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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Implementasi dari Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai serta Faktor Pendukung 

dan Faktor penghambat dari Peraturan Walikota tersebut. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan 

fokus penelitian berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang yaitu, 

implementasi serta identifikasi pada implementasi faktor penghambat dan 

pendukung tentang pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data model interaktif dari B. Miles dan A. Huberman yang 

diawali dengan pengumpulan data, redukdi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dari Implementasi 

Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai dengan studi kasus ritel modern di Kota 

Bontang berjalan dengan efektif dengan tidak adanya penggunaan kantong 

plastik di ritel modern di kota bontang dan dimaksimalkan perkembangannya 

sesuai dengan peraturan yang sudah ada, namun untuk kekurangannya sendiri 

masih terletak dari kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dirubah. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Perwali, Sampah Plastik, Ritel Modern 

 

Pendahuluan 

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang 
pengelolaan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari- 

hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat  atau semi padat berupa zat 
 

 

1  
Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: wsrahman3@gmail.com 
2 

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 

mailto:wsrahman3@gmail.com


eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 1, 2022: 79-89 

80 

 

 

 

organik maupun anorganik. Sampah plastik sendiri adalah sampah yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan yang menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan 

dimana dapat menyebabkan kanker, penyakit paru-paru hingga depresi pada 

sebagian orang. 

Menurut data Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan  KLHK, 

80% sampah dilaut berasal dari daratan dan 90% yaitu sampah plastik, sampah 

Kantong Plastik di lautan Indonesia diperkirakan 187,2 juta ton pertahun 

(Jambeck et.al 2015). Sampah-sampah plastik tersebut tidak lain dan tidak bukan 

berasal dari industry ritel atau pertokoan dan rumah tangga. Dijelaskan bahwa 

sampah plastik yang dihasilkan dari 100 toko atau ritel anggota dari APRINDO 

(Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dapat menghasilkan sebesar ±10,95 juta 

kantong plastik setiap tahunnya, yang artinya membutuhkan wilayah dengan luas 

65,7 Ha untuk menimbun sampah plastic ini atau setara dengan 60 kali luas 

lapangan sepakbola. 

Kondisi Retail Modern saat ini yang berbeda jauh kondisinya dengan 

pasar tradisional, dimana kondisi pasar tradisional sudah tidak layak, jelek, bau 

dan kotor. Berbeda dengan retail modern yang ber-AC, bersih dan terang. 

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dimana 

sebelum adanya Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 yakni pada 3 

tahun terakhir peningkatan jumlah sampah plastik masih tidak menentu atau 

fleksibel, yang berarti Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang di setiap tahunnya 

mencatat bahwa peningkatan jumlah sampah plastik masih meningkat setiap 

tahunnya. total timbunan sampah plastik sebelum adanya Peraturan Walikota 

Nomor 30 Tahun 2018 yakni di 3 tahun terakhir sebelum ada Perwali tersebut di 

setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  dari  tahun  2015  yakni 

207.38 ton, selanjutnya pada 2016 naik 29,87 ton yakni menjadi 237,25 ton, serta 

kenaikan pada 2017 di angka 293,52 ton yang menyebabkan timbunan di tiap 

tahunnya semakin banyak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontang Lestari. 

23 Oktober 2018 menjadi hari di terapkannya Peraturan Walikota 

(Perwali) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk 

Plastik Sekali Pakai. Pembentukan Perwali ini dikatakan tepat, mengingat 

ancaman dari sampah plastik di Kota Bontang masih menjadi ancaman yang 

serius. Sebab Kota Bontang merupakan daerah dengan produksi sampah yang 

masih tinggi, bisa mencapai ± 2700 ton perbulan. Dimana setiap harinya, petugas 

kebersihan mengangkut ± 90 ton sampah untuk diolah di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). 

 

Kerangka Dasar Teori 

Kebijakan Publik 

1. Definisi Kebijakan Publik 
Berdasarkan etimologis nya, kebijkan publik berasal dari bahasa inggris 

yang terdiri dari dua kata yakni: “Public” dan “Policy”. Menurut William N. 

Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks 
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dari pilihan- pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan- 

keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, 

dalam hal pembuatan kebijakan publik melibatkan 3 (tiga) elemen yakni 

kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan dimana dari ketiga elemen 

tersebut mempunyai hubungan yang sama. 

 

2. Implementasi Kebijakan publik 

Menurut Jones yang di kutip oleh suyatna dalam bukunya kebijakan 

publik perumusan, implementasi dan evaluasi (2009:51) mengemukakan 

“Implentasi kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga 

memperlihatkan hasilnya (those activities directed towardd putting a program 

into effect)” 
Pengertian Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Friedrich 

(Nugroho D, 2003:4), adalah sebagai berikut: “Implementasi kebijakan adalah 

serangkaian tindakan yang diusulkan dalam suatu lingkungan tertentu dengan 

ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut 

ditunjukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.” 

 

3. Model Implementasi kebijakan 

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai 

proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambakan proses 

pegambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam actor, dimana keluaran 

akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui 

interkasi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses 

politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan 

berbagai actor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses 

umum mengenai aksi administrative yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. 

 

Sampah 
1. Definisi Sampah 

Sampah merupakan hasil dari pemakaian manusia yang bersisa dan 

dainggap tidak bermanfaat lagi bagi manusia itu sendiri. Sampah diartikan oleh 

manusia sesuai dengan derajat terpakainya sampah tersebut. 

Beberapa ahli seperti Notoatmojo (2003) dan Mochtar (2007:32) 

menjelaskan bahwa definisi sampah memiliki arti arti tersendiri dari pandangan 

setiap orang, menurut Notoatmojo (2003) sampah secara singkat diartikan sebagai 

benda atau bahan tersebut tidak pakai lagi, berbeda dengan pendapat Mochtar 

(2007:32) bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan. Tidak dipakai, 

tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia 

dan tidak terjadi dengan sendirinya. 
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2. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut 

Cunningham (2004:87) tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R 

(Reduce, Reuce, Recycle) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan. 

Pengelolaan sampah yang hingga saat ini dilakukan masih menerapakan 

yang namanya sistem Kumpul, Angkut, dan Buang, yang artinya pada suatu 

kelompok masyarakat menimbulkan sampah yang kemudian di kumpulkan di 

tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya di angkut dan di buang 

ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa ada pengelolaan lanjutan sehingga 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ini ialah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). 

Dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif dari Miles  dan 

Huberman (1984menyebutkan bahwa analisis ini harus memiliki 3 (tiga) 

komponen dalam penelitian yakni reduksi data (data reduction), sajian data 

(display data), serta penarikan kesimpulan (conclution drawing). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani 

Pengurangan Penggunaan produk plastik sesuai dengan Peraturan Walikota 

Bontang No. 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk 

Plastik Sekali Pakai. 
1. Sumber Daya 

Jumlah sumber daya yang cukup untuk menangani produk kebijakan 

pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai bersumber dari OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi yang menyelenggarakan produk 

kebijakan ini yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang dan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Bontang, 

serta para pelaksana dari usaha ritel modern dan masyarakat Kota Bontang. 

Sehingga sumber daya yang ada sudah lebih dari cukup untuk 

melaksanakan produk kebijakan ini, yang artinya sumber daya dalam 

menyelenggarakan produk kebijakan ini tidak lagi diragukan dengan sumber daya 

yang lebih dari cukup. 

Kualitas serta kuantitas pada sumber daya dari para pemangku kebijakan 

yang menyelenggarakan produk kebijakan ini sudah efektif sesuai dengan peran 

serta  fungsi  dari  jabatannya  masing-masing.  Karena  dari  Dinas  Lingkungan 
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Hidup Kota Bontang sendiri mempunyai tim untuk mengatur kebijakan 

pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai yakni pada bidang 

Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan (PKPHL). Dan 

juga dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota 

Bontang, yakni pada bidang Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Peningkatan 

Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan (PKPHL) disini mengemban tugas 

untuk merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengendalikan 

kegiatan pada  bidang hukum serta peningkatan kapasitas tentang Lingkungan 

Hidup. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dari DKUKMP memiliki tugas yakni, 

mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang 

Perdagangan Dalam Negeri. 

Dengan tim yang dimiliki oleh kedua instansi dalam pelaksanaan produk 

kebijakan ini maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai, terkhusus di ritel-ritel 

modern dapat dikawal dan diarahkan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam 

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018. Dikawal dan diarahkan diatas 

bermaksud yakni pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan pengurangan 

penggunaan produk plastik sekali pakai terkhusus pada ritel-ritel modern yang 

ada di Kota Bontang. 

 

2. Struktur Birokrasi 

Dijelaskan bahwa struktur birokrasi pada Peraturan Walikota tentang 

Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai sudah tepat dan efektif. 

Dilihat dari pelaksanaan SOP (Standar Operasioanl Prosedur) yang didasarkan 

pada isi Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai pada Bab III di bagian ke 

tiga pasal 9 bahwa dengan sosialisasi-sosialisasi oleh kedua OPD ini yang 

tecantum dalam Rencana Aksi Daerah pada Peraturan Walikota Bontang Bontang 

Nomor 30 tahun 2018 yakni sosialisasi dengan cara Kampanye, Talk Show, 

Kegiatan Ilmiah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurangan 

penggunaan Produk Plastik yang pada hal ini pembiayaannya dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Di awal penerapan atau pelaksanaan Peraturan Walikota Bontang nomor 

30 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai di 

Kota Bontang, khususnya di ritel-ritel modern yang dengan gencar-gencarnya 

dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang membidangi tentang 

perdagangan dalam negeri serta melaksanakan sosialisasi juga kepada masyarakat 

atau para konsumen ritel-ritel modern. 

Setelah dilakukannya sosialisasi-sosialiasi serta telah terpenuhinya jangka 

waktu paling lama 3 bulan untuk dapat menggunakan produk plastik sekali pakai 

di ritel-ritel modern, maka alur selanjutnya ialah pengawasan dan pembinaan 
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dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik sekali 

pakai di ritel-ritel modern. Pengawasan yang dimaksudkan yakni inspeksi 

mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan 

Perdagangan (DKUKMP) yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2 Perwali Bontang 

Nomor 30 tahun 2018. Sidak ini dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukannya 

sidak ini agar dapat memastikan bahwa ritel-ritel modern di Kota Bontang telah 

melaksanakan Perwali Bontang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang pengurangan 

Penggunaan produk Plastik Sekali pakai. Jika ritel-ritel modern mentaati Perwali 

Bontang nomor 30 tahun 2018 maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

dapat mengusulkan rekomendasi kepada walikota untuk pemberian insentif 

kepada penyedia dan/atau pelaku ritel-ritel modern yang telah melaksanakan 

pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai. 

Dan jika masih terdapat ritel moder yang tidak mentaati perwali bontang 

nomor 30 tahun 2018, maka penyedia dan pelaku ritel-ritel modern yang 

melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, dan apabila 

masih tidak mentaatinya maka akan diberikan sanksi sesuai yang ada pada 

Perwali Bontang Nomor 30 Tahun 2018. 

 

3. Komunikasi 

Komunikasi dalam Kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik 

sekali pakai di Kota Bontang sudah cukup efektif. Dari koordinasi dan sosialisasi 

oleh pihak pihak terkait telah dilaksanakan. Hal diatas yang merupakan pihak 

terkait yakni, Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Koperasi Usaha 

Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Bontang, yang melaksanakan koordinasi 

serta sosialisasi dalam menjalankan komunikasi terhadap ritel-ritel modern dan 

masyarakat untuk menghasilkan output / Keluaran serta mencapai tujuan daripada 

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai ini. Koordinasi 

antara kedua instansi yang menaungi kebijakan ini dengan cara melaksanakan 

rapat  koordinasi  dalam  hal  penanganan  dan  pembinaan  peraturan  walikota 

bontang nomor 30 tahun 2018 kepada ritel-ritel modern yang ada di kota bontang. 

Sosialisasi  yang  dilaksanakan  bertujuan  untuk  penerapan  kebijakan 

pengurangan penggunaan produk plastik yang ditujukan kepada masyarakat Kota 

Bontang dan  terkhusus  untuk  para  pelaku  ritel-ritel  modern  di  wilayah  Kota 

Bontang. Komunikasi yang dilakukan baik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang maupun Dinas-dinas terkait merupakan tahapan-tahapan dalam 

mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai yang dalam hal ini disebut 

dengan  Rencana  Aksi  Daerah.  Mengingat  pada  pasal  9  Peraturan  Walikota 

Bontang  Nomor  30  Tahun  2018  Tentang  Pengurangan  Penggunaan  Produk 

Plastik Sekali Pakai bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Bontang  dimulai  dari  Kegiatan  Kampanye,  talkshow,  Kegiatan  ilmiah  serta 

kegiatan lainnya yang bekerja sama dengan komunitas seperti Green Generation 

(GG) dalam mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. 
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4. Disposisi 

Diartikan bahwa dari pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, 

serta ritel modern / swalayan bersama masyarakat mendukung dengan adanya 

pelaksanaan / implementasi dari Peraturan Walikota Bontang No. 30 tahun 2018 

tentang Pengurangan Penggunaan Produk plastik sekali pakai. Sehingga poin 

disposisi yang ada dalam kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik 

sekali pakai ini sudah berjalan efektif. 

Disposisi yang dijalakan oleh masyarakat Kota Bontang berjalan efektif, 

dikarenakan kesadaran masyarakat yang peka terhadap Implementasi Perwali 

Bontang No. 30 Tahun 2018 sehingga masyarakat ikut mendukung implementasi 

dari perwali ini dengan mengubah pola kehidupan terkecil yakni mengurangi 

penggunaan kantong plastik sebagai kantong belanja dan lebih memilih tas ramah 

lingkungan. Dengan hal ini, masyarakat memberikan Kota Bontang memberikan 

dampak yang sangat efektif dalam implementasi kebijakan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah terkait pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai di 

Kota Bontang. 

Kemudian dari wawancara dengan beberapa narasumber dari pemilik 

maupun karyawan ritel / swalayan, memang benar bahwa Dinas Lingkungan 

Hidup telah melaksanakan sosialisasi serta survei di tempat-tempat yang strategis 

seperti contohnya di simpang 3 Ramayana saat kegiatan Car Free Day (CFD) dan 

di ritel / swalayan. Hanya saja dalam pelaksanaan sosialisasi maupun survei yang 

dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal dikarenakan 

peneliti menemukan masih ada nya ritel / swalayan yang belum mendapatkan 

sosialisasi serta belum tersurvei dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

Berdasarkan wawancara juga dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup 

beserta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang 

telah menyusun berbagai kegiatan dengan datang ke toko ritel / swalayan untuk 

memberikan contoh barang yang ramah lingkungan seperti tas belanja non plastik 

yang terbuat dari kain. 

Berikut data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

mengenai hasil survei Implementasi Peraturan Walikota Bontang No. 30 tahun 

2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai ke ritel- 

ritel modern / swalayan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang sebagai berikut : 



86 

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 1, 2022: 79-89 
 

 

 

Hasil Survey Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

 
No Ritel Waktu Keterangan 

 

 

1 

 

 

Ramayana 

 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Penggunaan kantong plastik 

dikenakan biaya Rp 200,- 

(tidak sampai 1 bulan), setelah 

itu penggunaan plastik belanja 

ditiadakan 

 

 

2 

 
Koperasi Karyawan 

PT. PKT 

 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Setelah diterbitkan Perwali 

No. 30 Th. 2018 sudah tidak 

lagi menggunakan kantong 

plastik 

 
3 

Toja Sera 

PT. Badak LNG 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Sudah tidak menggunakan 

kantong plastik sejak tahun 

2015 

 
4 

 
Hop Mart 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Sudah tidak menggunakan 

kantong plastik, plastik diganti 

dengan tas belanja 

 

 

5 

 

 

Surya Mart 

 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Setelah diterbitkan Perwali 

No. 30 Th. 2018 sudah tidak 

lagi menggunakan kantong 

plastik 

6 Kawan Kita Rabu, 10 Juli 
Sudah tidak menggunakan 

kantong plastik,pelanggan 
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  2019 ditawarkan untuk 

menggunakan tas belanja 

 
7 

 
Indomaret 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Sudah tidak menggunakan 

kantong plastik, plastik diganti 

tas belanja 

 

 

8 

 

 

Alfamidi 

 

Rabu, 10 Juli 

 

2019 

Sudah tidak menggunakan 

kantong plastik,pelanggan 

ditawarkan untuk 

menggunakan tas belanja 

 

9 
 

BK Mart 
Rabu, 10 Juli 

 

2019 

plastik hanya digunakan 

ketika stok tas belanja habis 

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bontang, 2019 

 
 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan 

Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan 

Produk Plastik Sekali Pakai. 
1. Faktor Pendukung 

Berdasarkan Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 

2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota 

Bontang : 

a) Dukungan dari pemerintah, stakeholder, serta para penggiat lingkungan 

yang membantu mensosialisasikan perwali ini – 

b) Surat Edaran serta Surat Keputusan Walikota Bontang tentang 

pengurangan penggunaan produk plastik Sekali Pakai 

c) Dukungan dari Ritel-ritel modern dan masyarakat Kota Bontang 
 

2. Faktor Penghambat 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, faktor yang menghambat 

dari Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai ini ialah kebiasaan 

masyarakat yang sulit untuk dirubah untuk tidak mengguanakan produk plastik 

sekali pakai. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan  Walikota  Bontang 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali 

Pakai di retail modern telah berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari 

pelaksanaan di lapangan dan pengidentifikasian kebijakan tersebut, serta pada 

faktor pendukung dan juga penghambat bahwa pelaksanaan Perwali ini didukung 

penuh oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bontang khususnya pemerintah Kota 

Bontang, namun pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang memiliki 

berbagai macam kepribadian, sehingga kepribadian yang tidak baik ini menjadi 

hambatan dalam implementasi ini. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan Penelitan yang peneliti lakukan terkait Implementasi 

Peraturan Walikota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai di Kota Bontang, maka peneliti 

memberikan rekomendasi / saran yang diharapkan mampu memberi manfaat bagi 

pihak-pihak terkait, yakni perlu menambah kembali sosialisasi mengenai 

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Produk Plastik 

Sekali Pakai, perlu dijadikan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat Kota 

Bontang untuk bersama-sama peduli terhadap sampah plastik di Kota Bontang, 

Perlu adanya Implementasi dari isi Peraturan Walikota ini, yakni mengenai 

pemberlakuan sanksi terhadap pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran 

dengan masih menyediakan produk plastik sekali pakai kepada konsumennya, 

perlu peningkatan terhadap UMKM dalam pembuatan kantong alternatif / tas 

belanja yang ramah terhadap lingkungan sehingga para pelaku UMKM menjadi 

produktif serta menambah laba / keuntungan, perlunya penelitian lanjutan dengan 

lokasi penelitian berbeda, yakni dengan studi kasusnya di pasar  tradisional, 

warung kecil, PKL dan lainnya. 
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