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BAB V

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

5.1 Rekomendasi untuk Pemerintah

Secara umum, rekomendasi tindak lanjut memuat siapa saja yang terlibat untuk

menyediakan kebutuhan sumberdaya di setiap strategi agar dapat terwujud. Rekomendasi

berguna sebagai panduan dalam pelaksanaan program secara lebih rinci. Hal ini memudahkan

pembaca atau pihak terkait untuk mengidentifikasi siapa melakukan apa (who does what).

Pembagian peran tersebut secara umum dilakukan antara lain sebagai berikut.

 Dinas Terkait

Berdasarkan perhitungan kebutuhan sumberdaya, kebutuhan anggaran untuk 10 tahun

program sebesar Rp. 1.792.035.000,00. Itu artinya setiap tahun, untuk program penanganan

sampah di Colomadu membutuhkan alokasi dana sebesar Rp. 179.203.500,00. Jumlah ini

sebanding/sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKP Kabupaten

Karanganyar tahun 2016  yang setiap tahun mengalokasikan anggaran hingga 20 milyar rupiah.

20 milyar tersebut masih termasuk alokasi untuk RTH, permakaman dan kebakaran. Jika hanya

menghitung pengeluaran untuk bidang pengelolaan persampahan, DKP Kabupaten Karanganyar

mengalokasikan anggaran sebesar 4,8 milyar rupiah. Dengan demikian, rencana berdasarkan

strategi yang disusun layak untuk dilaksakan.

Selain permasalahan sumber daya keuangan, SDM juga memegang peranan yang

penting. Pemerintah kabupaten dan dinas terkait (DKP dan BLH) hendaknya bisa

menyelaraskan kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, dinas terkait bersama

pemerintah kecamatan juga turut menyediakan lahan yang dimiliki untuk dijadikan PKC di

lokasi yang strategis.  DKP dapat berkontribusi dengan cara membantu persiapan-persiapan

pengolahan sampah, terutama di tingkat desa. Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Daerah

(UPTD) untuk memudahkan kontrol di kecamatan yang lokasinya jauh.

 Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan bersama pemerintah kabupaten berusaha mencarikan lahan untuk

PKC dan memfasilitasi UPTD dengan memberikan ruang sementara untuk berkantor. Selain itu

pemerintah kecamatan turur terlibat dalam melakukan komunikasi dan koordinasi untuk

menjembatani dinas dengan pemeintah desa. Pemerintah kecamatan wajib mendorong

pemerintah desa untuk melakukan pengolahan dan memfasilitasi pertemuan/koordinasi yang

melibatkan seluruh desa.
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 Pemerintah Desa

Pemerintah desa berperan signifikan dengan penyiapan lahan dan bangunan pengelolaan

sampah skala desa. Penyaiapan lahan dapat dilakukan dengan penyiapan lahan bangkok milik

desa dan pembangunan bangunan pengolahan dapat diajukan dalam proposal menggunakan

dana desa. Pemerintah Desa dapat menekan jumlah pembuang sampah liar dengan penerapan

denda yang diperkuat dengan Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum. Denda dengan

nominal yang disepakati dapat dibayarkan pada pengurus RT untuk dimasukkan dalam kas

untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan ini selain dapat menambah pemasukan, tapi juga

sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dan melatih kepedulian masyarakat.

Persiapan kelembagaan pengolahan di skala desa dapat dimulai dengan aktivasi BKM

(Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM yang merupakan lembaga turunan PNPM ini berfungi

menggerakkan upaya keswadayaan masyarakat skala desa, demi lingkungan yang lebih baik.

Selain BKM yang diproyeksikan sebagai pengelola utama, bantuan ibu PKK juga dibutuhkan.

Fungsi PKK dan BKM sebagai pihak yang mensosialisasikan pemilahan sampah dari desa

hingga rumah tangga.

5.2 Rekomendasi untuk Masyarakat

Masyarakat merupakan ujung tombak berjalannya sebuah program. Apabila masyarakat

bersedia untuk memilah dan mengolah, program ini berhasil. Bagi masyarakat yang

menganggap sampah sebagai peluang, maka dapat mendaftarkan diri untuk menjadi pengelola.

Selain melaksanakan program, masyarakat juga harus turut mengawasi kinerja TPS dengan

mencegah pembuang sampah liar dari daerah lain yang membuang sampah di lingkungan

tempat tinggal. Warga dapat melapor ke RT dimana denda dibayarkan untuk menambah kas

sembari menjaga kebersihan lingkungan.

5.3 Rekomendasi apabila berlaku Skenario Negatif

Rekomendasi diatas hanya merupakan skenario optimis yang dapat terjadi. Apabila

terdapat kendala sehingga sehingga tidak dapat terlaksana secara menyeluruh, maka akan

berlaku skenario negatif. Dalam skenario negatif, pengelolaan sampah yang diharapkan tidak

berjalan sebagaimana mestinya.

 Apabila pemilahan sampah tidak berhasil sementara produksi sampah akan terus

menumpuk.

Apabila berlaku skenario negatif, didapatkan bahwa pengelolaan sampah Colomadu

dapat diangkut ke PLTSa di TPA Putri Cempo di Surakarta yang akan segera dibangun.

Pada saat penenelitian ini selesai dibuat, peraturan presiden mengenai pengelolaan sampah telah

dikeluarkan. Perpes No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Listrik Berbasis

Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya
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dan Makassar jika sudah terealisasi akan berdampak pada pengelolaan sampah Colomadu.

Dampak tersebut antara lain karena produksi sampah di Kota Surakarta belum memenuhi

standar minimal untuk melakukan pengolahan. Diperlukan kontribusi dari kabupaten di

sekitarnya untuk mengangkut sampah ke PLTSa tersebut. Salah satu kabupaten yang berdekatan

adalah Karanganyar dan Colomadu adalah termasuk kecamatan yang paling dekat dengan Kota

Surakarta. Apabila PLTSa sudah terealisasi, sampah dari Colomadu akan diangkut ke tempat

tersebut. Pada saat ini, progress PLTSa baru sebatas penunjukkan lokasi PLTSa di TPA Puteri

Cempo (Kota Surakarta), pemilihan pihak ke-3 pengolah sampah dan komunikasi dengan

kabupaten-kabupaten di sekitar Surakarta.

Dengan demikian, pelaksanaan PLTSa dapat dijadikan pertimbangan pengelolaan sampah

Colomadu kedepan. PLTSa dapat menjadi solusi untuk memangkas perjalanan jauh sampah

Colomadu menuju TPA Sukosari. Namun demikian, penentuan lokasi PLTSa membutuhkan

waktu negosiasi yang cukup lama, koordinasi pengangkutan juga masih terus berlangsung

karena masing-masing pihak memiliki kepentingannya masing-masing. Mengingat masih

banyaknya kendala, PLTSa tersebut belum dapat dipastikan berapa tahun lagi dapat beroperasi,

maka pengelolaan sampah Colomadu bukan berarti dapat diabaikan/ditunda.

Sebelum PLTSa beroperasi, maka DKP harus menambah dan mengatur sumberdaya

pengangkutan agar lebih efisien hingga tidak terjadi penumpukan. Untuk mengatasi

lonjakan produksi sampah yang terjadi setiap hari raya, pemerintah hendaknya memberi

himbauan pada rumah tangga untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Masyarakat

juga harus tertib membayar retribusi untuk membantu operasional pengangkutan ke TPA.

 Apabila tidak terbentuk UPTD

Proses pembahasan untuk meloloskan sebuah satua kerja baru bukan hal yang mudah dan

membutuhkan waktu yang lama. Apabila UPTD sebagai penggerk utama program penanganan

sampah di Colomadu belum juga terbentuk, pemerintah dapat menjajaki kerjasama dengan

pihak swasta. Pihak swasta yang dimaksud adalah badan usaha yang fokus pada usaha

daur ulang sampah dengan pencacahan (kertas atau botol); pengepresan (plastik) dan

pengomposan. Dimulai dari skala yang kecil, dapat dilihat apakah perusahaan tersebut dapat

membantu mengurangi sampah yang harus diangkut. Perjanjian dapat dilakukan dengan MoU

seperti yang sudah disepakati antara DKP Kabupaten Karanganyar dengan Paguyuban Multi

Karya Mandiri untuk Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo dapat dilanjutkand dan didorong

agar member manfaat pada semua pihak.


