
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung belum melakukan pemilahan 

sampah dikarenakan kurangnya pengetahuan pedagang terkait 

pentingnya pemilahan sampah dari sumber sampah atau ruko tempat 

mereka berjualan. Hal ini disebabkan faktor usia pedagang yang rata-

rata diatas 40 tahun serta kurangnya pembinaan dari pihak UPT 

Pengelola Pasar Ngemplak Tulungagung.  

2. Pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung tidak mematuhi Perbup 

Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Persampahan dikarenakan mereka tidak 

mengetahui adanya perbup tersebut. Kurangnya sosialisasi menjadi 

faktor yang menyebabkan para pedagang tidak mengetahui Perbup 

tersebut. Bagi para pedagang dengan membayar retribusi 

kebersihan/persampahan sudah mematuhi peraturan yang ada. 

3. Peran negara dalam melakukan pemilahan sampah di Pasar Ngemplak 

Tulungagung salah satunya adalah adalah melakukan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebersihan sampah di 

lingkungan pasar. Dengan adanya petugas kebersihan yang ditugaskan 

untuk  membersihkan lingkungan pasar setiap harinya serta melakukan 



pengangkutan sampah-sampah ke TPA Segawe cukup mengurangi 

tumpukan sampah yang ada di TPS Pasar Ngemplak Tulungagung.  

 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung : terkait masalah 

pemilahan sampah alangkah lebih baiknya jika diadakan sosialisasi 

atau seminar maupun pelatihan terkait pemilahan sampah yang sudah 

diatur dalam peraturan bupati agar pedagang mengetahui jika ada 

aturan yang mengatur tentang pemilahan sampah dan akan mendapat 

sanksi apabila melanggar. 

2. Kepada pengelola UPT Pasar Ngemplak Tulungagung : melakukan 

pendekatan lebih lanjut kepada seluruh pedagang agar mereka mampu 

memulai melakukan pemilhana sampah agar sampah-sampah di 

PasarNgemplak Tulungagung dapat dioleh atau di komposting dan di 

jual lagi untuk sampah yang dapat di daur ulang. 

3. Kepada Petugas Kebersihan Pasar Ngemplak Tulungagung : Selain 

melakukan tugasnya untuk menyapu, mengangkat sampah dan 

membawanya ke TPS, diharapkan petugas kebersihan juga melakukan 

pendekatan dan mengingatkan para pedagang untuk lebih bersih dalam 

merawat ruko dan memilah sampah agar mempermudah petugas 

kebersihan dalam  mengolah dan membuang sampah. 

4. Kepada Pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung : Supaya terciptanya 

lingkungan pasar yang bersih dan nyaman dalam proses jual beli serta 



membangkitkan semangat masayarakat wilayah Kabupaten 

Tulungagung untuk berbelanja di Pasar Ngemplak Tulungagung maka 

sebaiknya pedagang mulai melakukan pemilahan sampah dan 

membuang samppah pada tempatnya atau langsung ke kontainer  serta 

menjaga kebersihan lingkungan ruko mereka. 

5. Kepada Masyarakat Sekitar Pasar Ngemplak Tulungagung : sebaiknya 

jika membuang sampah rumah tangganya di TPS Pasar Ngemplak 

Tulungagung sampah itu sudah dipilah dari rumah agar mempermudah 

petugas kebersihan dalam pemilahan sampah yang ada di TPS mulai 

dari sampah yang dapat di komposting, di daur ulang dan yang harus 

diangkut ke TPA Segawe. 


