak diterapkan pengolahan sampah sama sekali, yaitu 

selama 10,38 tahun. 

b) Jika pengolahan sampah ditingkatkan ke kapasitas sedang, masa layan 

tersisa 15,21 tahun sejak awal tahun simulasi, lebih lama 4,34 tahun 

daripada  pengolahan sampah dengan kapasitas rendah.   

c) Jika pengolahan sampah ditingkatkan ke kapasitas tinggi, masa layan 

tersisa 24,07 tahun sejak awal tahun simulasi, lebih lama 13,21 tahun 

daripada pengolahan sampah dengan kapasitas rendah.  .  

 

B. Saran 

Saran-saran untuk pengembangan dan pemanfaatan penelitian untuk 

kepentingan akademis dan praktis adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menuju pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan, hendaknya 

tiga dimensi pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan menurut 
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Anschutz et. al (2004) dan pengolahan sampah dalam bentuk pengurangan di 

sumber, daur ulang, dan transformasi sampah (Tchobanoglous et. al., 2002 

dan Hickman, 1999) diterapkan secara interaktif sesuai kondisi kota. 

2. Sistem pengelolaan sampah perlu direncanakan sedemikian rupa dengan 

memperhatikan indikator pencemaran yang ada sebagai target untuk 

dianalisis dan dievaluasi hasilnya sehingga bisa ditentukan strategi kebijakan 

pengelolaan sampah yang terbaik. Untuk melengkapi penelitian ini, perlu 

dikembangkan indikator-indikator lain yang bisa diukur untuk merencanakan 

sistem pengelolaan sampah terpadu berkelanjutan di suatu kota yang 

mempertimbangkan keseimbangan tiga aspek pembangunan berkelanjutan, 

yaitu aspek ekologi atau lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. 

3. Sistem pengelolaan sampah terpadu yang bertumpu pada elemen pembuangan 

terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah kota secara mendasar 

karena sistem tersebut hanya bisa mengatasi masalah dalam jangka pendek 

saja, yaitu memindah sampah dari rumah penduduk ke tempat penimbunan. 

Permasalahan lebih serius akan muncul dalam jangka panjang khususnya 

terkait dengan keterbatasan lahan penimbunan. Untuk itu dalam perencanaan 

sistem pengelolaan sampah kota perlu diperhitungkan masa layan TPA yang 

sifatnya dinamis sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan volume sampah. 

4. Selain elemen pengurangan sampah di hulu, peningkatan TPS menjadi TPS 

3R dijadikan solusi utama permasalahan keberlanjutan pengelolaan sampah 

karena selama ini sistem pengelolaan sampah bertumpu pada TPS yang 

jumlahnya banyak dan keberadaannya di tengah kota tidak menimbulkan 
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kontrovesi. Apalagi hal ini termasuk dalam kategori internal (Idris, 2004) 

dimana pengelola sampah mempunyai kewenangan penuh untuk 

menanganinya. 

5. Walaupun pengolahan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke 

TPA merupakan bagian dari elemen sistem sampah yang sangat dianjurkan 

untuk diterapkan, namun sisa sampah yang tidak terolah pada pengolahan 

sebelumnya di TPS dan kemudian ditimbun di TPA juga tetap tidak boleh 

mencemari lingkungan. Untuk itu teknologi sanitary landfill tetap harus 

diterapkan untuk pemrosesan sisa sampah yang tidak terolah pada pengolahan 

yang telah dilakukan sebelumnya. 
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