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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

Implementasi Bagaimana Perwali Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balipapan serta Untuk Mendeskripsikan 

dan menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi 
peraturan walikota nomor 8 tahun 2018.Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Balikpapan, tepatnya di kantor Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, 

dan ritel- ritel modern. teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara 

dan penelitian dokumen. Kemudian dianalisis data model interaktif berupa 

pengumpulan data, konsendasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik sudah berjalan 

dengan baik di Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang cukup sesuai 

dengan peraturan walikota nomor 8 tahun 2018. Adapun dukungan yang 

membentuk berjalannya implementasi peraturan walikota nomor 8 tahun 2018 

dapat berjalan dengan lancar yaitu kualitasi implentor yang baik dalam 
penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, adanya 

dukungan dalam bentuk anggaran, serta dukungan dari berbagai kalangan 

masyrakat Kota Balikpapan dan komunikasi yag cukup baik yang telah 

dilakuakan oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan. 

 

 

Kata Kunci: Pengurangan penggunaan kantong plastik 
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Pendahuluan 

Menururt Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 “Lingkungan hidup 

adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan 

makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem 

dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan 

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang setiap 

tahunya meningkat dan tidak diiringi dengan adanya pertumbuhan wilayah, akan 

mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Kenaikan pertumbuhan penduduk 

akan berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan 

akan berpengaruh pula pada pola hidup masyarakat yang konsumtif. Pola hidup 

ini mempunyai dampak terhadap lingkungan, salah satunya adalah bertambahnya 

volume sampah akan menimbulkan jenis sampah yang beragam. 

Untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan lestari maka masalah 

kebersihan lingkungan dan ketersedian ruang terbuka hijau harus menjadi 

perhatian semua pemangku kepentingan. faktor manusia merupakan penyumbang 

terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang 

padat akan memiliki dampak pada tekanan lingkungan, lahan menjadi sempit dan 

berkurangnya ruang terbuka hijau dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, 

yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, 

yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah 

lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga perkotaan. 

Kota Balikpapan pada saat ini memiliki permasalahan yaitu permasalahan 

jumlah sampah yang kian meningkat tiap tahunnya. Salah satu fenomena yang 

saat ini paling berdampak besar terhadap meningkatnya jumlah sampah yaitu 

sampah plastik yang semakin meningkat setiap harinya sehingga berdampak 

buruk terhadap ekosistem. Sampah plastik menjadi isu global yang mendesak 

untuk diselesaikan dan dibutuhkan ketegasan pemimpin daerah untuk membuat 

solusinya.  

Kota Balikpapan membuat inisiatif untuk terhindar dari ancaman sampah 

plastik dengan mulai menerapkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Suryanto Kepala Dinas 

Lingkunagan Hidup Kota Balikpapan data menyebutkan bahwa dalam sehari ada 

38 ton sampah plastik. Pada 2016 produksi sampah 390 ton per hari, kini pada 

2017 produksi sampah di Balikpapan mencapai 411 ton per hari pada hari normal, 

kalau pada hari-hari besar produksi sampah bisa dua kali lipat. Pada tahun 2018 

Sampah 452 ton perhari dari total keseluruhan sampah yang ada sehingga sampah 

plastik telah menjadi isu global yang sangat diperhatikan. Setelah uji coba 

kantong plastik tidak gratis di tahun 2016 di Indonesia, terlihat adanya 

pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar rata-rata 55%.  

Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan Nomor 8 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah memuat bagaimana proses pengelolaan sampah secara 

rasional dan Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan kebijakan untuk 
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memperjelas penerapan pengelolaan sampah kantong plastik pasal 2 ayat 1 yaitu 

“Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan 

untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasil sampah”. 

Pada tanggal 4 Mei 2018 Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, 

dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengumpulkan para 

pelaku usaha ritel perbelanjaan modern bersekala besar dan nasional untuk 

melakukan sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 tahun 2018 tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Tempat Perbelanjaan Modern. 

Diharapkan dari pertemuan itu akan terciptanya komunikasi yang intensif, saling 

memberikan dukungan agar terwujud suatu lingkungan hidup yang sempurna di 

Kota Balikpapan. Sehingga kedepannya Pemerintah Kota Balikpapan dengan ritel 

perbelanjaan dapat saling bekerjasama demi kebaikan lingkungan. 

Oleh karena itu, dalam Peraturan Walikota ini mengatur kewajiban ritel 

perbelanjaan dan masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik juga 

mengatur kewajiban masyarakat Kota Balikpapan untuk memelihara kebersihan 

dimanapun mereka berada. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kebijakan Publik  

1. Definisi Kebijkan Publik 

Anderson (dalam Islamy, 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan 

adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in 

dealing with a problem or matter of concern” yang artinya “Serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno 

(2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) 

dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai 

alternatif yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik adalah 

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan 

masalah yang ada dalam masyarakat. 

 

2. Implementasi Kebijkan Publik 

Kemudian Van Metter dan Van Horn (dalam Koryati, 2004:11) 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan 

yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Adapun definisi lainnya berasal dari 

Lester dan Stewart (2002: 104-105) menyatakan bahwa implementasi kebijakan 

publik juga dipandang sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang 

berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijkan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan. Disis lain, imlementasi juga merupakan fenomena 
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kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) 

maupun sebagai hasil. 

3. Model Implementasi Kebijakan Publik 

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2011: 94), berpendapat bahwa 

implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. 

Menurut Edward III (dalam Yousa 2007: 168), salah satu pendekatan studi 

implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak. Edward III 

mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, yaitu : 

a. Communication (komunikasi): komunikasi merupakan sarana untuk 

menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah untuk 

menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke 

bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus 

jelas informasi yang  disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan 

konsistensi dalam menyampaikan informasi. 

b. Resourcess (sumber-sumber): sumber-sumber dalam implementasi kebijakan 

memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif 

bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk 

sumber-sumber dimaksud adalah :  

1) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan 

keterampilan untuk melaksanakan kebijakan; 

2) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi; 

3) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan;  

4) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 

c.  Dispotition or Attitude (sikap) : berkaitan dengan bagaimana sikap 

implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para 

implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai 

kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.  

d. Bureaucratic structure (struktur birokrasi): suatu kebijakan seringkali 

melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, 

sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait 

dalam mendukung keberhasilan implementasi. 

 

Sampah 

1. Definsi Sampah 

Merujuk pada pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Persampahan disebutkan Sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan 

sampah spesifik itu adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau 

volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

 

2. Pengelolaan Sampah 
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Kata pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah 

adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering 

(anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi. Undang-Undang Pengelolaan Sampah 

juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus 

diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, 

kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang 

memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari 

lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh 

dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber 

atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. 

 

Hasil Penelitian 

Implementasi kebijkan publik juga dipandang sebagai aktor, organisasi, 

prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Disisi lain, implementasi juga 

merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami sebagai proses, 

keluaran (output) maupun sebagai hasil. 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang di maksudkan ini adalah koordinasi dan sosialisai 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik, agar nantinya penerapan lebijkan tersebut dapat 

berjalan dengan maksimal. Komunikasi ini terjalin antara organisasi terkait 

dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijkan pengurangan penggunaan 

kantong plastik, baik dalam Sosialisasi dan Pendekatan kepada masyarakat 

dengan tujuan dari pengurangan penggunaan kantong plastik. Penulis melihat 

bahwa komunikasi dalam kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik ini 

sudah cukup efektif. Dari adanya koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak 

yang terkait sudah dilaksanakan. 

 

2. Sumber Daya 

Komponen sumberdaya ini meliputi keahlian dari para pelaksana, 

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada 

sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang 
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dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana 

prasarana dalam pelaksanaan kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik. 

Hasil observasi penulis selama berada di lapangan dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan implementasi peraturan walikota nomor 08 tahun 2018 ini sumber 

daya yang ada sudah efektif dari jumlah dan keahlian para pelaksana kebijakan ini 

maupun dari sumber dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang 

memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari 

lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh 

dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber 

atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. 

 

Hasil Penelitian 

Implementasi kebijkan publik juga dipandang sebagai aktor, organisasi, 

prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Disisi lain, implementasi juga 

merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami sebagai proses, 

keluaran (output) maupun sebagai hasil. 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang di maksudkan ini adalah koordinasi dan sosialisai 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik, agar nantinya penerapan lebijkan tersebut dapat 

berjalan dengan maksimal. Komunikasi ini terjalin antara organisasi terkait 

dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijkan pengurangan penggunaan 

kantong plastik, baik dalam Sosialisasi dan Pendekatan kepada masyarakat 

dengan tujuan dari pengurangan penggunaan kantong plastik. Penulis melihat 

bahwa komunikasi dalam kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik ini 

sudah cukup efektif. Dari adanya koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak 

yang terkait sudah dilaksanakan. 

 

2. Sumber Daya 

Komponen sumberdaya ini meliputi keahlian dari para pelaksana, 

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada 

sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang 
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dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana 

prasarana dalam pelaksanaan kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik. 

Hasil observasi penulis selama berada di lapangan dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan implementasi peraturan walikota nomor 08 tahun 2018 ini sumber 

daya yang ada sudah efektif dari jumlah dan keahlian para pelaksana kebijakan ini 

maupun dari sumber dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan. 

 

3. Disposisi 

Disposisi yang dimaksud adalah kecenderungan atau salah satu faktor 

yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijkan yang efektif. 

Dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan yang merupakan Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Perdagangan, ritel-ritel modern dan masyarakat mendukung adanya 

pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2018 tentang 

pengurangan penggunaan kantong plastik. Sehingga disposisi yang ada dalam 

kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik ini sudah efektif. 

 
4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan diperlukan standard operational procedur (SOP). Dapat dilihat bahwa 

struktur birokrasi pada peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik ini 

sudah efektif. dilihat dari bagaimana kedua instansi ini yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup dan Dinas Perdagangan melakukan SOP (standar operasional prosedur) 

sesuai pada peraturan walikota nomor 8 tahun 2018. 

 

5. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik yaitu sosialisasi dan dukungan penuh dari pemerintah, para pelaku usaha 

modern, dan masyrakat Kota Balikpapan. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah kota merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi 

peraturan walikota nomor 8 tahun 2018, karena sosialisasi memberikan pengaruh 

yang baik untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dari manfaat 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini.  

 

6. Faktor Penghambat 

Faktor pengahambat dalam kebijkan pengurangan penggunaan kantong 

plastik, yaitu kebiasaan masyrakat Kota Balikpapan yang menggunakan kantong 

plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk membungkus makanana maupun 

barang belanjaan. Kebiasaan ini sudah berjalan sejak kita masih kecil jadi untuk 

merubah kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik harus ada usaha ekstra. 

Sehingga dapat merubah kebiasaan masyarakat Kota Baikpapan dalam 

mengurangi penggunaan kantong plastik. Usaha pemerintah Kota Balikpapan 
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dalam merubah kebiasaan masyarakat Kota Balikpapan menggunakan kantong 

plastik ini berupa pendekatan pendekatan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kota dengan memberikan sosialisasi berupa edukasi yang memberikan 

pemahaman bahawa penggunaan kantong plastik memberikan damapak yang 

buruk terhadap lingkungan. Soialisasi ini biasa dilakukan pada saat Car Free Day 

dan acara acara besar yang ada di Kota Balikpapan 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dengan 

menggunakan model implementasi Goerge C Edwards. Implementasi Peraturan 

Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik 

di Kota Balikpapan telah berjalan lancar, hal tersebut dilihat pada pelaksanaan 

dilapangan dan identifikasi kebijakan yang penulis peroleh menghasilkan 

kesimpulan berdasarkan sebagai berikut  

 

1. Komunikasi 

Dari adanya komunikasi yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan 

peraturan walikota nomor 8 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong 

plastik ini terciptanya komunikasi yang efektif yaitu Dinas Lingkungan Hidup 

dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan terhadap implementor dari kebijkan ini 

yaitu ritel modern dengan masyarakat Kota Balikpapan. Dari adanya komunikasi 

yang efektif ini maka ritel modern yang diharapkan untuk tidak lagi menggunakan 

kantong plastik sebagai pembungkus barang belanjaan konsumennya. Pada saat 

ini telah dilakukan dengan baik oleh ritel modern yang ada di Kota Balikpapan. 

Setiap ritel modern tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk membungkus 

belanjaan konsumen. Dengan tidak adanya kantong plastik maka ritel modern 

menyediakan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan. 

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya implementor kebijakan sudah mencukupi dari segi jumlah 

dapat dilihat dari instansi yang menjalankan kebijkan pengurangan penggunaan 

kantong plastik yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan, serta ritel 

modern yang ada di Kota Balikpapan dan masyarakat Kota Balikpapan. Sumber 

daya finasial yang ada juga sudah efektif. Adanya sumber daya finansial berupa 

dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan tentunya dapat mendukung 

kebijkan pengurangan pengunaan kantong plastik ini dapat berjalan sesuai dengan 

tujan yang ingin dicapai yaitu untuk mengurangi jumlah sumber penghasil 

sampah plastik. Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota 

Balikpapan Madran Mohyar mengatakan kota balikpapan mendapatkan dana 

insentiv daerah sebesar 46 miliyar diantaranya yang terbesar untuk lingkungan 

hidup sebesar 11 miliyar. Adanya sumber daya yang sudah efektif pada kebijkan 
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pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan ini memberikan 

dampak yang baik dalam berjalannya peraturan walikota nomor 8 tahun 2018. 

 

3. Disposisi 

Disposisi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan Sendiri 

yaitu dengan menunjuk instansi sebgai pelaksana kebijkan pengurangan 

penggunaan kantong plastik dan dukungan dalam bentuk finansial. Adapun data 

yang memeperkuat bukti dari dukungan Pemerintah Kota Balikpapan yaitu 

partisipasi yang dilakukan oleh BUMN dan PLN turut membantu sosialiasasi 

larangan dengan membagikan tas belanja non plastik secara gratis kesejumlah 

pasar modern di Kota Balikpapan warga antusias menerima pembagian tas 

belanja non plastik itu yang langsung dibagikan oleh bapak Rizal Efendi selaku 

Walikota Balikpapan dan kepala P3E Kalimanatan Tri Laksono. Telah berhasil 

membagikan 1000 kantong belanja non plastik. Disposisi yang telah dilakukan 

oleh para pelaku usaha modern sendiri berupa tidak lagi menggunakan kantong 

plastik sebagai pembungkus belanjaan para konsumen, dan turut 

mensoisalisasikan peraturan walikota nomor 8 tahun 2018 dengan memberikan 

brosur di tempat usaha modern. Disposisi yang dilakukan oleh masyarakat Kota 

Balikpapan sudah cukup efektif dengan kesadaran masyrakat terhadap berlakunya 

peraturan walikota nomor 8 tahun 2018 sehingga masyarakat Kota Balikpapan 

sendiri ikut mendukung dengan cara tidak lagi menggunakan kantog plastik 

 

4. Struktur Birokrasi 

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan 

standard operational procedur (SOP). Sebagai pedoman bagi setiap 

implementator kebijakan, dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat 

memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari 

pejabat di dalam organisasi. SOP yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Dinas Perdagangan sesuai dengan yang ada pada peraturan walikota nomor 8 

tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. 

 

5. Faktor Pendukung 

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota sendiri melalui focus group 

discussion dan sosialisasi secara langsung pada saat car free day dan acara-acara 

besar yang ada di Kota Balikpapan. Focus group discussion yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup ditujukan kepada para pelaku usaha modern yang ada di 

Kota Balikpapan sedangkan sosialisasi langsung yang digelar pada car free day 

maupun acara besar lainnya yg ada di Kota Balikpapan ditujukan kepada 

masyarakat. Dipilihnya car free day dan acara-acara besar yang ada di Balikpapa 

bukan tanpa sebab, karena pada saat itu tentu nya masyrakat Kota Balikpapan 

sedang berkumpul sehingga banyak masyarakat yang dapat mengetahui tentang 

peraturan walikota nomor 8 tahun 2018. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup ini sangat tepat sasaran. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 1, 2020: 737-747 

 

 

746 

Dukungan dari pemerintah, para pelaku usaha modern, dan masyarakat 

sangat dibutuh dalam penerpan kebijkan pengurangan penggunaan kantong 

plastik di Kota Balikpapan. Dukungan pemerintah merupakan dukungan dalam 

bidang pembinaan dan pengawasan dalam kebijkan pengurangan penggunaan 

kantong plastik, melakukan sosialiasi agar peraturan ini dapat diketahui dan dapat 

diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, dan pemeberian sarana dan prasarana 

dalam kebijkan ini.  

Dukungan dari pelaku usaha modern ini merupakan kunci utama dari 

kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik, karena jika pelaku usaha 

modern tidak mendukung kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik 

dengan baik maka kebijakan ini hanya wacana saja, tetapi para pelaku usaha 

modern yang ada di Kota Balikpapan mendukung penuh Kebijkan pengurangan 

penggunaan kantong plastik dengan tidak lagi memberikan kantong plastik 

kepada para konsumen dan memberikan alternatif lain dengan menggunakan tas 

belanja yang lebih ramah lingkungan atau tas belanja yang dapat digunakan scara 

berulang-ulang.  

Masyarakat merupakan pengguna plastik yang memiliki kebiasaan dalam 

menggunakan palstik dalam sekali pemakaian setelah itu langsung dibuang atau 

penggunaan sekali pakai, sehingga dapat menciptakan sumber penghasil sampah 

plastik yang nantinya dapat menimbulkan tumpukan sampah palstik yang 

tentunya susah terurai. Masyarakat Kota Balikpapan sangat setuju dan 

mendukung penuh dengan adanya kebijkan pengurangan penggunaan kantong 

plastik. Dengan dukungan masyarakat seperti ini tentunya dapat memaksimalkan 

kebijkan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan.  
 

6. Faktor Penghambat 

Faktor pengahambat dalam kebijkan pengurangan penggunaan kantong 

plastik, yaitu kebiasaan masyrakat Kota Balikpapan yang menggunakan kantong 

plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk membungkus makanana maupun 

barang belanjaan. Kebiasaan ini sudah berjalan sejak kita masih kecil jadi untuk 

merubah kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik harus ada usaha ekstra. 

Sehingga dapat merubah kebiasaan masyarakat Kota Baikpapan dalam 

mengurangi penggunaan kantong plastik. Usaha pemerintah Kota Balikpapan 

dalam merubah kebiasaan masyarakat Kota Balikpapan menggunakan kantong 

plastik ini berupa pendekatan pendekatan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kota dengan memberikan sosialisasi berupa edukasi yang memberikan 

pemahaman bahawa penggunaan kantong plastik memberikan damapak yang 

buruk terhadap lingkungan. Soialisasi ini biasa dilakukan pada saat Car Free Day 

dan acara acara besar yang ada di Kota Balikpapan 
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Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi 

peraturan walikota nomor 8 tahun 2018 di Kota Balikpapan maka peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Perlunya perluasan target dari Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2018 

tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ke pasar-pasar tradisional 

yang ada di Kota Balikpapan, karena pasar tradisional pada saat ini masih 

menggunakan kantong plastik sebagai alat untuk membungkus belanjaan 

sehingga tumpukan sampah plastik dapat berkurang lagi.   

2. Perlunya diadakan pelatihan khususnya para UMKM dalam pembuatan 

kantong alternatif ramah lingkungan sehingga mereka dapat terberdayakan 

dengan adanya peraturan walikota nomor 8 tahun 2018. 

3. Perlunya diberikan teknologi yang dapat mendukung UMKM dalam 

pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan sehingga tidak ada lagi 

mengambil bahan baku dari luar pulau Kalimnatan bahkan luar Kota 

Balikpapan, serta dapat menambah laba yang diperoleh para UMKM di Kota 

Balikpapan dengan mensuply kantong alternatif ramah lingkungan pada 

setiap retail modern guna mendukung pelaksaan peraturan walikota nomor 8 

tahun 2018. 
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