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ABSTRAK 

Citra Puspita Saleh, Budi Setiawati dan Adnan Ma’ruf. Implementasi 

Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten 

Bantaeng. 
 

  Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan 

yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan juga 

diartikan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

 

  Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Data penelitian ini dikumpul 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan 

melalui triangulasi sumber, teknik, waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati 

Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng dilihat dari 

belum meratanya penyuluhan tentang pengurangan dan pengelolaan plastik 

melalui 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di setiap kelurahan, sumber daya manusia 

sudah mendukung, sumber daya finansial yang dimiliki masih terbatas sehingga 

alokasi dana untuk sarana dan prasarana masih kurang seperti kurangnya truk 

pengangkut sampah yang tersedia, sehingga penumpukan sampah plastik masih 

sering terjadi dan tidak masuk ke fasilitas pengelolaan sampah plastik agar dapat 

dikelola, sumber daya waktu sesuai dengan jakstrada. Dilihat dari karakteristik 

organisasi pelaksana, sudah terdapat hubungan yang baik antara organisasi 

pelaksana. Dari sikap (dispotition) pelaksana saling menerima dan saling 

mendukung dengan adanya kerja sama yang baik. Komunikasi antar organisasi 

pelaksana lancar. Dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memberikan 

dampak yang positif dalam pelaksanaan kebijakan. 

  

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Pengurangan Penggunaan Plastik  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat 

dengan pesat, sehingga menyebabkan berbagai masalah demi masalah muncul 

di masyarakat semakin beragam. Sebagai masyarakat yang berjiwa sosial, 

masyarakat harus mempunyai kesadaran akan peduli terhadap masyarakat 

yang lain termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya seperti 

lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan 

masyarakat. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama 

dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Karena jumlah penduduk 

Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi 

mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi 

masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang 

semakin beragam, antara lain sampah kemasan plastik yang berbahaya dan 

sulit diurai oleh proses alam.  

  Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, sampah atau benda-benda yang tidak terpakai 

didefinisikan sebagai sisa-sisa kegiatan manusia, proses alam, atau apa yang 

tersisa setelah sesuatu dibuang. Menurut Pasal 1 angka 5, pengelolaan sampah 

adalah kegiatan yang sistematis, kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan 

pengurangan dan daur ulang sampah. Pengelolaan kawasan perkotaan ini 

menghadapi beberapa tantangan yang sulit yaitu masalah-masalah termasuk 
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tingkat timbulan sampah yang tinggi, kurangnya kepedulian masyarakat 

(human behavior) yang masih rendah, kurangnya edukasi dan sosialisasi ke 

masyarakat, kurangnya solusi mengenai penanganan sampah yang menumpuk, 

serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) dan 

juga kurangnya tempat pembuangan akhir sampah di setiap daerah. 

  Penumpukan sampah atau limbah plastik yang sulit untuk terdegradasi 

secara sempurna mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Menurut 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan: pencemaran lingkungan 

hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 

komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  

  Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan 

menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan 

pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia. Pemakaian plastik 

yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap 

kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit 

terdegradasi, plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun untuk 

dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. Sehingga penggunaan plastik 

sangat beresiko terlebih pada era modern saat ini dimana masyarakat saat ini 

banyak menggunakan plastik sebagai bahan untuk membungkus kebutuhan 

hidupnya.  
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  Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

bahwa total jumlah sampah Indonesia pada 2021 mencapai 68,5 juta ton, dari 

jumlah itu, sebanyak 17 persen, atau sekitar 11,6 juta ton sampah plastik 

dimana hal tersebut membuat Indonesia berada diperingkat kedua dunia 

sebagai penghasil sampah plastik terbanyak. Data terbaru yang dihimpun oleh 

Dr. Muhammad Ihsan (Staf Pengajar Desain Produk ITB) pada Januari 2022 

menemukan bahwa tidak kurang 8 juta ton per tahun sampah plastik dibuang 

ke lingkungan, dimana permasalahan sampah plastik ini sudah menjadi isu 

Nasional, Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari 

plastik dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang menarik adalah komposisi 

sampah nasional meunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan 

sampah plastik dari 11 persen di 2010 menjadi 17 persen pada 2021.  

  Peningkatan sumbangsih sampah plastik diakibatkan oleh gaya hidup yang 

ingin praktis. Sehingga, pemakaian plastik sekali pakai pun meningkat. 

Harganya yang murah sehingga gampang untuk di temukan dan mudah 

digunakan sehingga membuat plastik telah menjadi bagian dari hidup 

masyarakat. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkusan barang dan 

makanan menggunakan plastik, sehingga untuk menekan laju peningkatan 

sampah plastik tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak 

berupaya untuk menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian 

lingkungan. 

  Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang menerapkan kebijakan 

PSP karena sedang memilki masalah dengan plastik sehingga Pemerintah 
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Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Masalah sampah plastik masih menjadi 

persoalan di Kabupaten Bantaeng. Beberapa wilayah masih ditemukan 

tumpukan sampah plastik yang sangat mengganggu pemandangan bahkan 

tumpukan sampah terlihat jelas saat melintasi jalan poros Bantaeng karena 

letaknya tepat berada di pinggir jalan seperti pada gambar berikut. 

Gambar 1.1 Tumpukan Sampah Plastik di Kabupaten Bantaeng
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  Sampah yang bertumpuk didominasi oleh sampah plastik selain 

mengganggu masyarakat yang lewat akibat baunya, sampah juga merusak 

pemandangan bagi masyarakat dan pengendara yang melintas di Kabupaten 

Bantaeng. Adapun jumlah sampah plastik yang dihasilkan di Kabupaten 

Bantaeng sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah sampah plastik yang dihasilkan di Kabupaten Bantaeng 

No. Tahun 

Jumlah sampah 

(ton/hari) 

Jumlah Sampah 

(ton/tahun) 

1. 2019 1.260 459.735 

2. 2020 1.334 487.060 

3. 2021 0.996 363.432 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

 

  Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satunya dengan membuat 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan 

Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 sebagai bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pencemaran 

lingkungan Kabupaten Bantaeng yang disebabkan oleh sampah, khususnya 

sampah plastik.  

  Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa peraturan atau regulasi 

yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng mengenai pengurangan penggunaan 

plastik sekali pakai ini belum sepenuhnya dijalankan maupun dilaksanakan 

secara optimal. Semenjak dilegalkannya atau diresmikan aturan ini, tidak 
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banyak masyarakat yang telah mencoba untuk memberlakukan atau 

menerapkannya. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya dibutuhkan dukungan 

dan partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha retail yang 

merupakan penghasil sampah plastik terbanyak di Kabupaten Bantaeng. 

  Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Bantaeng 

belum memperlihatkan hasil yang maksimal, masih banyaknya supermarket 

maupun retail yang belum menggunakan tas belanja ramah lingkungan 

contohnya, masyarakat masih banyak yang menggunakan plastik sekali pakai 

yaitu lebih memilih menggunakan kantong plastik karena dinilai lebih praktis 

dan murah. Tentu hal ini sangat disayangkan, padahal peraturan ini dibuat 

sebagai solusi dan upaya dalam pelestarian lingkungan Kabupaten Bantaeng. 

  Peraturan Bupati tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai 

masih belum optimal karena tolak ukur optimal sebuah kebijakan ialah ketika 

peraturan dan pelaksanaan mencapai target. Penyampaian informasi terkait 

perbup penggurangan penggunaan plastik sekali pakai oleh pemerintah 

Kabupaten Bantaeng kurang, karena sebagian besar masyarakat tidak 

mengetahui.  

  Penelitian ini penting dilakukan karena terkait dengan permasalahan dan 

kebijakan yang telah dibahas sebelumnya, tentunya kedua hal tersebut 

memerlukan gebrakan yang kiranya dapat memaksimalkan kebijakan guna 

mereduksi atau bahkan menghilangkan permasalahan sampah plastik yang 

ada.  
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  Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik Sekali Pakai merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

  Menariknya penelitian ini karena akan mengetahui sejauh mana 

implementasi Peraturan Bupati Nomr 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng dengan monggunakan model 

implementasi Donald Van Metter Dan Carl Van Horn yang didasarkan pada 

enam variabel seperti : 1) Ukuran dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya; 3) 

Karakteristik organisasi pelaksana; 4). Sikap para (disposition) pelaksana; 5). 

Komunikasi antar organisasi pelaksana; 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik. Bisa terbayang begitu dahsyat timbulan sampah plastik dan 

pengaruhnya terhadap lingkungan apabila hal ini dibiarkan terus menerus. 

Sehingga sangat tepat apabila peraturan ini sebagai solusi dalam pelestarian 

lingkungan. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk dapat 

menelitinya lebih lanjut. 

  Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu peneliti bermaksud melakukan 

penelitian tentang “Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng ?” 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini yakni untuk untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten 

Bantaeng. 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian disusun berdasarkan asas kemanfaatan banyak pihak, di mana 

manfaat penelitian yang diharapkan dibagi menjadi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian ini dapat menambah dan memberikan kontribusi 

wacana serta pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi publik, 

khususnya tentang Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik. Serta menjadi bahan kajian yang bermanfaat dan 

memberikan informasi serta menjadi salah satu literatur alternatif bagi ilmu 

administrasi publik.  

2. Manfaat Praktis 

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya pemerintah daerah 
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dalam memahami lebih lanjut sehubungan dengan Implementasi Peraturan 

Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

   Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ferinzka Emeralda Putri, (2022) dengan judul 

penelitian “Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di 

Kabupaten Lumajangg Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”. Hasil 

penelitian ini, yaitu dalam pelaksanaannya sudah dijalankan namun dalam 

melakukan penanganannya belum dilakukan secara optimal karena masih 

terdapat beberapa poin yang dijalankan hanya satu kali saja yakni pada saat 

melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik sekali 

pakai. Serta pemerintah masih belum sepenuhnya mampu untuk 

memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan 

plastik sekali pakai. Dengan masih banyaknya toko retail yang tidak 

menyediakan kantong belanja yang terbuat dari kain atau kertas yang 

mengharuskan masyarakat yang berbelanja harus membawa kantong sendiri. 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Amrasamri, (2021) dengan judul penelitian 

“Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Tarakan”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik secara keseluruhan 
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belum berjalan optimal dan baik sebagaimana mestinya yang disebabkan 

beberapa faktor yaitu perilaku dan partisipasi masyarakat dan belum adanya 

alternatif pengganti plastik. Namun, terus berkembang dan positif, dan 

kabar baiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan regulasi 

yang ada. 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Roychatul Jannah, (2020) dengan judul 

penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten 

Lumajang”. Hasil Penelitian ini, yaitu dalam pelaksanaan Peraturan Bupati 

sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal dan hal yang 

menjadi penghambat terdapat pada faktor komunikasi bahwa komunikasi 

sudah baik dilakukan namun masih kurang optimal yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup, sumber daya nya sudah memadahi dari segi sumber 

Daya Manusia, untuk Sumber Daya Anggaran masih belum tersedia, 

disposisi nya komitmen dari dinas terkait sudah tercantum dalam rencana 

strategis namun aturan yang masih belum bersifat memaksa sehingga masih 

bersifat anjuran atau himbauan semata dan struktur birokrasi sudah cukup 

baik untuk SOP dan Fragmentasinya 

B. Teori dan Konsep 

1. Konsep Implementasi Kebijakan  

   Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 
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kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi 

pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 

dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. 

   Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, 

disamping tahapan sebelumnya agenda setting, formulation, adoption dan 

tahapan sesudahnya assesement. 

   Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah 

“kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam 

rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan” 

(Jones O Charles, 1991 dalam Suparno 2017).  Jadi dalam kaitannya dengan 

suatu kebijakan publik , disini adanya upaya membentuk linkage (kaitan) 

antara tindakan program dengan tujuan atau sasaran program yang hendak 

dicapai. 

   Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam 

Suparno (2017) mendefinisikan implementasi adalah sebagai berikut : 

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undangan, namun dapat berbentuk perintah perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

   Menurut Ripley dan Franklin dalam Elena (2021), berpendapat 

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang-

undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun 

sejenis keluaran yang nyata. Problem implementasi diasumsikan sebagai 
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sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu 

mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik.  

   Van Meter dan Van Horn dalam Pramono Joko (2020) 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan 

dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh 

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. 

   Jones O Charles dalam Subianto Agus (2020) mengemukakan 

implementasi kebijakan adalah suatu proses guna mendapatkan sumber daya 

tambahan, sehingga dapat mengukur „apa‟ yang telah dilaksanakan. 

Implementasi ini bersifat interaktif dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan  

    Adapun model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah 

perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan top-down 

dan pendekatan bottom-up (Firdaus Idos, 2019). 

    Dalam bahasa lester dan stewart, itilah top-down dinamakan 

dengan “ the command and control approach” (pendekatan kontrol dan 

komando) dan istilah bottom-up dinamakan “ the market approach” 

(pendekatan pasar). 
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    Pendekatan top-down mengasumsikan bahwa kita dapat 

memandang proses kebijakan sebagai suatu rangkaian perintah dimana para 

pemimpin politik mengartikulasikan suatu preferensi kebijakan yang jelas 

akan dilaksanakan dengan cara semakin spesifik seiring dengan perjalanan 

kebijakan tersebut melalui mesin adminstratif yang melayaninya. 

Pendekatan bottom-up dimulai dari semua publik dan para aktor swasta 

yang terlibat dalam pelaksanaan program-program dan pengkajian tujuan-

tujuan pribadi dan organisasi mereka, strategi-strategi mereka dan jaringan 

dari kontak yang telah mereka bangun. 

3. Tahapan Implementasi Kebijakan  

    Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan 

dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi 

kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya 

setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai 

implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap 

yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap 

yang bersifat teoritis. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan 

dari kebijakan publik tersebut. 

4.  Model Implementasi Kebijakan  

    Adapun model- model implementasi kebijakan bersumber pada 

Hanim Fatimah (2017), yaitu : 
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a. Menurut Grindle S. Merilee (1980) dikenal dengan Implementation as A 

Political and Administrative Procces.  

1) Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari 

proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya 

tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana 

pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat 

dilihat dari 2 hal, yakni :  

a) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk 

pada aksi kebijakannya.  

 b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan 

melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat 

secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi 

serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.  

2) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut 

Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan 

yang terdiri atas :  

a) Isi Kebijakan (Content of Policy), meliputi interest affected 

(kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), type of benefits 

(tipe manfaat), extent of change envision (derajat perubahan yang 

ingin dicapai), Content of policy (isi kebijakan), Site of decision 

making (letak pengambilan keputusan), program implementer 
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(pelaksana program), serta resources committed (sumber-sumber 

daya yang digunakan)  

b) Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) meliputi  

power, interest and strategy of actor involved (Kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

lingkungan implementasi, yaitu institution and regime 

characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang 

berkuasa), Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan 

adanya respon dari pelaksana). 

b. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975)  

   Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van 

Horn A Model of the Policy Implementation merupakan implementasi 

kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn dalam Endah, 

(2017). Melalui berbagai variabel proses implementasi ini merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan 

yang tinggi. A Model of the Policy Implementation mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, 

pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa 

kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling 

berkaitan, variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah 

ini. 

 

 



17 
 

 

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van 

Horn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sumber : Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2016) 

 

  Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik model Van 

Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut : 

1) Standar dan sasaran kebijakan 

    Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi 

kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level 

pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur. Jika 

ukuran dan dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal 

(utopis), maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan 

(Agustino, 2016). Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa 

untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan 

pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para 

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 

penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 
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2) Sumber daya 

    Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan 

untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya 

yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan 

adalah sember data manusia, finansial, dan waktu. Manusia 

merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam 

setiap tahap implementasi.  

   Sumber daya finansial menentukan keterlaksananya suatu 

kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi 

kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Mater 

dan Van Horn (dalam Widodo 2008) menegaskan bahwa Sumber daya 

kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan 

komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam 

rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu 

kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang 

dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana 

atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan 

sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Jika kita 

urut satu persatu terkait rumusan para ahli tentang makna dan hakikat 

implementasi bagi sebuah program tentu masalah ini akan menjadi 
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begitu panjang, maka dalam kesempatan ini dapat kita tegaskan bahwa 

Implementasi merupakan instrumen yang begitu penting bagi 

pemerintah sebagai implementator dalam mencapai tujuan –tujuan dan 

kesepakatan program yang telah di sepakati atau yang telah 

dirumuskan.. Dengan kata lain berhasil atau tidak berhasilnya sebuah 

program tergantung dari seberapa sukses program tersebut dapat di 

implementasikan dan seberapa besar pula efek yang didapat dari 

implementasi program tersebut. 

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana 

    Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal 

maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari 

organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok 

dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar 

ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain 

diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan 

agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas 

wilayah kebijakan. 

4) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksanaan 

    Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan 

dengan baik kepada para agen pelaksana. Oleh karena itu, Donald Van 

Mater dan Carl Van Horn (dalam Widodo 2008) mengatakan bahwa 
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apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap 

implementors. 

5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 

    Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus 

(2006) ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 

kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena 

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 

yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka 

rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang 

sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan 

tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang 

harus diselesaikan. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana 

pendangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan 

kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan 

pribadinya.  

    Van Metter dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan diawali dengan befiltered (penyaringan) lebih 

dahulu dari persepsi para pelaksana (implementors) dan dalam batas 

mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon 

yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para 

pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu 1) 

Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman 
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(comprehension and understanding) terhadap kebijakan, 2) arah 

respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, 

neutrality, and rejection), dan 3) intensitas terhadap kebijakan. 

6) Kondisi Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

    Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang 

harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan 

eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan 

eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat 

menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena 

itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal 

menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. 

c. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) 

   Model kebijakan ini dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan 

Paul A.Sabatier dalam Rahmawati A. (2020) yang mengemukakan 

bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. 

Model implementasi kebijakan dengan suatu kerangka analisis 

implementasi (a frame work for implementation analysis) sebagai salah 

satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional.  

   Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), analisis implementasi 

kebijakan adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 

implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yakni :  
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1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan 

digarap,yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 

pelaksanaan,keragaman objek dan perubahan seperti apa yang 

dikehendaki. 

2) Variabel Intervening, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk 

menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator 

kejelasan dan konsistensi tujuan,dipergunakan teori kausal,ketepatan 

alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga 

pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan 

pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di 

luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang 

berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, 

dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat 

yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari 

pejabat pelaksana, dan  

3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan 

lima tahapan pemahaman dari lembaga-lembaga atau badan pelaksana 

dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil 

nyata,penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah 

pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut 

ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 
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d. Model Edward III dalam Elena (2021) 

   Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana 

terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Sejalan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Implementasi George C.Edward III dalam Elena (2021) 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Komunikasi (Communication), merupakan ada tiga aspek yang harus 

diperhatikan dalam komunikasi agar implementasi kebijakan menjadi 

efektif yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Menurut Edwards 

III (1980) point utama agar implementasi kebijakan menjadi efektif 

adalah bahwa implementor kebijakan harus mengetahui apa yang 

seharusnya mereka lakukan dan keputusan tersebut harus diteruskan 

kepada personil yang tepat sebelum keputusan tersebut itu dapat 

diikuti.  

2) Sumber Daya (Resources), Implementasi kebijakan mungkin akan 

akurat jika disalurkan kepada orang yang tepat, konsisten, dan jelas. 

Namun tanpa adanya sumber daya yang ada maka implementasi tidak 

adakan menjadi efektif. Salah satu pejabat negara pernah berkata: 

“The implementation plan was a good idea. Setting these ambient air 

quality standards was a good idea and setting program objectives to 

meet them was a good idea. But what happens as we go along depends 

on what sort of resources we get” (Edward, 1980 dalam Elena 2021). 
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3) Disposisi (Disposition), kecenderungan perilaku atau karakteristik dari 

pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan 

implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. 

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan 

misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.  

4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure), Implementasi kebijakan 

mungkin akan berjalan dengan komunikasi yang baik, sumber daya 

dan kecenderungan yang positif, tetapi kebijakan tersebut mungkin 

masih terhambat oleh struktur birokrasi. Dua aspek yang ada dalam 

struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi.  

5. Konsep Plastik 

a. Definisi Plastik 

   Plastik merupakan bahan yang mempunyai kemampuan untuk 

dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik 

dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk 

dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan 

lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat additive 

lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh 

rantai ikatan kimia (Purwaningrum Pramiati, 2016). Dalam 

perkembangannya, plastik digunakan dalam berbagai bentuk dan 

kegunaan, seperti peralatan makan, pembungkus makanan, lensa optik, 

struktur bangunan, furniture, fiberglass, dan lain-lain.  



25 
 

 

   Dalam Purwaningrum Pramiati (2016) Secara umum plastik 

mempunyai sifat yaitu densitas yang rendah; isolasi terhadap listrik; 

mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi; ketahanan terhadap suhu 

terbatas; ketahanan terhadap bahan kimia bervariasi. Plastik mudah 

terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran pun 

semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan plastik sangat 

berbahaya karena mengandung gasgas beracun seperti hidrogen sianida 

(HCN) dan karbon monoksida (CO). Hidrogen sianida berasal dari 

polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon monoksida 

sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan 

sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran udara dan 

mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara global 

pada atmosfer bumi.  

    Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral dalam 

tanah baik organik maupun anorganik semakin berkurang, hal ini 

menyebabkan jarangnya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme 

tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk 

memperoleh makanan dan berlindung. Selain itu kadar O2 dalam tanah 

semakin sedikit, sehingga fauna tanah sulit untuk bernafas dan akhirnya 

mati. Ini berdampak langsung pada tumbuhan yang hidup pada area 

tersebut. Tumbuhan membutuhkan mikroorganisme tanah sebagai 

perantara dalam kelangsungan hidupnya. Keunggulan plastik 
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dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, 

tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, 

serta isolator panas dan listrik yang baik.  

b. Jenis-jenis Plastik 

   Jenis-jenis plastik yang bersumber dari Purwaningrum Pramiati 

(2016) dalam usaha mengurangi sampah plastik dengan melakukan daur 

ulang sampah plastik maka perlu mengenal jenis-jenis platik yang berada 

di pasaran. Berdasarkan American Society of Plastic Industry, telah 

dibentuk sistem pengkodean resin untuk plastik yang dapat di daur ulang 

(recycle). Kode/simbol tersebut berbentuk segitiga arah panah yang 

merupakan simbol daur ulang dan di dalamnya terdapat nomor yang 

mer000upakan kode dan resin yang dapat di daur ulang seperti terlihat 

pada Gambar 2.2 

 

 

 

  Gambar 2.2 Jenis-jenis Plastik 

 

Beberapa jenis plastik yaitu PET atau PETE, atau polyethylene 

therephthalate yang bersifat ringan, murah, dan mudah membuatnya. 

Penggunaannya terutama pada botol minuman soft drink, tempat 

makanan yang tahan microwave dan lain-lain. HDPE (high density 

polyethylene) Lebih kuat dan rentan terhadap korosi, sedikit sekali resiko 

penyebaran kimia bila digunakan sebagai wadah makanan, bisa 

digunakan untuk wadah shampoo, deterjen, kantong sampah. Mudah 

didaur ulang. PVC (polyvinyl chloride) Plastik jenis ini memiliki 
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karakteristik fisik yang stabil dan memiliki ketahanan terhadap bahan 

kimia, cuaca, sifat elektrik dan aliran. Bahan ini paling sulit didaur ulang 

dan paling sering kita jumpai penggunaannya pada pipa dan konstruksi 

bangunan. LDPE (low density polyethylene) Bisa digunakan untuk wadah 

makanan dan botol-botol yang lebih lembek. PP (polypropylene) Plastik 

jenis ini tahan terhadap air mendidih dan sterilisasi dengan uap panas. 

Aplikasinya pada komponen otomotif, tempat makanan, karpet, dan lain-

lain PS (polystyrene) Jenis ini mempunyai kekakuan dan kestabilan 

dimensi yang baik. Biasanya digunakan untuk wadah makanan sekali 

pakai, kemasan, mainan, peralatan medis, dan sebagainya. 

6. Plastik Sekali Pakai 

     Plastik sekali pakai merupakan jenis plastik PET atau PETE, atau 

polyethylene therephthalate yang bersifat ringan, murah, dan mudah 

membuatnya. Penggunaannya terutama pada botol minuman soft drink, 

tempat makanan yang tahan microwave dan lain-lain.  Plastik sekali pakai 

merupakan penyumbang sampah plastik terbesar saat ini. Plastik kantongan, 

sedotan plastik, air gelas, dan wadah makanan dari steroafoam memberi 

dampak yang sangat besar dalam pertumbuhan konsumsi plastik khususnya 

di negara-negara berkembang. Walaupun sampah plastik sekali pakai 

seringkali di klaim berpotensi untuk didaur ulang namun rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk melakukan pengumpulan dan pemilahan 

berdampak semakin banyaknya jumlah plastik jenis ini berakhir di TPA atau 

di alam (Supriatna Jatna,2021). 



28 
 

 

7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

    Menurut Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) yang sering disebut 

pengurangan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaaan PSP yang 

secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan 

plastik sekali pakai. Plastik Sekali Pakai (PSP) adalah bentuk alat atau 

bahan yang terbuat dari bahan yang mengandung bahan dasar plastik, lateks 

sintesis, dan polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan 

diperuntukkan untuk penggunaan plastik sekali pakai. 

    Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten 

Bantaeng. Pengurangan PSP ini bertujuan untuk :  

a. Menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan 

PSP.  

b. Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

limbah atau sampah platik yang dihasilkan.  

c. Menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem. 

      Jenis Plastik Sekali Pakai (PSP) menurut Peraturan Bupati Nomor 

32 Tahun 2021, yaitu : 
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a. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari bahan plastik dengan 

atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk 

mengangkat dan mengangkut barang.  

b. Polysterina (Styrofoam) adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat 

dari monomer stirena bersifat termoplastik padat dan tergolong senyawa 

aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan dan minuman, 

pengembangan barang maupun dekorasi.  

c. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang di sediakan 

secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai suatu kesatuan 

dengan kemasan minuman. 

 d. Gelas dan Botol air minum dalam kemasan. 

C. Kerangka Pikir 

   Dalam rangka implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebagai suatu cara untuk 

meminimalisir penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi 

ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai dan sebagai solusi 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak penggunaan bahan 

plastik yang berlebihan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan secara 

berkesinambungan. Pada penelitian ini yang menjadi indikator pada 

implementasi Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik yaitu 

dengan konsep kerangka pikir menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975) 

dalam Fatimah Hanim (2017) sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

 

D. Fokus Penelitian 

  Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali 

Pakai di Kabupaten Bantaeng dan berdasarkan sketsa kerangka konseptual 

penelitian tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah standar dan 

sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap 

(dispotition) pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian  

  Berdasarkan penjelasan dari penelitian diatas, adapun uraian deskripsi 

fokus penelitian yaitu sebagai berikut : 

Implementasi Peraturan Bupati  Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten 

Bantaeng  

Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

2. Sumber Daya 

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

4. Sikap (dispotition) pelaksana 

5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana 

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi,dan Politik 
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1. Standar dan sasaran kebijakan  

   Kinerja implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dapat ditinjau keberhasilannya 

dengan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana 

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat 

ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Standar dan sasaran kebijakan 

yaitu apa yang menjadi ukuran tingkat keberhasilan serta apa yang ingin 

dicapai dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

2. Sumber daya  

   Sumber daya dalam hal ini yaitu Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas yang tersedia untuk mengimplementasikan 

kebijakan, sumber daya finansial atau anggaran yang disiapkan oleh agen 

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, dan sumber daya waktu demi 

memperlancar keberhasilan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng 

3.  Karakteristik organisasi pelaksana  

    Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal 

yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik yang terdiri atas 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, OPD, dan Pelaku Usaha 

Retail. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana 

dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 
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Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan 

diperlukan agen pelaksana persuasif dalam melaksanakan kebijakan.  

4. Sikap (disposition) pelaksana  

    Sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan 

Plastik terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng 

5. Komunikasi antar organisasi pelaksana  

    Pemahaman para pelaksana bertanggung jawab atas pencapaian 

standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus 

dikomunikasikan kepada para pelaksana Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik maka asumsi kesalahan-kesalahan akan 

sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.   

6.  Lingkungan sosial, ekonomi dan politik  

    Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut 

mendorong keberhasilan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 



33 
 

 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. Lingkungan 

sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber 

masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya 

implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang 

kondusif. Perlu adanya dukungan oleh lingkungan sosial masyarakat 

maupun dukungan politik yang dimiliki untuk mendukung Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

     Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan pada tanggal 10 Agustus - 10 

Oktober tahun 2022 di Kabupaten Bantaeng 

2. Lokasi Penelitian  

    Lokasi penelitian ini berlangsung di Kabupaten Bantaeng khususya pada 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jalan Pahlawan No. 55 Kelurahan Bonto 

Sunggu Kabupaten Bantaeng mengenai implementasi Peraturan Bupati 

Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku 

yang dapat diamati.  

2. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh 

informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk 

mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara 

objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini 
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akan dilaksanakan agar dapat mendapatkan gambaran secara objektif 

mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng. 

C. Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah sebagai 

berikut (Sugiyono: 2018) : 

1. Data primer ialah data yang didapatkan melalui hasil penelitian secara 

langsung kepada objek yang akan diteliti. Data primer ini didapatkan 

dengan hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak 

yang terkait ataupun melalui wawancara yang diberikan yaitu berupa daftar 

pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di 

Kabupaten Bantaeng. 

2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sebuah pihak ke dua, ketiga 

dan seterusnya. Seperti data dokumentasi, data wawancara dengan 

masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.  

D. Informan Penelitian  

  Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan atau 

responden ada dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder 

(secondary informan). Informan kunci yaitu mereka yang dianggap menguasai 

objek penelitian. Sedangkan pada informan sekunder untuk melengkapi 

informasi data-data tentang objek penelitian untuk menganalisis, tetapi tidak 

harus ada. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi : 
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1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng  

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 

3. Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Hidup 

4. Pelaku usaha retail 

5. Masyarakat 

Tabel 3.1 Daftar nama-nama informan 

No. Nama Inisial Jabatan/pekerjaan Keterangan 

1. Nasir Awing NA Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng 

1 Orang 

2. Ahmadi A Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah 

1 Orang 

3. Rukiyati R Seksi Pengendali 

Dampak Lingkungan 

Hidup 

1 Orang 

4. Erni Putri EP Pelaku Usaha Retail 1 Orang 

5. Tina Ahmad TA Masyarakat 1 Orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

  Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai, yakni berikut 

dalam bukunya  (Sugiyono: 2018) : 

1. Observasi Langsung 

   Sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek 

yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang berupa informasi, data 
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serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini di 

lakukan pengamatan berupa informasi dan pengamatan mengenai 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng. 

2. Wawancara (Interview) 

   Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian 

dengan tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan secara langsung 

pada informan atau responden. Wawancara ialah percakapan yang dilakukan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) akan mengajukan pertanyaan dan akan 

diwawancarai (interviewee) kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang ditanyakan. Adapun informan yang merupakan narasumber dalam 

sebuah penelitian ini, yaitu kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah, Seksi Pengendali 

Dampak Lingkungan Hidup dan Pelaku Usaha Retail yang ada di Kabupaten 

Bantaeng. 

3. Dokumentasi 

   Teknik ini digunakan untuk memperoleh beberapa dokumentar 

untuk menyelesaikan penelitian guna memperkuat data-data penelitian yang 

berbentuk laporan, surat, data-data dan foto. Data sekunder di peroleh dari 

kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng terkait dengan 



38 
 

 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng. 

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas 

penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018), yaitu : 

1. Reduksi Data (data reduction) 

   Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang 

sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data 

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari 

tema dan pola sertamembuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. 

2. Penyajian Data (display data) 

    Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk 

uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan 

melampirkan dalam sebuah bagan.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and verification) 

    Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai 

ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap 

selanjutnya. 

G. Teknik Pengabsahan Data  

  Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas 

data adalah dengan triangulasi. Sugiyono (2018), membagi triangulasi ke 

dalam tiga macam, yaitu : 
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1. Triangulasi Sumber 

   Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada.  

2. Triangulasi Teknik 

    Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan 

data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. 

Dalam hal ini data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan 

pengecekan dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini 

mendapatkan hasil data yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan 

data yang valid dengan cara melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber 

daya untuk mengetahui data mana yang benar atau mungkin semuanya 

benar karena pendapat mereka berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

   Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik 

wawancara ini dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar 

bugar dan belum ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Deskripsi Kabupaten Bantaeng 

   Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak 120 km arah selatan dari 

Makassar, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5021‟13”-

5035‟26” lintang selatan dan “119051‟42-120005‟27” bujur timur. Kabupaten 

Bantaeng terletak di bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan 

dengan 

- Sebelah utara  : Kebupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba 

- Sebelah timur  : Kabupaten Bulukumba 

- Sebelah selatan  : Laut Flores 

- Sebelah barat  : Kabupaten Jeneponto 

  Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada 

bagian barat ketimur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan 

wilayah daratnya mulai dari tepi laut Flores sampai kepegunungan sekitar 

Gunung Lompo  battang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25m 

sampai dengan ketinggian lebih dari 1.00 m di atas pemukaan laut. 

Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan 

laut merupakan wilayah yang terluas atas 29,6 persen dari luas wilayah 

seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permuka anlaut 

0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah. 



41 
 

 

Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 295,83 km2. 

Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri dari delapan kecamatan 

dengan 67 kelurahan atau desa.Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri 

dari 3 kecamatan tepi pantai, dan 5 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 

17 desa natau kelurahan pantai dan 50 desa atau kelurahan bukan pantai. 

    Tabel 4.1 Jumlah penduduk 

Kabupaten 

Bantaeng 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

 183.386 184.517 185.581 186.612 187.006 188.483 

     Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng  

 

2. Deskripsi Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

   Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu 

unsur daerah atau organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang bertugas membantu Bupati di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Dinas 

Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 

60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.  
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten   

Bantaeng 
 

 

 

 

 

 

 

     

        

      

   Pada struktur organisasi dalam proses pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, maka tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 adalah sebagai berikut Dinas 

Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh 

sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam rangka 

tercapainya tujuan pokok Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan 

program dan kegiatan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Sebagai 

organisasi perangkat daerah dengan type B, Sekretariat terdiri dari dua sub 

bagian, yaitu Subbagian Umum, Program dan Pelaporan dan Sub Bagian 

Kepegawaian dan Keuangan.  

   Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pada urusan yang menjadi tugas 

pokok dan fungsinya, kepala dinas dibantu oleh 3 (tiga) kepala bidang. Kepala 
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bidang pencegahan dan pemulihan lingkungan bertugas membantu kepala 

dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, 

memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan.  

   Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) kepala 

seksi, yaitu seksi pengembangan kehutanan, seksi rehabilitasi dan pemulihan 

lingkungan, dan seksi pencegahan kerusakan lingkungan. Adapun rincian tugas 

sebagai berikut :  

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan 

Pemulihan Lingkungan;  

b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang 

Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas;  

c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan;  

d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan;  

e. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di 

Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan;  

f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di 

Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan;  
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 g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

Bidang Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan, serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah;  

h. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai 

prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

i. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tugas serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;  

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;  

k. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas.  

    Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas membantu kepala 

dinas dalam hal merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak 

lingkungan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kegiatan pengendalian dampak lingkungan. 

    Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) kepala 

seksi, yaitu seksi pengendalian pencemaran lingkungan, seksi tata lingkungan 

dan peningkatan kualitas, dan seksi pemantauan, pengawasan dan kajian 

lingkungan. Adapun rincian tugas kepala bidang Pengendalian Dampak 

Lingkungan adalah sebagai berikut :  
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a. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang 

Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas;  

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian 

Dampak Lingkungan;  

c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;  

d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang 

Pengendalian Dampak Lingkungan;  

e. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di 

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;  

f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di 

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;  

g. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

Pengendalian Dampak Lingkungan serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah;  

i. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai 

prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

j. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tugas serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;  
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k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengendalian 

Dampak Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang 

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan di Bidang kebersihan dan pertamanan.  

   Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) kepala 

seksi, yaitu seksi pengelolaan persampahan dan TPA, seksi pemeliharaan 

sarana prasarana Angkutan Persampahan, dan seksi Pertamanan, Penerangan 

Jalan dan Pemakaman. Adapun rincian tugas kepala bidang Pengendalian 

Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :  

a. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan di Bidang kebersihan 

dan pertamanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang kebersihan dan 

pertamanan;  

c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di Bidang kebersihan dan pertamanan;  

d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di Bidang kebersihan dan 

pertamanan;  

e. Melakukan koordinasi, pemantauan terhadap penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Bidang kebersihan dan pertamanan;  
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f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di 

Bidang kebersihan dan pertamanan;  

 g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

dengan Bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah;  

h. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai 

prestasi kerja para pegawai Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

i. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tugas serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;  

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng   

  Model analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis proses 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng adalah Model Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn, yang fokus pada ketercapaian 6 variabel sebagai berikut : 

1. Standar dan Sasaran/Ukuran dan tujuan kebijakan 

   Kinerja implementasi kebijakan dapat ditinjau keberhasilannya dengan 

standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, 

kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian 

standar dan sasaran tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan 
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Bapak NA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

mengenai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Bantaeng memiliki tujuan 

kebijakan untuk menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari 

penggunaan PSP, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh limbah atau sampah platik yang dihasilkan, serta menjaga 

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem yang 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a.  Mengadakan Sosialisasi mengenai pengurangan PSP  

b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar terwujudnya sukses 

pengurangan sampah plastik 

c.  Pengelolaan sampah plastik yang meliputi 3R (reuse,reduce,recycle).  

   Beberapa hal diatas merupakan standar dan sasaran Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten 

Bantaeng.  

   Berdasarkan wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa :  

   “Kalau untuk implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng sebisa 

mungkin melakukan kegiatan atau program kerja yang sesuai dengan tujuan 

dan sasaran peraturan tersebut dengan harapan tujuan tercapai dan tepat pada 

sasaran. Kami melakukan sosialisasi secara aktif kepada toko-toko retail dan di 

beberapa kelurahan ya tapi kami usahakan agar di semua kelurahan dilakukan 

penyuluhan sebagai upaya-upaya dari pemerintah dan masyarakat agar 

kedepannya masyarakat bisa mengelola sampah plastik dan kita gunakan 

wadah atau pengganti plastik dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang 

awalnya kita mengunakan kantong plastik kita ganti dengan menggunakan tas 
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belanja yang ramah lingkungan, juga mengajarkan kepada masyarakat untuk 

memaanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai 

ekonomis atau dapat kita gunakan kembali. (hasil wawancara tanggal 08 

agustus 2022). 

  Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan berikutnya, yaitu R 

selaku Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Adapun hasil wawancara 

tersebut sebagai berikut. 

    “Proses pencapaian aturan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi 

secara aktif kepada para stakeholder akan pentingnya mengurangi penggunaan 

plastik sekali pakai dengan mengganti plastik dengan menggunakan wadah 

yang dapat digunakan berulang kali atau mudah terurai oleh alam, dan juga hal 

ini mulai kita terapkan pada saat rapat, kegiatan atau ada acara yang dimana 

tidak menggunakan lagi minuman berwadah plastik dan digantikan dengan 

menggunakan gelas ataupun tumbler yang bisa kita gunakan berkali-kali ya 

tentunya, dan juga di usaha-usaha retail kami berupaya mengurangi 

penggunaan kantong plastik sekali pakai ini dengan menerapkan kantong 

plastik berbayar. (hasil wawancara tanggal 10 agustus 2022) 

 

   Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui bentuk 

implementasi dari tujuan kebijakan diatas adalah dengan melakukan sosialisasi 

dan penyuluhan di Kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng.  

 Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

  Dinas lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bantaeng sosialisasikan 

peraturan Bupati nomor 32 tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan 

plastik sekali pakai yang digelar di ruang pola kantor Bupati Bantaeng yang 

dihadiri Unsur Forum komunikasi Daerah (Forkopimda) dan jajaran OPD 

pemkab Bantaeng serta sejumlah stakeholder. Sosialisasi ini merupakan 

arahan bagi aparat pemerintah untuk bergerak lebih cepat depan dan untuk 

mengatasi hal tersebut solusinya adalah mengurangi sumbernya, selain itu 

dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, khususnya para 
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pelaku usaha retail yang produk usahanya berkaitan dengan sampah plastik 

tersebut. 

Gambar 4.2 Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dengan hadirnya semua pihak yang memberi masukan pada forum 

sosialisasi yang akan menjadi solusi dalam penanganan sampah-sampah 

plastik yang saat ini banyak ditemukan berserakan di berbagai tempat di 

Kabupaten Bantaeng. Melalui Unsur Forkopimda akan lahir sebuah solusi 

yang dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat dengan cara memanfaatkan 

kembali sampah-sampah plastik yang ada sebagai salah satu bahan untuk 

menjadi karya seni masyarakat. Dengan cara ini sampah-sampah yang 

dianggap tidak ada manfaatnya selama ini dapat diolah kembali dengan sistem 

3R sehingga bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat. Sampah-sampah plastik 

di beberapa lokasi akan dikumpulkan, kemudian disortir untuk dipisahkan lalu 

dipilih, yang mempunyai nilai ekonomis akan di ambil. Sementara yang tidak 

dapat dimanfaatkan lagi akan di buang ditempat pembuangan akhir.  
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  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng juga melibatkan seluruh 

ritel toko modern (Alfamidi, Alfamart, Indomaret) yang ada di Kabupaten 

Bantaeng dengan tujuan memberi pelajaran kepada masyarakat untuk 

menggunakan sampah yang mudah terurai dan menggunakan tas belanja 

ramah lingkungan yang bisa digunakan berulang kali.  Pada kegiatan tersebut 

dilakukan pula penandatanganan pernyataan kerjasama tentang Langkah 

Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar dan Penyediaan 

Tas Belanja Ramah Lingkungan pada Usaha Ritel Modern di Kabupaten 

Bantaeng yang ditandatangani oleh Pimpinan Alfamidi Reddy Sintara, 

Pimpinan Alfamart Rahmat Hidayat, dan Pimpinan Indomaret Andi Juis, dan 

disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng.  

Gambar 4.3 Tas Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan Toko Ritel 

Modern di Kabupaten Bantaeng 
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  Penyuluhan Pengelolaan Sampah Plastik di Kabupaten Bantaeng dengan 

Konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle)  

  Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan di beberapa 

Kelurahan dengan judul pengelolaan sampah plastik dengan konsep 3R. 

Adapun kelurahan-kelurahan yang telah melakukan penyuluhan diutamakan 

pada kawasan perkotaan di Kabupaten Bantaeng yang berada di Kecamatan 

Bissappu dan Kecamatan Bantaeng  

  Target penyuluhan mengharapkan seluruh masyarakat dapat menerapkan 

pengelolaan sampah plastik dengan konsep 3R. Kegiatan penyuluhan ini 

bertujuan agar masyarakat dapat mengelola sampahnya masing-masing, 

memilah sampah dari sumbernya, menyiapkan pewadahan sampah plastik, 

membuang sampah di TPS, dan mereduksi sampah dimulai dari rumah 

masing-masing  juga agar sampah anorganik yaitu plastik dapat dijadikan 

sebagai kerajinan tangan yang bernilai ekonomi.  

 Kegiatan penyuluhan tersebut dibarengi dengan kegiatan cara mereduksi 

sampah plastik menjadi sebuah kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Serta 

menjelaskan bahaya jika sampah plastik tidak dikelola dengan baik. Selain itu 

pengelolaan sampah plastik Konsep 3R disampaikan dalam bentuk materi, 

ditayangkan melalui powerpoint. Sehingga masyarakat benar-benar yakin dan 

paham akan manfaat pengelolaan sampah plastik dengan konsep 3R. Melalui 

penyuluhan ini, warga masyarakat diharapkan dapat mengelola sampahnya 

masing masing dengan cara memisahkan sampah anorganik serta membuang 

sampahnya di TPS.  
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  Terkait dengan data capaian kinerja pengurangan sampah plastik di 

Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada gambar berikut. 

   Gambar 4.4 Data Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Plastik 2019 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

   

   Jumlah sampah plastik di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 yang 

masuk ke fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 1.260 ton perharinya dan 

mencapai 459.375 ton pertahun sedangkan jumlah sampah yang berhasil 

terkelola perhari sebanyak 1.238 ton dan jumlah sampah yang terkelola 

mencapai 451.793 pertahunnya sehingga jumlah sampah plastik yang tidak 

dapat terkelola (residu) pertahunnya mencapai 7.942 ton sehingga masuk ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
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Gambar 4.5 Data Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Plastik 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

 

   Jumlah sampah plastik di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2020 yang 

masuk ke fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 1.334 ton perharinya dan 

mencapai 487.060 ton pertahun sedangkan jumlah sampah yang berhasil 

terkelola perhari sebanyak 1.332 ton dan jumlah sampah yang terkelola 

mencapai 486.281 pertahunnya. Adapun jumlah sampah plastik yang tidak 

dapat terkelola (residu) pertahunnya mengalami penurunan mencapai 0.779 ton 

yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
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Gambar 4.6 Data Capaian Kinerja Pengurangan Sampah Plastik 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

   

  Jumlah sampah plastik di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 yang 

masuk ke fasilitas pengelolaan sampah mengalami penurunan sebanyak 0.996 

ton perharinya dan mencapai 363.432 ton pertahun sedangkan jumlah sampah 

yang berhasil terkelola perhari sebanyak 0.972 ton dan jumlah sampah yang 

terkelola mencapai 354.752 pertahunnya dan jumlah sampah plastik yang tidak 

dapat terkelola (residu) pertahunnya mencapai 8.680 ton masuk ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

  Selanjutnya peneliti mewawancari bapak A selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan sampah, Adapun hasil wawancara dari Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Sebagai berikut. 

“Penyediaan fasiltas untuk proses pemilahan sampah menjadi bentuk 

pelaksanaan dalam pengurangan sampah plastik ini, proses pemilahan tersebut 

dilaksanakan dari rumah kerumah yang dikumpulkan dan didaur ulang di 

fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan agar dapat dipilah dengan 

maksimal, pelaksanaan peraturan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat dan 
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pihak-pihak perusahaan. Khususnya toko-toko retail, sebagai penghasil 

sampah plastik terbesar di bantaeng ini. Pelaksanaan aturan ini telah dilakukan 

secara maksimal dengan menggerakkan mobil pengangkut sampah yang 

dilakukan secara tiga kali dalam satu minggu. (hasil wawancara tanggal 09 

agustus 2022) 

 

   Bentuk implementasi dari tujuan kebijakan selanjutnya adalah dengan 

menyediakan Fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk mengurangi sampah 

plastik di Kabupaten Bantaeng sebagai berikut : 

a. Penyediaan bank sampah di empat kecamatan, yaitu kecamatan Bantaeng, 

Bissappu, Pajjukukang, dan Eremerasa termasuk setiap sekolah dan kantor 

     Gambar 4.7 Salah satu bank sampah di Kabupaten Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengadaan TPS 3R yang berlokasi di Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan 

Bissappu merupakan sarana yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten 

Bantaeng dalam upaya peningkatan penanganan sampah plastik untuk 

pengurangan jumlah sampah yang harus ditangani di TPA 
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 Gambar 4.8 TPS 3R di Kabupaten Bantaeng 
 

 

  

 

 

 

 

 

c. Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memperoleh 

prestasi sebagai TPST terbaik di Indonesia. sebanyak tujuh TPST besar 

yang terintegrasi dengan TPST di desa-desa dan sekolah di Kabupaten 

Bantaeng dimiliki dikelola oleh masing-masing kelompok masyarakat. 

Mengolah sampah plastik menjadi berdaya guna dan bernilai besar dimana 

sampah plastik dimasukkan kemudian akan diolah menjadi bahan setengah 

jadi yang akan dijual untuk didaur ulang kembali. 

 Gambar 4.9 TPST di Kabupaten Bantaeng  
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d. Daur Ulang Produk Kreatif dengan melibatkan kader Tim Penggerak PKK 

dan bekerja sama dengan LSM Kabupaten Bantaeng yang menjadi solusi 

bernilai ekonomis bagi masyarakat dengan cara memanfaatkan kembali 

sampah-sampah plastik yang ada untuk menjadi karya seni masyarakat di 

Kabupaten Bantaeng. Hasil daur ulang yang akan memikat perajin dan 

pelaku ekonomi yang dibina Tim Penggerak PKK, mulai dari proses 

pembuatan hingga pemasaran terfasilitasi dengan baik. Bahkan melibatkan 

sejumlah instansi terkait guna peningkatan pertumbuhan sektor 

perekonomian Kabupaten Bantaeng 

Gambar 4.10 Daur ulang produk kreatif oleh kader Tim PKK dan 

LSM di Kabupaten Bantaeng 
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  Selain adanya pengadaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam 

penanganan sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

juga melakukan pengelolaan sampah plastik yang meliputi 3R 

(reuse,reduce,recycle).  

a. Reuse (Penggunaan Kembali) berarti sampah-sampah plastik dapat 

digunakan dan dimanfatkan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang 

lainnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng melalui pembinaan kepada masyarakat atau kelompok 

masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Pembinaan ini diharapkan dapat 

dilaksanakan di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Akan 

tetapi, pembinaan yang dilakukan masih belum merata ke seluruh kelurahan 

yang ada di Kabupaten Bantaeng. 

 b. Reduce (mengurangi) berarti mengurangi segala sesuatu yang 

mengakibatkan sampah atau mengurangi penggunaan barang. Kegiatan ini 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup misalnya dengan mengarahkan 

para pelaku usaha retail modern yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk 

menggunakan tas belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang 

kali dibandingkan menggunakan plastik sekali pakai kepada konsumennya.  
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c. Recycle (mendaur-ulang) berarti mengolah kembali sampah plastik menjadi 

barang atau produk baru yang bermanfaat.  

   Selanjutnya peneliti juga mewawancarai EP pelaku usaha retail di 

Kabupaten Bantaeng yaitu sebagai berikut. 

  “Dengan adanya program pengurangan sampah plastik ini pastinya sangat 

membantu dalam menanggulangi penumpukan sampah yang terjadi di 

bantaeng ini, sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai 

kami menawarkan kepada masyarakat yang belanja untuk menggunakan tas 

belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali. (hasil 

wawancara tanggal 10 agustus 2022) 

 

  Selanjutnya peneliti juga mewawancarai TA masyarakat di Kabupaten 

Bantaeng yaitu sebagai berikut. 

  “Penyuluhan yang dilakukan kemarin itu menurut saya sangat bermanfaat 

ya, kita diarahkan untuk rajin membuang sampah ke TPS dan mengurangi 

sampah plastik dari rumah masing-masing dengan menyiapkan tempat sampah 

khusus plastik agar sampah plastik ini tidak langsung dibuang begitu saja 

dengan cara dibuatkan kerajinan tangan dengan begitu sampah plastik yang 

dihasilkan dapat berkurang. (hasil wawancara tanggal 11 agustus 2022) 

 

   Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Peraturan 

Daerah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng belum mencapai standar dan sasaran/tujuan kebijakan 

secara maksimal. Pencapaian tujuan kebijakan di atas dapat dilihat dari 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Terlaksananya Sosialisasi mengenai pengurangan PSP yang dihadiri 

sosialisasi yang dilakukan di Kantor Bupati Bantaeng dengan dihadiri unsur 

Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sejumlah stakeholder khususnya 
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pelaku usaha retail sebagai solusi untuk mengurangi sumbernya untuk 

meningkatkan kesadaran tentang dampak penggunaan bahan plastik  

b. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang seperti bank 

sampah, TPS 3R, TPST, dan Daur Ulang Produk Kreatif agar terwujudnya 

pengurangan sampah plastik di Kabupaten Bantaeng 

c. Pengelolaan sampah-sampah plastik di Kabupaten Bantaeng melalui 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle) dan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat 

dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng di setiap 

kelurahan tetapi belum merata mengenai pengurangan dan pengelolaan 

sampah plastik yang meliputi 3R (Reuse, Reduce, Recycle).  

   Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel pertama dari model Van 

Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu standar dan 

sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan belum dapat dikatakan tercapai 

secara maksimal karena belum meratanya pembinaan kepada masyarakat 

mengenai pengurangan dan pengelolaan plastik meliputi 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu 

implementator Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

2. Sumber Daya 

   Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan sukses apabila sumber daya 

pelaksananya berkompeten dalam menjalankan kebijakan tersebut. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan 

proses implementasi. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, selain sumber 
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daya manusia, sumber daya lain yang turut menjadi penentu keberhasilan 

proses implementasi adalah sumber daya waktu dan finansial. Sumber daya 

yang telah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dijelaskan sebagai berikut.  

a. Sumber daya manusia 

    Sumber daya manusia merupakan subjek pelaksana/implementator 

yang menjadi faktor terpenting penentu keberhasilan implementasi 

kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng mengenai sumber daya manusia 

dalam upaya implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng mengatakan 

bahwa :  

  “Kompetensi yang dimiliki dalam instansi kami sudah dapat 

dikatakan cukup dalam rangka penanganan sampah plastik. Kesiapan 

pegawai pada instansi ini sangat siap begitupun sumber daya manusia 

yang ada telah cukup untuk melaksanakan kebijakan ini. (hasil wawancara 

tanggal 08 agustus 2022) 

 

     Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa 

Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki sumber daya yang kompeten 

dengan kesiapan pegawai yang siap dalam mengimplementasikan kebijakan. 

Jumlah sumber daya manusia telah cukup dalam rangka penanganan sampah 

Plastik di Kabupaten Bantaeng 

    Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan berikutnya, 

yaitu A selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Adapun hasil 

wawancara tersebut sebagai berikut. 

  “Untuk sumber daya manusia yang tersedia pada setiap fasilitas 

pengelolaan sampah plastik ini sudah cukup ya, dimana jumlah petugas 
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pada setiap bank sampah, TPS 3R, dan di TPST di bantaeng itu sedikitnya 

ada lima hingga lima belas orang yang terdiri dari petugas pemilah, 

petugas penimbang, dan petugas pembukaan. Untuk daur ulang produk 

kreatif sendiri itu terdiri atas kader penggerak PKK yang berjumlah lima 

puluh orang (hasil wawancara tanggal 09 agustus 2022) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa 

penanggungjawab fasilitas pengelolaan sampah plastik di Kabupaten 

Bantaeng telah memiliki sumber daya manusia yang cukup. 

b. Sumber Daya Finansial  

    Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya 

dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam 

rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. 

Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar 

pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.  Kurangnya atau terbatasnya 

dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan 

sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.  

    Mengenai sumber daya finansial yang dimiliki oleh Dinas 

Lingkungan Hidup disampaikan oleh Bapak A selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah, Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut. 

   “Sumber daya finansial itu sangat penting ya, di sini kalau 

misalkan sumber daya finansial tidak tersedia jelas seluruh program yang 

dijalankan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak akan terlaksana. 

Sumber daya finansial sendiri itu digunakan untuk menggaji seluruh staf 

dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, pengadaan sarana dan prasarana 

kebersihan, dan juga pengadaan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang 

menyangkut masalah penanganan sampah dan kebersihan itu juga pasti 

membutuhkan biaya. Sedangkan sumber daya finansial Dinas Lingkungan 

Hidup Bantaeng didapatkan dari APBD Kabupaten Bantaeng. Nah, 

sedangkan alokasi dana untuk sarana dan prasarana ini yang saya rasa 

kurang seperti kurangnya truk pengangkut sampah yang ada di Bantaeng ini 

sehingga penumpukan sampah apalagi sampah plastik ini masih sering 
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terjadi dan tidak masuk ke fasilitas pengelolaan sampah yang sebenarnya 

kan sampah plastik ini masih dapat di daur ulang. (hasil wawancara tanggal 

09 agustus 2022). 

   Adapun anggaran berbasis lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Anggaran berbasis lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Sumber 

Anggaran 
Peruntukan Anggaran 

           Jumlah Anggaran 

2020 2021 

APBD 

Penyediaan jasa kebersihan 

Kantor 
20. 310.000 20. 340. 000 

APBD 

Penyediaan sarana 

prasarana persampahan 

1.399. 801. 

950 
801. 580. 750 

APBD 

Peningkatan operasi da 

pemeliharaan sarana 

prasarana persampahan 

2. 043. 919. 

000 

2. 782. 659. 

000 

APBD 

Koordinasi penilaian Kota 

sehat/Adipura 

198. 205. 

500 
 

APBD 

Pemantauan kualitas 

Lingkungan 
34. 828. 500 - 

APBD 

Peningkatan konservasi 

Daerah tangkapan air dan 

sumber-sumber air 

202. 165. 

350 
184. 061. 000 

APBD 

Pengembangan data dan 

koordinasi lingkungan 
29. 484. 600 - 

APBD 

Peningkatan sarana 

prasarana pemantauan LH 

439. 677. 

600 
- 

APBD 

Penurunan emisi gas 

rumah kaca 

265. 105. 

000 
- 

APBD 

Penataan Ruan Terbuka 

Hijau (RTH) 

193. 476. 

500 
93. 219. 500 
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APBD 

Pemeliharaan Ruan 

Terbuka Hijau (RTH) 

648. 616. 

750 

1. 981. 252. 

650 

APBD 

Pengembangan taman 

Rekreasi 
766. 122. 

750 
609. 788.000 

 APBD 

Pengujian kadar polusi 

limbah padat dan limbah 

air 

- 135. 247.000 

Total 
6.338. 190. 

750 

6. 900. 966. 

900 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 

 

Jumlah anggaran berbasis Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2020 Rp. 6.338.190.750. sementara pada 

Tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 6.900.966.900. Pada tahun 2020 hingga 

ke 2021 telah mengalami peningkatan namun alokasi dana khusus pada 

penyediaan sarana dan prasarana persampahan dari tahun 2020 Rp. 1.399. 

801. 950 sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 

801. 580. 750 sehingga menjadi penyebab masih terbatasnya sarana dan 

prasarana yang tersedia dalam rangka pengurangan sampah plastik di 

Kabupaten Bantaeng. 

     Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan berikutnya, 

yaitu R selaku Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Adapun hasil 

wawancara tersebut sebagai berikut. 

    “Sarana dan prasarana telah ada disiapkan dari pemerintah namun 

masih belum dapat dikatakan cukup karena keterbatasan anggaran yang 

tersedia. (hasil wawancara tanggal 10 agustus 2022) 

 

    Selanjutnya peneliti juga mewawancarai TA masyarakat di 

Kabupaten Bantaeng yaitu sebagai berikut. 
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   “Sejauh ini, menurut saya pemerintah masih kurang dalam sarana 

dan prasarana dek, seperti truk pengangkut sampah, jadi sampah biasanya 

bertumpuk karena tidak diangkut selama berhari-hari. (hasil wawancara 

tanggal 11 agustus 2022) 

 

    Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih 

kurangnya sarana dan prasarana dikarenakan keterbatasan anggaran yang 

tersedia. Dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.11 Sarana dan Prasarana Persampahan Dinas Lingkungan 

Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sumber Daya Waktu  

    Sumber daya waktu merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Selanjutnya peneliti juga 

mewawancarai informan berikutnya, yaitu NA selaku Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, Adapun hasil wawancara tersebut 

sebagai berikut : 

    “Sumber daya waktu jelas itu sangat berpengaruh ya. kalau waktu 

dalam pelaksanaan kebijakan ini sebenarnya sudah diatur dalam jakstrada, 
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semuanya sudah dijelaskan disitu tentang arah kebijakan, strategi dan target 

dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Bantaeng ini. 

(hasil wawancara tanggal 08 agustus 2022) 

 

      Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan berikutnya, 

yaitu A selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Adapun hasil 

wawancara tersebut sebagai berikut. 

  “Waktu untuk mengimplementasikan kebijakan ini semuanya 

sudah ada dalam jakstrada dengan target yang ingin dicapai. (hasil 

wawancara tanggal 09 agustus 2022) 

 

    Sumber daya waktu yang dimaksud adalah waktu untuk 

mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan jakstrada yang telah diatur 

dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. Jakstrada sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik dilaksanakan dalam periode waktu tahun 

2021 sampai dengan tahun 2025 dengan target pengurangan dan 

penanganan sampah plastik meliputi:  

1). Pengurangan sampah plastik sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka 

timbulan Sampah plastik sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional 

pengurangan sampah plastik di tahun 2025 dan  

2). Penanganan sampah plastik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka 

timbulan sampah plastik sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional 

penanganan sampah plastik di tahun 2025. 

     Berdasarkan hasil wawancara dan paparan diatas, menunjukkan 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng memiliki sumber 
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daya yang yang belum maksimal dalam proses implementasi Peraturan 

Bupati nomor 32 tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik. 

Dimana faktor sumber daya yang meliputi manusia dan waktu sudah cukup 

baik, namun sumber daya finansial belum optimal dikarenakan  dalam 

implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik, Dinas lingkungan hidup memiliki keterbatasan 

anggaran. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel kedua dari 

model Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan 

yaitu ketersediaan sumber daya belum tercapai secara maksimal oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebagai implementator Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng. 

3. Karaktersitik Organisasi Pelaksana 

    Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal 

maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi 

pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan 

dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada 

beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana  persuasif. 

Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cangkupan atau 

luas wilayah kebijakan. 

   Wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng mengenai karakteristik organisasi dalam upaya 
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implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik mengatakan sebagai berikut.  

  “Kalau dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sendiri 

karakteristik organisasinya termasuk dalam organisasi formal. Dan bagusnya di 

sini termasuk solid ya, sehingga seluruh staf dan pegawai telah mengerti bagian 

kerja masing-masing, koordinasi juga baik dilakukan kepada pihak-pihak OPD 

melalui kelurahan-kelurahan dan pelaku usaha retail modern untuk melakukan 

pembinaan 3R bagaimana agar kita dapat mengajak kepada masyarakat dalam 

pengurangan plastik ini. (hasil wawancara tanggal 08 agustus 2022)  

  Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan berikutnya, yaitu R 

selaku Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Adapun hasil wawancara 

tersebut sebagai berikut. 

  “ Pelaksana kebijakan ini ya semua pegawai dalam instansi ini dek, tetapi 

terdapat bidang khusus dalam mengelola kebijakan ini yaitu di bidang 

kebersihan dan bidang pengelolaan sampah. Sejauh ini kami masih optimis 

mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik ini minimal saat 

ada kegiatan acara, pertemuan, ataupun rapat, kita juga tampilkan wadah 

makanan dan minuman yang bisa digunakan berulang-ulang kali. (hasil 

wawancara tanggal 10 agustus 2022) 

  Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan 

informal yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, pihak 

kelurahan dan pelaku usaha retail. Karakteristik organisasi pelaksana ini sangat 

penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat 

dan cocok dari para agen pelaksana. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup  

melakukan pembinaan dan penyuluhan 3R melalui kelurahan-kelurahan juga 

berkoordinasi dengan pelaku usaha retail yang ada di Kabupaten Bantaeng 

yang akan memudahkan penyampaian informasi untuk mengurangi 

penggunaan plastik kepada masyarakat dengan memerintahkan untuk 

menyediakan tas belanja ramah lingkungan di toko-toko retail modern agar 
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masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik dengan tas belanja ramah 

lingkungan sehingga jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat berkurang. 

  Sedangkan hasil wawancara dengan EP sebagai pelaku usaha retail di 

Kabupaten Bantaeng mengatakan sebagai berikut.  

  “Kami juga yang berhubungan langsung dengan pihak Dinas Lingkungan 

Hidup, selain itu kami diperintahkan diseluruh toko-toko seperti alfamart, atau 

alfamidi yang ada di bantaeng ini agar menyediakan tas belanja ramah 

lingkungan karena selain mengurangi penggunaan plastik ini juga bisa 

digunakan berkali-kali ya, selain itu ketika ada informasi dari Dinas 

Lingkungan Hidup, kami yang kemudian menyampaikan informasi tersebut 

kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik ini misalnya 

agar mereka mau menggunakan tas belanja ramah lingkungan. (hasil 

wawancara tanggal 11 agustus 2022) 

   

  Pelaku-pelaku usaha retail modern seperti alfamart, atau alfamidi dalam 

implementasi peraturan pengurangan penggunaan plastik menyediakan tas 

belanja ramah lingkungan juga menyampaikan kembali informasi dari Dinas 

Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan 

plastik di Kabupaten Bantaeng. 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik organisasi pelaksana dalam pengurangan sampah plastik di 

Kabupaten Bantaeng dinilai telah terpenuhi dengan baik. Terdapat hubungan 

yang baik antara organisasi pelaksana. Dimana dalam setiap organisasi 

memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten 

Bantaeng. 

  Berdasarkan karakteristik organisasi pelaksana dari van metter dan van 

horn, suatu organisasi pelaksana harus bersifat persuasif dalam melaksanakan 
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kebijakan. Persuasif disini maksudnya adalah bahwa agen pelaksana harus 

dapat mengajak masyarakat untuk berupaya mengurangi sampah plastik 

dengan mengurangi penggunaan plastik dan melakukan 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle) dalam menjaga kelestarian lingkungannya.  

4. Sikap (dispotition) para pelaksana 

   Sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan peraturan 

bupati, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2016): “sikap 

penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. 

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah 

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan 

persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top 

down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui 

bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang 

harus diselesaikan”.  

  Wawancara dengan Bapak NA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng mengenai sikap pelaksana kebijakan dalam upaya 

implementasi Peraturan Bupati No 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng mengatakan sebagai berikut.  

  “Kalau dari kami sendiri (pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bantaeng) sangat merasa terbantu ya dengan kerjasama yang baik dengan 

pelaku-pelaku usaha retail, pihak-pihak OPD khususnya di kelurahan-

kelurahan yang turut aktif dalam pengurangan sampah plastik ini. Adanya 

mereka sangat memudahkan kami dalam melaksanakan kebijakan ini, misalnya 

pembinaan atau pun penyuluhan kepada masyarakat. Dan harapannya, 
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pembinaan ini dapat tersebar merata keseluruh kelurahan ataupun masyarakat 

untuk mempermudah kami dalam upaya mengimplementasikan kebijakan. 

(hasil wawancara tanggal 08 agustus 2022) 

 

 Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan berikutnya, yaitu A 

selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Adapun hasil wawancara 

tersebut sebagai berikut. 

  “ Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini tentunya kami berharap agar 

masyarakat di tiap kelurahan dapat mengurangi penggunaan plastik dan 

mengelola sampahnya masing-masing, dapat melakukan pemilahan sampah 

dari sumbernya organik atau anorganik yang kemudian kita bisa daur ulang 

atau dijadikan kerajinan tangan, dan masyarakat dapat membuang sampah di 

TPS masing-masing ya. Sejauh ini dibeberapa kelurahan masyarakat cukup 

antusias ya mengikuti kegiatan ini. (hasil wawancara tanggal 09 agustus 2022) 

 

  Sedangkan wawancara dengan EP sebagai salah satu pelaku usaha retail di 

Kabupaten Bantaeng mengatakan sebagai berikut. 

  “Ya yang jelas kami sangat menerima apa yang dari pihak Dinas 

Lingkungan Hidup, selama itu merupakan hal yang baik dan tidak merugikan 

masyarakat. Peraturan ini memang harus terus dilaksanakan, supaya 

kedepannya tidak ada lagi yang menanggap sepele terkait penggunaan plastik 

yang berlebihan, Kalau ada penyuluhan kan bermanfaat dek, jadi kami sangat 

menerima. (hasil wawancara tanggal 11 agustus 2022)  

 

   Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 

salah satu pelaku usaha retail di Kabupaten Bantaeng dapat diketahui bahwa 

sikap para pelaksana yang secara umum saling mendukung karena memiliki 

tujuan yang sama untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng melakukan pembinaan 

kepada masyarakat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah melalui 

kelurahan-kelurahan dan pelaku usaha retail di Kabupaten Bantaeng. 

Masyarakat Kabupaten Bantaeng di beberapa kelurahan mengikuti adanya 
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kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Sehingga, dapat diambil kesimpulan 

bahwa sikap para pelaksana menerima Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2021 

tentang pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bantaeng.  

  Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel keempat dari model 

Van Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu sikap 

para pelaksana kebijakan dapat dikatakan saling menerima dan saling 

mendukung dalam upaya implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

5. Komunikasi antar organisasi pelaksana 

   Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif jika apa yang menjadi 

standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana. Pemahaman para pelaksana 

bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu 

standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi 

dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan 

tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam 

(consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. 

    Bapak A selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng mengenai sikap pelaksana kebijakan 

dalam upaya implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa : 

  “Komunikasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan OPD seperti 

di kelurahan-kelurahan dan pelaku usaha retail modern dan masyarakat bisa 

dibilang baik ya, karena tanpa adanya komunikasi yang baik tidak mungkin 
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kami dapat melaksanakan kebijakan yang mana sasarannya adalah masyarakat  
(hasil wawancara tanggal 09 agustus 2022) 

 

  Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap R selaku seksi 

pengendali dampak lingkungan hidup sebagai berikut. 

  “Koordinasi dilakukan kepada semua OPD dan pelaku usaha retail modern 

sebanyak 15 toko-toko ritel modern yang tersebar di Bantaeng ini kita undang 

semua untuk membahas mengenai kebijakan pengurangan penggunaan plastik. 

Selanjutnya penyuluhan yang dilakukan di setiap kelurahan itu dengan harapan 

agar masyarakat dapat mengelola sampahnya masing-masing, memilah sampah 

dari sumbernya, menyiapkan wadah sampah, membuang sampah di TPS dan 

mereduksi sampah dimulai dari rumah masing-masing dan pemisahan sampah 

plastik karena bisa dijadikan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis dengan 

begitu masyarakat dapat meminimalisasi timbulan sampah plastik dan 

menerapkan pengelolaan sampah 3R (hasil wawancara tanggal 10 agustus 

2022) 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap EP selaku pelaku 

usaha retail di Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut. 

  “Iya dek pihak dinas lingkungan hidup memang pernah melakukan 

sosialisasi tentang peraturan pengurangan penggunaan plastik ini untuk 

kemudian kita sampaikan kembali kepada masyarakat agar menggunakan tas 

belanja pakai ulang sehingga ramah lingkungan karena bisa digunakan berkali-

kali untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. (hasil wawancara 

tanggal 10 agustus 2022) 

 

  Komunikasi antar organisasi pelaksana di Kabupaten Bantaeng dapat 

dikatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dengan OPD melalui kelurahan-

kelurahan dengan diberikan bantuan bimbingan teknis pengelolaan sampah 

serta pelatihan secara langsung oleh masyarakat di setiap kelurahan tentang 

pemanfaatan sampah plastik atau anorganik menjadi kerajinan tangan yang 

bernilai ekonomis dan mengundang sebanyak lima belas perwakilan usaha 

retail modern di Kabupaten Bantaeng untuk menyediakan tas belanja ramah 

lingkungan sebagai pengganti plastik sekali pakai. Kegiatan-kegiatan yang 



75 
 

 

dilakukan oleh organisasi tersebut sebagian besar merupakan cara bagaimana 

mengurangi penggunaan plastik dan bagaimana mengelola sampah plastik 

dengan baik melalui 3R (reuse,reduce,recycle) sehingga didapatkan 

keuntungan dari pengelolaan tersebut.  

  Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel kelima dari model Van 

Meter dan Van Horn untuk analisis implementasi kebijakan yaitu komunikasi 

antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, telah dicapai oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dengan baik dalam upaya implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

   Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang 

tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan 

mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.  

   Untuk mengetahui bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi kinerja 

implementasi kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak NA 

selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut. 

   “Regulasi itu tidak akan berdampak banyak dan luas jika situasi kondisi 

ekonomi sosial dan politik tidak mendukung. Kondisi politik mempengaruhi 

ya, para elit politik sangat mendukung kebijakan ini terutama dengan DPRD 

Kabupaten Bantaeng dan kita bisa bekerja dengan baik karena adanya kerja 

sama dan dukungan dari mereka. (hasil wawancara tanggal 08 agustus 2022) 
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       Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 dilihat dari kondisi politik adanya kerja sama yang baik antara 

pemerintah dan DPRD di Kabupaten Bantaeng. 

  Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada A selaku kepala bidang 

pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut. 

  “Dilihat dari kondisi ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan ini 

memberikan dampak yang positif dimana sampah plastik yang telah dikelola 

dapat dijual kembali, seperti plastik dan botol yang masuk ke TPST itu akan 

diolah menjadi bahan setengah jadi. Produksi per bulan sebanyak delapan ton 

dijual ke Surabaya untuk di daur ulang kembali. (hasil wawancara tanggal 09 

agustus 2022) 

 

  Peneliti juga melakukan wawancara kepada R selaku seksi pengendali 

dampak lingkungan hidup yaitu sebagai berikut. 

  “Dilihat dari lingkungan sosial tentunya memberikan dampak yang positif 

kepada masyarakat di bantaeng karena dengan adanya pelaksanaan kebijakan 

ini dapat menekan laju peningkatan sampah plastik yang ada di bantaeng dan 

meningkatan kreatifitas masyarakat dalam mengelola kembali plastik sehingga 

kelestarian lingkungan dapat terjaga dan tumpukan sampah plastik dapat 

berkurang. (hasil wawancara tanggal 10 agustus 2022) 

 

   Peneliti juga melakukan wawancara kepada TA masyarakat di Kabupaten 

Bantaeng yaitu sebagai berikut. 

  “Dalam pelaksanaan peraturan ini memberikan hasil yang positif ya 

dengan dapat berkurangnya sampah plastik di bantaeng dan meningkatkan 

kepedulian kita terhadap lingkungan. (hasil wawancara tanggal 11 agustus 

2022) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

kebijakan didukung dengan lingkungan yang baik pula dilihat dari kondisi 

ekonomi dan sosial sama-sama memberikan dampak yang positif. 

     Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa variabel dari model Van Meter 

dan Van Horn mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki 
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pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan dengan adanya dukungan 

politik yaitu kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD Kabupaten 

Bantaeng, kondisi ekonomi yaitu plastik yang telah dikelola dapat dijual 

kembali sehingga menjadi penghasilan bagi pemerintah maupun masyarakat  

dan dilihat dari kondisi sosial yaitu memberikan dampak yang positif karena 

dapat menekan laju peningkatan sampah plastik, meningkatkan kreatifitas 

masyarakat dalam mengelola plastik serta meningkatkan rasa kepedulian 

terhadap lingkungan. 

C. Pembahasan Penelitian 

   Pembahasan merupakan pemaparan yang disampaikan oleh peneliti 

sehubungan dengan data dan fakta yang telah peneliti dapatkan dari lapangan 

penelitian serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van 

Meter dan Carl Van Horn yang disebut dengan A Model of The Policy 

Implementations. Menurut Van Meter dan Van Horn ada 6 (enam) variabel yang 

harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. 

Keenam variabel tersebut adalah: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber 

Daya; (3) Hubungan Antar Organisasi; (4) Karakteristik Agen Pelaksana; (5) 

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi serta (6) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 

Kebijakan. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan 

implementasi kebijakan publik khususnya untuk mengukur keberhasilan 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 
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1. Standar dan Sasaran Kebijakan   

  Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana 

yang dikutip dari Kurniawan dan Maani (2019) menjelaskan jika mengukur 

kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran 

tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja 

kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar 

dan sasaran tersebut. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang 

diperoleh maka hasil peneliti atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada 

oleh narasumber sebagai berikut. 

  Pertama, Tujuan dari Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Plastik adalah untuk menjaga pemenuhan dan 

perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat 

akibat dampak buruk dari penggunaan PSP, mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau sampah platik yang 

dihasilkan, serta menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 

kelestarian ekosistem di Kabupaten Bantaeng. 

  Kedua, standar keberhasilan dari Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik yaitu mulai diadakannya sosialisasi 

mengenai pengurangan PSP, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar 

terwujudnya sukses pengurangan sampah plastik, dan pembinaan pengelolaan 

sampah plastik yang meliputi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) namun belum 

merata dilakukan di setiap kelurahan di Kabupaten Bantaeng. 
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2.  Sumber Daya 

   Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wennyta Eka Fauziyah 

(2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber 

daya manusia (human resources) maupun dukungan sumber daya non-manusia 

(non-human resources). Sumber daya juga merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan karena dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan 

publik. Sumber daya yang disoroti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan, 

sumber daya finansial atau anggaran yang disiapkan oleh agen pelaksana untuk 

melaksanakan kebijakan, dan sumber daya waktu demi memperlancar 

keberhasilan kebijakan. 

   Pertama, apabila dilihat dari jumlah pegawai yang terdapat di kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng telah memiliki sumber daya yang 

kompeten dengan kesiapan pegawai yang siap dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Jumlah sumber daya manusia yang terdapat di fasilitas pengelolaan 

sampah plastik yaitu bank sampah, TPS 3R, dan TPST juga telah cukup dengan 

jumlah petugas masing-masing mencapai lima hingga lima belas orang dan 

daur ulang produk kreatif yang dijalankan oleh kader penggerak PKK 

berjumlah 50 orang dalam rangka penanganan sampah Plastik di Kabupaten 

Bantaeng. 

   Kedua, terkait sumber daya finansial pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng ada tapi masih terbatas. Sumber daya finansial digunakan 

untuk menggaji seluruh staf dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup, pengadaan 
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sarana dan prasarana kebersihan, pengadaan sosialisasi, penyuluhan dan 

kegiatan lain dalam rangka penanganan masalah sampah dan kebersihan di 

Kabupaten Bantaeng. Sumber daya finansial Dinas Lingkungan Hidup 

Bantaeng didapatkan dari APBD Kabupaten Bantaeng. Namun alokasi dana 

untuk sarana dan prasarana masih kurang seperti kurangnya truk pengangkut 

sampah yang ada di Bantaeng sehingga penumpukan sampah khusunya sampah 

plastik masih sering terjadi dan tidak masuk ke fasilitas pengelolaan sampah 

sehingga sampah plastik tidak dapat dikelola atau didaur ulang. 

   Ketiga, terkait sumber daya waktu yang dimaksud adalah waktu untuk 

mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan jakstrada yang telah diatur 

dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. Jakstrada sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 

dengan target pengurangan dan penanganan sampah plastik meliputi 

Pengurangan sampah plastik sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka 

timbulan Sampah plastik sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional 

pengurangan sampah plastik di tahun 2025 dan penanganan sampah plastik 

sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah plastik sebelum 

adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah plastik di tahun 

2025. 

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

   Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun 

organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana 
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dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 

Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana 

kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada 

konteks lain diperlukan agen pelaksana  persuasif. Penentuan agen pelaksana 

kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas wilayah kebijakan. Pusat 

perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan informal 

yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, pihak OPD 

dan pelaku usaha retail. Karakteristik organisasi pelaksana ini sangat penting 

karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok 

dari para agen pelaksana.  

   Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyuluhan melalui 

kelurahan-kelurahan juga berkoordinasi dengan pelaku usaha retail yang ada di 

Kabupaten Bantaeng yang akan memudahkan penyampaian informasi untuk 

mengurangi penggunaan plastik kepada masyarakat dengan memerintahkan 

untuk menyediakan tas belanja ramah lingkungan di toko-toko retail modern 

agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik dengan tas belanja 

ramah lingkungan sehingga jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat 

berkurang. Pelaku-pelaku usaha retail modern seperti alfamart, atau alfamidi 

dalam implementasi peraturan pengurangan penggunaan plastik menyediakan 

tas belanja ramah lingkungan juga menyampaikan kembali informasi dari 

Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat untuk mengajak mengurangi 

penggunaan plastik di Kabupaten Bantaeng dengan mengganti plastik sekali 

pakai dengan tas belanja ramah lingkungan. 
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   Karakteristik organisasi pelaksana dalam pengurangan sampah plastik di 

Kabupaten Bantaeng dinilai telah terpenuhi dengan baik. Terdapat hubungan 

yang baik antara organisasi pelaksana. Dalam setiap organisasi memiliki tujuan 

yang sama untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

Dimana suatu organisasi pelaksana harus bersifat persuasif dalam 

melaksanakan kebijakan. Persuasif disini maksudnya adalah bahwa agen 

pelaksana harus dapat mengajak masyarakat untuk berupaya mengurangi 

sampah plastik dengan mengurangi penggunaan plastik dan mau melakukan 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle) dalam menjaga kelestarian lingkungannya.  

4. Sikap Para Pelaksana 

   Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, peneliti 

memusatkan perhatian pada sikap para pelaksana dalam implementasi suatu 

kebijakan peraturan bupati, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya 

kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 

kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan publik. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara 

maka hasil penilaian atas dimensi sikap/disposisi para pelaksana adalah sebagai 

berikut. 

    Sikap para pelaksana yang secara umum saling mendukung karena 

memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten 

Bantaeng. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng melakukan 
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penyuluhan kepada masyarakat bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan dan 

pelaku usaha retail di Kabupaten Bantaeng. Masyarakat Kabupaten Bantaeng di 

beberapa kelurahan mengikuti adanya penyuluhan yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Beberapa hal di atas menunjukkan 

bahwa untuk sikap para pelaksana kebijakan dapat dikatakan saling menerima 

dan saling mendukung dalam upaya implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bantaeng. 

5. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana 

   Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif jika apa yang menjadi 

standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana. Pemahaman para pelaksana 

bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu 

standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Dikutip dari 

Purnamasari & Pradana (2017) Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh 

dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka 

asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula 

sebaliknya.  Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka 

hasil penilaian atas dimensi komunikasi antar organisasi pelaksana adalah 

sebagai berikut. 

   Komunikasi antar organisasi pelaksana di Kabupaten Bantaeng dapat 

dikatakan baik, Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan OPD 

dan pelaku usaha retail di Kabupaten Bantaeng. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya kerjasama yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
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Bantaeng dengan OPD melalui kelurahan-kelurahan dengan diberikan bantuan 

bimbingan teknis pengelolaan sampah plastik, serta pelatihan secara langsung 

oleh masyarakat di setiap kelurahan tentang pemanfaatan sampah plastik yang 

dapat menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis di Kabupaten Bantaeng 

dan mengundang sebanyak lima belas perwakilan usaha retail modern di 

Kabupaten Bantaeng untuk menyediakan tas belanja ramah lingkungan sebagai 

pengganti plastik sekali pakai. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi tersebut sebagian besar merupakan cara bagaimana mengurangi 

penggunaan plastik dan bagaimana mengelola sampah plastik dengan baik 

melalui 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sehingga didapatkan keuntungan dari 

pengelolaan tersebut.  

6. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi 

   Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan 

adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif 

dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. 

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan 

eksternal yang kondusif.  

    Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil 

penilaian atas dimensi lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :  

Lingkungan Ekonomi, Sosial maupun Politik sangat berpengaruh terkait 

implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng, dimana pelaksanaan kebijakan didukung dengan 
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lingkungan yang baik pula dilihat dari kondisi politik, ekonomi dan sosial 

sama-sama memberikan dampak yang positif. 

     Dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki pengaruh 

besar terhadap keberhasilan kebijakan dengan adanya dukungan politik yaitu 

kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantaeng, 

kondisi ekonomi yaitu plastik yang telah dikelola dapat dijual kembali 

sehingga menjadi penghasilan bagi pemerintah maupun masyarakat  dan dilihat 

dari kondisi sosial yaitu memberikan dampak yang positif karena dapat 

menekan laju peningkatan sampah plastik, meningkatkan kreatifitas 

masyarakat dalam mengelola plastik serta meningkatkan rasa kepedulian 

terhadap lingkungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi 

Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten 

Bantaeng dilihat dari enam variabel dalam model Donald Van Metter dan Carl 

Van Horn yaitu :  

1.  Standar Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 mengadakan Sosialisasi 

mengenai pengurangan penggunaan PSP, meningkatkan fasilitas sarana dan 

prasarana agar terwujudnya sukses pengurangan sampah plastik, dan 

penyuluhan pengelolaan plastik yang meliputi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 

pada kelurahan-kelurahan namun belum merata. Tujuan dan sasaran dalam 

kebijakan untuk menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari 

penggunaan PSP, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh limbah atau sampah plastik yang dihasilkan, serta menjaga 

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 

2.  Sumber daya manusia sudah mendukung implementasi kebijakan, sumber daya 

finansial ada tetapi masih terbatas, alokasi dana untuk sarana dan prasarana 

masih kurang seperti kurangnya truk pengangkut sampah sehingga 

penumpukan sampah plastik masih sering terjadi dan tidak masuk ke fasilitas 

pengelolaan sampah plastik agar dapat dikelola atau didaur ulang. Sumber daya 
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waktu sesuai dengan jakstrada yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 

32 Tahun 2021. 

3. Karakteristik organisasi pelaksana, terdapat hubungan yang baik antara 

organisasi pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup, OPD, dan Pelaku Usaha 

Retail dimana dalam setiap organisasi  memiliki tujuan yang sama dan bersifat 

persuasif dalam melaksanakan kebijakan. Persuasif disini maksudnya adalah 

bahwa agen pelaksana harus dapat mengajak masyarakat untuk berupaya 

mengurangi penggunaan plastik. 

4. Sikap (dispotition) para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan 

peraturan, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. 

Sikap para pelaksana kebijakan saling menerima dan saling mendukung 

dengan adanya kerja sama yang baik dalam upaya implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik. 

5. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan lancar. 

Dalam prosesnya adanya koordinasi dan pertemuan-pertemuan antar organisasi 

untuk terkait pembagian tugas dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan 

kepada masyarakat juga membuktikan terjalinnya komunikasi yang baik. 

6. Dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan kebijakan dengan adanya dukungan politik yaitu kerja 

sama yang baik antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantaeng, kondisi 

ekonomi yaitu plastik yang telah dikelola dapat dijual kembali sehingga 

menjadi penghasilan bagi pemerintah maupun masyarakat dan dilihat dari 

kondisi sosial yaitu memberikan dampak yang positif karena dapat menekan 
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laju peningkatan sampah plastik, meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam 

mengelola plastik serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. 

B. Saran 

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Diharapkan pemerintah daerah lebih tegas terkait dengan pelaksanaan 

peraturan pengurangan penggunaan plastik agar kedepannya tidak ada lagi 

masyarakat yang tidak peduli dan mematuhi peraturan tersebut. 

2. Diharapkan pemerintah lebih aktif lagi melakukan kegiatan penyuluhan agar 

pelaksanaan peraturan pengurangan penggunaan plastik dapat merata di 

seluruh daerah di Kabupaten Bantaeng. 

3. Diharapkan masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap 

lingkungan agar peraturan tentang pengurangan penggunaan plastik ini dapat 

terlaksana dengan maksimal dan jumlah sampah khususnya sampah plastik 

dapat berkurang. 
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Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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LAMPIRAN 

Pedoman Wawancara 

   Dalam implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Penggunaan 

Plastik di Kabupaten Bantaeng untuk mendapatkan data dengan menggunakan 

metode wawancara sebagai berikut. 

Fokus Pertanyaan Pertanyaan Wawancara 

Proses Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2021 

Tentang Pengurangan 

Penggunaan Plastik di 

Kabupaten Bantaeng 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran 

dan tujuan kebijakan 

a.  Bagaimanakah standar kebijakan yang 

harus dicapai untuk mengimplementasikan 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021?  

b.  Siapa / apa yang menjadi sasaran dalam 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2021?  

c.  Apakah tujuan dari Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021?  

d.  Bagaimana proses pencapaian kebijakan 

tersebut? 

e.  Bagaimana menurut anda mengenai 

adanya Peraturan Bupati No.32 Tahun 

2021?  

2. Sumber daya 

a.  Sumber daya manusia  
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1) Untuk proses implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2021, 

bagaimana sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng?  

b.  Sumber daya finansial  

1)  Dari mana dana operasional yang 

digunakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dalam mengimplementasikan 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021?  

2)  Bagaimana alokasi dana operasional 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup terkait dengan Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2021?  

3)  Bagaimana sarana prasarana yang 

disediakan dalam pelaksanaan 

kebijakan ini ? 

c.  Sumber daya waktu 

1)  Apakah waktu yang tersedia sudah 

cukup dalam mengimplementasikan 

kebijakan tersebut ? 
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3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

a.  Bagaimana karakteristik organisasi 

pelaksana (implementator) dalam proses 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2021?  

b.  Apakah ada organisasi pelaksana 

kebijakan selain Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng? 

4. Sikap Pelaksana (Dispotition) 

a.  Bagaimana sikap para pelaksana atas 

kebijakan tersebut? 

b.  Apakah anda mendukung adanya 

pelaksanaan kebijakan ini?  

5. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

a.  Bagaimana komunikasi yang terjadi antar 

organisasi pelaksana dalam proses 

implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 

Tahun 2021?  

b.  Bagaimana koordinasi yang dilakukan 

terkait pelaksanaan kebijakan tersebut? 

c.  Bagaimana penyampaian informasi   

terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut? 
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6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 

a.  Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, 

dan politik terkait dengan implementasi 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021? 

b.  Apakah lingkungan sosial, politik,dan 

ekonomi mempengaruhi implementasi 

kebijakan ini? 

c.  Apakah terdapat hambatan di lingkungan 

ekonomi, sosial dan politik dalam 

pengimplementasian kebijakan ini? 
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Surat Rekomendasi Penelitian dari Kampus 
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Surat dari PTSP Kabupaten Bantaeng 
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Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantaeng 
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Foto bagian depan dan halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bantaeng 
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Foto bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng 
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Foto bersama Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantaeng 

 

 

Foto bersama Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Hidup  
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Foto bersama Pelaku Usaha Retail dan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng 
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