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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Kitakyushu telah memberikan contoh pengelolaan lingkungan yang baik,

meskipun harus menempuh waktu yang sangat lama yakni 30 tahun untuk

mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dari polusi udara serta pencemaran

air sungai. Maka dari itu, keberhasilannya kemudian menarik kepercayaan

Pemkot Surabaya untuk melakukan kerjasama yang sama, yakni pengelolaan

lingkungan, mulai dari daur ulang sampah hingga low carbon society (LCS) atau

masyarakat rendah karbon yang telah disepakati dalam bentuk MoU green sister

city Surabaya dan Kitakyushu, pada tanggal 12 November 2012.

Pelaksanaan kerjasama green sister city oleh keduanya memberikan

keuntungan dalam pengelolaan sampah di Surabaya, yakni dengan pembangunan

Super Depo Sutorejo yang menggunakan metode 3R (reduce, reuse, recycle).

Bekerjasama dengan perusahaan Nishihara dari Kitakyushu-Jepang, Super Depo

Sutorejo dilengkapi teknologi pengelolah sampah modern, serta merupakan yang

pertama yang ada di Kota Surabaya. Melalui Super Depo Sutorejo ini, Surabaya

mendapatkan beberapa keuntungan yaitu sampah organik dapat diolah menjadi

kompos yang bernilai ekonomis serta bermanfaat sebagai pupuk bagi taman-

taman di surabaya, pemanfaatan SDM sekitar dengan mempekerjakan para

pemulung dan pengepul sebagai pekerja di Super Depo Sutorejo, pengurangan
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volume pengiriman sampah di TPA Benowo, serta sampah daur ulang untuk

dijual kembali dengan harga yang tinggi.

Selain itu, terdapat pula kerjasama rendah karbon (LCS), dimana

Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang melakukan kerjasama ini

dengan Kitakyushu dibawah pendanaan Pemerintah Jepang dalam skema JCM.

Manfaat kerjasama ini yaitu ketahanan energi dengan mengganti penerangan di

mall dan hotel, menggunakan lampu LED rendah karbon dari perusahaan di

Kitakyushu. Ada pula mesin pendingin ruangan di mall dan hotel di Surabaya

yang diganti menggunakan mesin pendingin yang ramah lingkungan dari

perusahaan di Kitakyushu. Emisi GHG yang berkurang dari kerjasama ini yaitu

sebanyak 966 ton CO2/tahun.

Di sektor transportasi, kerjasama keduanya juga memberikan dampak

pengurangan emisi melalui pengenalan EV angkot (mobil listrik) yang tidak

menggunakan bahan bakar penghasil emisi karbon. Pemasangan GPS kerjasama

Kitakyushu pada kendaraan umum juga membuat perjalanan lebih efisien dengan

mengetahui kondisi lalu lintas sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi kerjasama green sister city

cukup efektif, memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kondisi

lingkungan, kualitas udara serta pemandangan yang terawat dengan indah di Kota

Surabaya.
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4.2 Saran.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dalam konteks mencapai tujuan

global, terdapat aktor-aktor non-state yang bisa bekerjasama secara efektif.

Melalui pendekatan kerjasama yang berbasis pengalaman maupun berbagi

teknologi dan pengetahuan, justru membuat hubungan kerjasama tersebut dapat

berlanjut untuk masa yang akan datang. Penulis berharap kepada pembaca

maupun peneliti selanjutnya untuk dapat mengulas lebih banyak hal-hal yang

berkaitan dengan green sister city atau kerjasama lingkungan, karena bumi

merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, maka dari itu semua pihak

harus peduli menjaga lingkungannya agar tidak menimbulkan masalah seperti

pemanasan global yang mengancam kehidupan.


