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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian tentang analisis tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) 

terhadap pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro tahun 2017 

dengan studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menghasilkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. DLH Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mewujudkan visi dan misi yang 

disebabkan karena pemberdayaan SDM yang belum handal yakni tidak 

adanya kebijakan pemilahan jenis sampah pada saat sebelum pengangkutan 

sampah. Selanjutnya, berdasarkan LAKIP DLH Kota Yogyakarta 2017, 

indikator kinerja sasaran pelaksanaan pengurangan sampah adalah 14,69% 

lebih kecil dari target awal sebesar 14,84% karena SDM dalam memberikan 

fasilitas sampah yang kurang memadai dan berdasarkan SOP DLH Kota 

Yogyakarta 2017, tidak dilakukan kegiatan pemisahan jenis sampah organik 

dan anorganik. Menurut UPT Malioboro, belum diwujudkan pemilahan jenis 

sampah sebelum tahap pengangkutan. 

2. DLH Kota Yogyakarta belum menerapkan tahap pengadaan rekrutmen, seleksi 

dan penempatan petugas kebersihan di mana LAKIP DLH Kota Yogyakarta   

tidak merinci anggaran pengadaan rekrutmen, seleksi dan penempatan para 

petugas kebersihan. Sedangkan menurut SOP DLH Kota Yogyakarta 2017, 

perekrutan, seleksi dan penempatan petugas kebersihan sampah di kawasan 
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Pedestrian Malioboro tidak ditemukan rinciannya. Selanjutnya, berdasarkan 

data UPT Malioboro 2017, diketahui tidak adanya program rekrutmen, seleksi 

dan penempatan pekerja kebersihan sampah. 

3. DLH Kota Yogyakarta telah mengadakan tahap pelatihan berupa teknik dan 

penanganan sampah serta pemungutan retribusi kebersihan. Selanjutnya 

berdasarkan SOP DLH Kota Yogyakarta 2017, pelatihan dan pengembangan 

pengelolaan sampah telah diselenggarakan dengan mengoptimalkan setiap 

posisi atau jabatan masing-masing dan menurut data UPT Malioboro, 

diketahui belum terdapat koordinasi dengan DLH Kota Yogyakarta sehingga 

pelaksanaan program pengurangan serta pengangkutan sampah belum sesuai 

target. 

4. DLH Kota Yogyakarta telah melaksanakan tahap pemeliharaan (maintenance) 

dengan penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta pengembangan 

karir bagi karyawan dengan dana sebesar Rp. 2.053.260.000,00 untuk 

keperluan pemeliharaan pada bangunan ruang dan operasional para karyawan 

dan diklat peningkatan kapasitas aparatur adalah sebesar Rp. 14.000.000,00. 

Selanjutnya menurut UPT Malioboro 2017, penyediaan fasilitas berupa sarana 

yakni TPS di 142 lokasi, landasan kontainer sebanyak 13 buah, depo sampah 

di 11 lokasi, bak kontainer sebesar 23 buah, TPS 3R sebanyak 2 buah, bak 

sampah induk sebesar 1 lokasi dan kantor sekretariat di 8 lokasi. 
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B. Saran 

 Penelitian tentang analisis tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) 

terhadap pengelolaan sampah di kawasan Pedestrian Malioboro tahun 2017 

dengan studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menghasilkan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (DLH) 

DLH Kota Yogyakarta diharapkan menciptakan kebijakan peningkatan 

kualitas SDM pada aspek perekrutan, seleksi dan penempatan serta pemberian 

pelatihan pada para petugas kebersihan melalui UPT Malioboro terutama pada 

kegiatan pemilahan sampah serta menambah fasilitas tempat sampah dan 

jumlah para petugas kebersihan. Sedangkan dalam hal pengarsipan, sebaiknya 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki prosedur dalam proses perekrutan, seleksi 

dan penempatan petugas sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah agar berjalan efektif dan efisien dengan 

petugas yang berkualitas. 

2. Unit Pelaksana Teknis Malioboro (UPT) 

UPT Malioboro diharapkan berkoordinasi dengan DLH Kota Yogyakarta 

dalam menciptakan kegiatan pemilahan sampah pada petugas kebersihan di 

kawasan Pedestrian Malioboro untuk mengoptimalkan SDM dalam 

pengelolaan sampah. 
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3. Masyarakat 

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dalam menciptakan 

kawasan Pedestrian Malioboro yang bersih dari sampah dalam mendukung 

simbol Kota Yogyakarta sebagai kota budaya. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis tata kelola SDM pengelolaan 

sampah di kawasan Pedestrian Malioboro pada aspek daur ulang sampah. 


