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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Slawi dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1.  Secara umum sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Slawi masih 

menganut pola lama : kumpul-angkut-buang. Sistem pengelolaan sampah di 

Kecamatan Slawi dapat disimpulkan dari 5 (lima) aspek penyusunnya, yaitu 

(1) aspek hukum dan peraturan : belum adanya masterplan atau kebijakan dan 

strategi daerah (jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga sebagai acuan dan landasan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan sampah; (2) aspek kelembagaan : penyelenggara pengelolaan 

sampah berada pada Dinas LH Kabupaten Tegal; (3) aspek pembiayaan : 

pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari APBD Kabupaten Tegal dan 

retribusi layanan persampahan/kebersihan, namun demikian penerimaan 

retribusi masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah 

61,9% – 63,7% ; (4) aspek teknik operasional : pengelolaan sampah di 

Kecamatan Slawi masih menggunakan sistem konvensional yakni 

Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan; (5) aspek peran serta 

masyarakat : masyarakat Kecamatan Slawi memiliki tingkat peran serta 

masyarakat sedang dan cenderung rendah. Analisis Tingkat layanan 

persampahan berdasarkan Permen PU No. 01 tahun 2014 tentang standar 

pelayanan minimal layanan persampahan : (a) standar ketersedian fasilitas 

pengurangan sampah masih rendah (5,79%); (b) standar pengangkutan sampah 

sebesar 66,69% dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 52.364 jiwa dan (c) 

standar penyediaan sistem pengoperasian TPA masih belum memenuhi standar 

pelayanan minimal yakni sebesar 50%. 
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2. Berdasarkan kategorisasi tingkatan peran serta menurut Arnstein (1969), 

tingkat peran serta masyarakat Kecamatan Slawi dalam pengelolaan sampah 

termasuk sedang yaitu dengan skor 179,37. 

3. Rekomendasi strategi peningkatan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tegal yaitu :  (a) Peningkatan cakupan layanan persampahan melalui optimasi 

pemanfataan dan pengadaan sarana prasarana sampah serta pengalokasian 

anggaran yang adil dan seimbang melalui berbagai sumber pendanaan; (b) 

Penyusunan Peraturan Pelaksana Perda No. 06 Tahun 2017 dan penyusunan 

Masterplan Sistem Pengelolaan Sampah sebagai landasan dan acuan 

pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan melibatkan para pihak; (c) 

Sosialisasi pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program 3R untuk 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat; (d) 

Mengembangkan pola kerja sama strategis dengan swasta dalam pengelolaan 

sampah. 

 

5.2. Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui sistem pengelolaan sampah 

ditinjau dari 5 aspek pengelolaan sampah dan tingkat layanan persampahan serta 

peran serta masyarakat di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan 

memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta melakukan 

analisa dan perumusan strategi sebagai upaya meningkatkan layanan persampahan 

di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. 

Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk lebih mendalami faktor-

faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah di Kecamatan Slawi. Selain itu perlu adanya kajian ekonomi 

dan lingkungan peran bank-bank sampah dalam pengelolaan sampah dengan 

jumlah bank sampah di Kecamatan Slawi sebanyak 39 unit bank sampah. 

Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dalam penanganan sampah di 

Kecamatan Slawi yaitu segera melakukan pembangunan pusat-pusat pengurangan 

sampah berupa TPS3R agar jumlah timbulan sampah dapat dikurangi  demi 

kelestarian dan kesehatan lingkungan. 


