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BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

a. Input: SDM manajemen sampah belum mencukupi; tidak ada anggaran

khusus pengelolaan sampah; tidak ada pemantauan ataupun pembatasan

anggaran penyediaan kertas; kurangnya edukasi, promosi, dan sosialisasi

Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di

Lingkungan UPNVJ dan Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2019

Tentang Implementasi Kampus Go Green UPNVJ (termasuk efisiensi

penggunaan kertas); tidak dimilikinya data inventaris persediaan kertas;

dan sarana dan prasarana 3R belum memadai.

b. Proses: Upaya reduce dan reuse dalam penggunaan kertas di Subbagian

Tata Usaha telah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan

digitalisasi surat dan arsip, serta pemanfaatan kembali sisi kertas yang

masih kosong. Upaya recycle belum dapat dilakukan karena tidak ada

gerakan terstruktur maupun fasilitas daur ulang.

c. Output: Efisiensi penggunaan kertas telah dilakukan dengan optimalisasi

teknologi dan pemanfaatan kembali, sehingga menghemat penggunaan

kertas. Namun, tetap saja belum 100% efisien dan masih banyak

ditemukan sampah kertas, apalagi dengan adanya ketentuan arsip wajib

dicetak dan wajib dimusnahkan jika sudah tidak diperlukan lagi.

V.2. Saran

Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan

meliputi:

a. UPN Veteran Jakarta menambah SDM maupun membentuk tim khusus

dalam pelaksanaan upaya 3R di setiap subsatker, unit kerja, dan fakultas.

b. Penganggaran pengelolaan sampah yang lebih holistik dan menyeluruh

mencakup setiap aspek.
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c. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak

setengah-setengah (tempat sampah dengan pengkategorian dan label di

setiap lantai, bahkan ruangan; tempat sampah kategori sampah daur

ulang terutama kertas; dan instalasi tempat dan teknologi pendauran

ulang).

d. Kebijakan pengelolaan sampah dan efisiensi penggunaan kertas harus

direncanakan dengan lebih terintegrasi dengan upaya edukasi dan

promosi.

e. Pembuatan aplikasi/website persuratan dan kearsipan harus dirancang

dengan lebih terintegrasi sehingga lebih mudah diakses sehingga dapat

memantau masuk dan keluarnya surat dan arsip.

f. Pengadaan recycle market yang menampilkan dan menjual hasil daur

ulang sampah yang dihasilkan di UPN Veteran Jakarta yang dapat pula

menarik adanya kerjasama dengan pihak luar.
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