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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 

TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI PENERAPAN 

KANTONG BELANJA PLASTIK SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Caca Yudha Prawira 

 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur 

mengenai pengurangan sampah yaitu meliputi kegiatan pembatasan timbulan 

sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah 

kantong plastik merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan 

hidup, salah satu upaya dalam mengurangi timbulan sampah khususnya sampah 

kantong plastik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah 

Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di 

seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia. Namun, faktanya dalam beberapa 

bulan  ini masih terdapat beberapa gerai pasar ritel modern yang belum 

menggunakan program kantong plastik berbayar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana Pelaksanaan surat 

edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan 

sampah kantong plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai 

tidak gratis? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan surat edaran 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut? 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan 

pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data 

skunder, dan data tersier. Analis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. 

Hasil Penelitian menunjukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengeluarkan surat edaran program kantong plastik berbayar, berdasarkan azaz 

kemanfaatan dan azaz kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya 

pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik berbayar belum 

berjalan secara optimal. Masih sangat sedikit masyarakat yang membawa kantong 

belanja sendiri. Sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam 



halpengurangan sampah kantong plastik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan 

sampah plastik melalui program kantong plastik berbayar diantaranya adalah 

kurangnya sosialisasi terhadap program kantong plastik berbayar dan tidak ada 

laporan hasil penggunaan penjualan kantong plastik dan kegiatan yang 

dilaksanakan dari pihak  perusahaan pasar gerai ritel modern kepada Badan 

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup serta tidak ada sanksi yang 

mengatur apabila pasar gerai ritel modern tidak mengikuti program kantong 

plastik berbayar. 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sampah, Kantong Plastik 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF LIVING ENVIRONMENT AND FORESTRY 

MINISTRY FORM LETTER NO: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 ABOUT 

PLASTIC TRASH REDUCTION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF 

PAID DISPOSABLE PLASTIC SHOPPING BAG IN BANDAR LAMPUNG 

CITY 

 

By 

 

Caca Yudha Prawira 

 

 

Indonesian Act 2008 No.18 about Garbage Management rules garbage reduction 

including an activity of garbage producing limitation, garbage recyclement, and 

garbage re-usal. Plastic bag trash is one of the reason in living environment 

pollution. One of the effort to reduce trash production especially plastic bag trash 

is through Living Environment and Forestry Ministry 

No.SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 about plastic trash reduction through the 

implementation of paid disposable plastic shopping bag in all of Indonesian 

modern retail market outlets. But in the fact in this several months, there was still 

several outlets did not use paid plastic bag program. 

This research issues formulate that, 1. How is the implementation of Living 

Environment and Forestry Ministry form letter about plastic trash reduction 

through the implementation of paid disposable plastic shopping bag? 2. What is 

the obstacle factor of those Environment and Forestry Ministry form letter 

implementation?  

This research are using normative and empirical approaches with primary, 

secondary and tertiary data as the data resource. Data analysis is using qualitative 

descriptive method.  

Research Results shows that Living Environment and Forestry Ministry was 

issuing the paid plastic bag program form letter based on expediency and public 

interest principles. But in the implementation of the plastic bag reduction through 

the paid plastic bag program have not work optimally. So, there is no significant 

enhancement on plastic bag trash reduction. There are some Obstacle factor of this 

program implementation which are lack of paid plastic bag program socialization, 

there was no final report of plastic bag sell usal from the modern market retail 

outlet companies to the management and living environment control agency, and 



there is no sanction which ruled the modern market retail outlets, if they are not 

following the paid plastic bag program. 

Keywords: Implementation, Garbage, Plastic Bag 
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MOTTO 

 

“Never stop learning, because life never stop teaching” 

(Unknown) 

 

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakannya 

atau diperbuatannya” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Hari ini anda adalah orang yang sama dengan anda di lima tahun mendatang, 

kecuali dua hal orang-orang di sekeliling anda dan buku-buku anda baca” 

(Charles Jones) 
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DAFTAR PUSTAKA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. UUD 1945 mengamanatkan, 

pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, 

agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup 

bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni: 

(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 



 2 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan 

hukum.  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan Lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi 

kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya 

memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

lain. 
1

 Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu 

berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup.
2
 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa 

dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan 

demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus 

semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan degradasi lingkungan 

pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih 

menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. 

Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang 

                                                        
1 Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar 
Grafika, hlm. 1. 
2 Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, 2014, Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional 

(Edisi Revisi), Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 2. 
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sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara- negara 

berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah 

tidak seimbang dengan produksinya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa 

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

Menurut Pasal 1 angka 5 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah. Pengelolaan pada kawasan perkotaan ini dihadapkan kepada berbagai 

permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut 

meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat (human 

behavior) yang masih rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir 

sampah (final disposal).  

Mempertimbangkan permasalah-permasalahan yang ada, diperlukan pengaturan 

kembali tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ada nya suatu pengaturan 

kebijakan. Segala kebijakan para penyelenggara tidak boleh menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala kebijakan 

tersebut harus memenuhi kebutuhan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia agar 

dapat mencapai tujuan Negara yaitu masyarakat yang sejahtera. 

Dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

mengenai pengurangan sampah dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah. 

Salah satu contohnya adalah pengurangan sampah kantong plastik sehubungan 

dengan pembatasan timbulan sampah. Dalam penjelasan Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan yang di maksud dengan 
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pembatasan timbulan sampah adalah dengan cara upaya meminimalisasi timbulan 

sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan 

produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan 

produk.  

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain : 

1. Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah 

terurai oleh proses alam; 

2. Membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau 

3. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai. 

Sampah dikota Bandar Lampung setiap hari nya menerima kiriman 600 – 700 ton 

sampah di TPA sampah di bakung, Teluk Betung Barat
3
. Sampah yang dihasilkan 

oleh masyarakat ini masih didominasi dengan sampah kantong plastik sehingga 

dapat menimbulkan terjadi nya timbulan sampah yang dapat mencemarkan 

lingkungan sekitarnya. Salah satu kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk meminimalisasi timbulan sampah khusus nya sampah kantong 

plastik adalah dengan uji coba penerapan kantong plastik berbayar terhitung sejak 

21 Februari 2016. Berdasarkan hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel 

Seluruh Indonesia (APRINDO) Dalam Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

                                                        
3 http://lampost.co/berita/negeri-sampah-plastik- Diakses pada Tanggal 28 Juli 2016 Pukul 20:06 

WIB 
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mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 

tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar di seluruh 

gerai pasar ritel modern di Indonesia. Kantong plastik berbayar adalah salah satu 

kebijakan guna menekan laju timbulan sampah di Indonesia terutama sampah 

kantong plastik. Kondisi di masyarakat mengenai berbelanja di gerai pasar ritel 

modern selalu di sediakan kantong plastik secara cuma-cuma. Hal ini 

menyebabkan semakin bertambahnya jumlah kantong plastik yang beredar di 

masyarakat, hal ini juga menimbulkan kemungkinan terjadinya penumpukan 

jumlah kantong plastik. Sejak di berlakukannya surat edaran tersebut saat ini 

pengusaha ritel modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma 

kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka 

konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai pasar ritel modern. 

Terkait harga kantong plastik, pemerintah menyepakati harga jual kantong plastik 

selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per 

kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Mengingat dan mempertimbangkan pada masa uji coba tahap pertama 

memberikan dampak positif baik dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial maka 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik 

melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis. Salah satu 

pengusaha gerai pasar ritel modern yang menggunakan kebijakan ini di kota 

Bandar Lampung ialah di Alfamart cabang Makam Pahlawan dan Indomaret 

cabang Makam Pahlawan. Namun faktanya dalam beberapa bulan ini masih 

terdapat beberapa gerai pasar ritel modern yang belum menggunakan kebijakan 
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ini salah satu contohnya yaitu Chandra Super Store. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan kantong plastik berbayar 

dengan judul “Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan 

Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai 

Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang pengurangan sampah kantong plastik melalui 

penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis? 

2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan surat edaran Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah kantong 

plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis? 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah, limbah, bahan 

berbahaya dan beracun khususnya dalam hal kebijakan penggunaan 

kantong plastik berbayar. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan surat edaran 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan 

sampah, limbah, bahan berbahaya dan beracun khususnya dalam hal 

kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

Hukum Administrasi Negara dan memberikan kontribusi mengenai 

pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dalam hal pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun 

khusus nya mengenai pelaksanaan kantong plastik berbayar. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi 

kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan surat edaran kantong plastik 

berbayar dan juga sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan 

kantong plastik berbayar. Tulisan ini juga merupakan syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan sarjana yang merupakan kebutuhan penulis. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan kantong plastik 

berbayar di beberapa gerai pasar ritel modern di Bandar Lampung. Kebijakan 

kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju 

timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi 

lingkungan.



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pelaksanaan 

Dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah di rencanakan maka perlu adanya 

suatu tindakan atau biasa disebut pelaksanaan yang merupakan proses dari suatu 

kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang merupakan kata bantuan, sifat, dan 

tanda. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. 

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan.
4

 Menurut Jihad, Hasyam dan Suyanto 

pelaksanaan atau implementasi adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan 

secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur 

aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam 

dampak.
5
 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan suatu 

usaha-usaha atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara 

matang,terperinci, dan terprogram. 

                                                        
4 Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hlm. 70 
5
 Jihad, Hasyam dan Suyanto, 2000, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium 

III, Yogyakarta: Adit Cita, hlm. 151 
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2.2 Kebijakan 

2.2.1 Pengertian Kebijakan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep untuk 

menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Charles O. Jones kebijakan 

terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan yang diinginkan, perencanaan untuk 

mencapai tujuan, program berupa upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, 

dan keputusan berupa tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan membuat 

rencana; melaksanakan dan mengevaluasi program; serta komponen efek berupa 

akibat-akibat dari program.
6
 

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada 

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu 

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah 

tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. 

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa kebijakan merupakan produk dari 

perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schricftelijk 

beleid”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Kebijakan berfungsi 

sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

                                                        
6
 Oberlin Silalahi,Beberapa Aspek Kebijaksanaan 

Negara,(Yogyakarta:Liberty,1989), Hlm 1 
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karenanya tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-

undangan.
7
 

Menurut P.J.P Tak, kebijakan merupakan peraturan umum yang dikeluarkan oleh 

instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan 

terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya dan pembuatan 

peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-

undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya kebijakan tidak 

didasarkan kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak 

termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi diletakan 

pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terikat 

dengan pelaksanaan kewenangannya.
8
 

Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku 

yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 

membuatnya maupun yang mentaatinya. Titmuss mendefinisikan kebijakan 

sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-

tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada 

masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten 

dalam mencapai tujuan tertentu. 
9
 

                                                        
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta:RajaGrafindo 

Persada,2014),Hlm 174-175 
8
 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat,Hukum Administrasi Negara dan 

Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung:Nuansa Cendikia,2014),Hlm 156 
9
 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta,2006) Hlm 7 
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Commissie Wetgevingsvraagstukken merumuskan kebijakan sebagai suatu 

peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga 

negara (warga negara, juga organ pemerintahan lainnya) ditetapkan berdasarkan 

kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau instansi 

pemerintahan yang secara hierarki lebih tinggi. Kebijakan secara esensial 

berkenaan dengan organ pemerintahan dalam hal ini semata-mata menggunakan 

kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan, kewenangan 

pemerintahan itu tidak terikat secara tegas, dan ketentuan umum digunakan pada 

pelaksanaan kewenangan.
10

 

Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih luas dan 

cukup rinci ketimbang pandangan diatas, dimana lembaga dunia ini memberikan 

makna kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa saja amat 

sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur 

atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau 

privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi 

mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu 

program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.
11

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., Hlm 176-177 
11 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, ( Jakarta:Bumi Aksara,2014), Hlm 

9 
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2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan 

J.H.van Kreveld menyebutkan ciri dari kebijakan sebagai berikut, 

1. Kebijakan itu langsung atau tidak langsung, tidak didasarkan pada 

ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan 

kewenangan mengatur, dengan kata lain kebijakan itu tidak ditemukan 

dasarnya dalam undang-undang 

2. Kebijakan tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-

keputusan instansi pemerintah yang bebas terhadap warga negara atau 

ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut 

3. Kebijakan memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa 

pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi 

pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas 

terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang 

dirumuskan dalam kebijakan itu. 

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri kebijakan sebagai berikut: 

1. Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. 

2. Azas-azas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-

undangan tidak dapat diberlakukan pada kebijakan. 

3. Kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena tidak ada dasar 

peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan kebijakan 

tersebut. 

4. Kebijakan dibuat berdasarkan Freies Ermessen dan ketiadaan wewenang 

administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. 
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5. Pengujian terhadap kebijakan lebih diserahkan kepada doelmatigheid 

sehingga batu ujinya adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik 

6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakmi 

keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan 

dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.
12

 

Selain itu, kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang 

mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu; 

2. Kebijakan tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat; 

3. Kebijakan harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, 

keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu 

dipertimbangkan; 

4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena kebijakan 

tersebut; 

5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang 

aka diempuh harus jelas; 

6. Kebijakan harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-

hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus 

dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah 

ditimbulkan jangan sampai diingkari.
13

 

                                                        
12

 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat,Hukum Administrasi Negara dan 

Kebijakan Pelayanan Publik, Op. Cit., Hlm 157 
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., Hlm 183-184 
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2.2.3 Kebijakan Kantong Plastik Berbayar 

Kantong plastik berbayar adalah salah satu bagian dari kebijakan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminimalisasi timbulan sampah 

khusus nya sampah kantong plastik. Kantong plastik berbayar merupakan 

kebijaksanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka 

mendorong kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik dalam 

upaya mengurangi timbulan sampah. 

Dasar hukum kebijakan kantong plastik berbayar adalah Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 mengenai pengurangan sampah dengan kegiatan pembatasan 

timbulan sampah. Pengurangan sampah kantong plastik ini sehubungan dengan 

pembatasan timbulan sampah. Dalam penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 

Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan yang di maksud dengan pembatasan timbulan 

sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak 

sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat 

berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. 

Kebijakan kantong plastik berbayar ini merupakan hasil dari pertemuan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO) Dalam 

Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam rangka 

mendorong perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong 

plastik dan kesadaran dalam upaya mengurangi timbulan sampah Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran 
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Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan 

Kantong Plastik Berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia.         

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 yaitu 

sebagai berikut: 

1. BPKN, YLKI dan APRINDO mendukung penuh kebijakan kantong plastik 

berbayar yang dicanangkan oleh Pemerintah dan siap mensukseskan 

sosialisasi dan ujicoba penerapan kantong plastik berbayar di 23 kota; 

2. Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong 

plastik berbayar tersebut Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO sepakat 

bahwa pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-

cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong 

plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel. 

Sehingga mekanisme yang terjadi adalah mekanisme bisnis biasa dimana 

kantong plastik tersebut menjadi produk dagang yang diperjualbelikan; 

3. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO 

menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong 

plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah) per kantong 

sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

4. Harga kantong plastik sebagaimana tersebut di atas akan dievaluasi oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba 

berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan; 

5. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, 

Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi 

kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan 
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paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu; 

6. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan 

pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan 

pengelolaan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan 

diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. 

Mengingat uji coba tahap pertama yang diikuti oleh 23 Kota ini berakhir tanggal 

31 Mei 2016 dan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan uji coba tahap pertama 

tersebut memberikan dampak positif baik dari sisi lingkungan, ekonomi dan 

sosial, dipandang perlu untuk melakukan uji coba lanjutan dalam lingkup yang 

lebih luas, secara nasional maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang 

Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali 

Pakai Tidak Gratis. Dalam rangka melaksanakan uji coba nasional pembatasan 

penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis maka perlu di 

perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Uji coba nasional dilaksanakan dalam tahun 2016 sampai dengan terbitnya 

regulasi yang mengatur secara teknis dan rinci tentang Pembatasan 

Penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai; 

2. Uji coba nasional diikuti oleh ritel/toko modern yang berdiri sendiri 

maupun yang berada di Pusat Perbelanjaan di seluruh Indonesia; 
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3. Mengingat urusan pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah 

Daerah, maka teknis operasional penyelenggaraan kebijakan ini menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas 

daerah dengan tetap memegang prinsip bahwa dana hasil penjualan 

kantong belanja plastik menjadi milik pengusaha ritel/toko modern dan 

pemerintah tidak memungut biaya dari hasil penjualan kantong belanja 

plastik; 

4. Apabila pihak pengusaha ritel/toko modern bermaksud untuk 

menggunakan dana penjualan kantong belanja plastik maka penggunaanya 

ditujukan untuk mendukung kebijakan ini seperti kegiatan kampanye dan 

sosialisasi, insentif bagi konsumen dan penyediaan kantong belanja pakai 

ulang, membantu masyarakat membersihkan sampah di sungai, laut dan 

parit-parit di lingkungannya; 

5. Setiap akhir bulan, masing-masing retail melaporkan penggunaan 

penjualan kanton plastik dan kegiatan yang di laksanakan, yang 

disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 

tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat; 

6. Perlu melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 

secara lebih luas, masif dan sistematis dengan melibatkan seluruh pihak 

terkait. Sosialisasi intensif terhadap kasir perlu ditingkatkan karena banyak 

kasir-kasir yang tidak bertanya kepada konsumen apakah membawa 

kantong belanja sendiri atau akan membeli; 

7. Pemerintah daerah yang telah mempunyai kebijakan pembatasan 

penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai secara lebih khusus 
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seperti penerapan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual 

minimal yang ditetapkan pada uji coba sebelumnya dan pelarangan 

penyediaan serta pemberian kantong belanja plastik sekali pakai dapat 

teteap melanjutkan kebijakan tersebut. 

Tujuan kebijakan kantong plastik berbayar ini yaitu untuk menekan laju timbulan 

sampah kantong plastik yang selama ini menjadi permasalahan bagi lingkungan 

hidup. Kebijakan kantong plastik berbayar menjadi salah satu strategi 

komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk mengurangi penggunaan 

kantong plastik. 
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2.3  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas. Akan 

tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, pemerintah 

diberi kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan sosial. Akan tetapi, pemerintah harus dapat mempertanggung 

jawabkan setiap tindakan tersebut dengan konsepsi negara hukum yang 

mengindikasikan ekuilibrium antara hak dan kewajiban. Salah satu tolak ukur 

untuk menilai apakah kebijakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum 

atau tidak adalah dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik.
14

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  

menjelaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang selanjutnya 

disingkat AAUPB, diartikan sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai 

dasar dan tata cara dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik, yang dengan 

cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan 

terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan 

penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.
15

 AAUPB dijadikan 

sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping 

sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.
16

 

                                                        
14 Ibid, Hlm 229-230 
15 Ibid, Hlm 234 
16 Ibid, Hlm 239 
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Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik di Indonesia, asas-asas 

ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara 

negara, yaitu sebagai berikut. 

1. Asas kepastian hukum; 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara; 

3. Asas kepentingan umum; 

4. Asas keterbukaan; 

5. Asas proporsionalitas; 

6. Asas profesionalitas; 

7. Asas akuntabilitas.
17

 

Koentjoro Purbopranoto dan SF.Marbun merumuskan Asas-asas AAUPB 

sebagai berikut. 

1. Asas kepastian hukum; 

2. Asas keseimbangan; 

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan; 

4. Asas bertindak cermat; 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan; 

6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan; 

7. Asas permainan yang layak; 

8. Asas keadilan dan kewajaran;  

                                                        
17 Ibid, Hlm 241-242 
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9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar; 

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal; 

11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi; 

12. Asas kebijaksanaan; 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.
18

 

Disamping itu, dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi 

Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 10 Ayat (1) AAUPB yang dimaksud 

dalam Undang-Undang ini meliputi asas: 

1. Asas kepastian hukum; 

2. Asas kemanfaatan; 

3. Asas ketidakberpihakan; 

4. Asas kecermatan; 

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan; 

6. Asas keterbukaan; 

7. Asas kepentingan umum; dan 

8. Asas pelayanan yang baik. 

 

 

 

                                                        
18 Ibid, Hlm 244-245s 
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2.4  Pengertian Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

2.4.1 Pengertian Sampah 

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu 

yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang 

yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya
19

. 

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang 

berbentuk padat.  

Juli Soemirat berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki 

oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar mengatakan yang dimaksud dengan 

sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau 

sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan 

manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran 

manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya. Manik mendefinisikan 

sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan 

harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.  

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) 

adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu 

yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan 

sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia 

                                                        
19

 Chandra Budiman, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta:EGC,2006), Hlm 8 
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yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah 

mengandung prinsip sebagai berikut :  

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat 

2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia 

3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi 

Adapun beberapa jenis-jenis sampah yaitu meliputi : 

1. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalam nya : 

a. Sampah Anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, 

misalnya: logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya. 

b. Sampah Organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, 

misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya. 

2. Sampah berdasaran dapat dan tidaknya terbakar : 

a. Sampah yang mudah terbakar, misalnya: kertas, karet, kayu, plastik, kain 

bekas, dan sebagainya. 

b.   Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng bekas, 

besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya. 

3. Sampah berdasarkan karakteristiknya 

a. Abu (Ashes) Merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah 

terbakar, baik di rumah, di kantor maupun industri. 

b. Sampah Jalanan (Street Sweeping) berasal dari pembersihan jalan dan 

trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan. 
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c. Bangkai Binatang (Dead Animal) yaitu bangkai binatang yang mati karena 

bencana alam, penyakit atau kecelakaan. 

d. Sampah pemukiman (Household refuse) yaitu sampah campuran yang 

berasal dari daerah perumahan  

e. Bangkai Kendaraan (Abandoned vehicles) yang termasuk jenis sampah ini 

adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut dan alat 

transportasi lainnya. 

f. Sampah industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri 

pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan industri lainnya. 

g. Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (Demolotion waste) yaitu 

sampah yang berasal dari perombakan gedung/bangunan 

h. Sampah dari daerah pembangunan yaitu sampah yang berasal dari sisa 

pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari 

daerah ini mengandung tanah batu-batuan, potongan kayu, alat perekat, 

kertas dan lain-lain. 

i. Sampah padat pada air buangan (Sewage Solid) sampah yang terdiri dari 

benda yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu 

pusat pengolahan air buangan. 

j. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penangan khusus dalam 

pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, dan zat radioaktif. 

Pengelolaan sampah menurut Reksosoebroto yaitu pengelolaan sampah sangat 

penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, demikian 

sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal 

yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan 
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lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak 

menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak 

menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang 

harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan 

tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan 

lain sebagainya.  

Techobanoglous mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang 

berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan 

(sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan 

pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan 

alam (conservation), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga 

mempertimbangkan sikap masyarakat. 

2.4.2 Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, 

pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan 

debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat 

beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3). 

Definisi dari limbah B3 berdasarkan BAPEDAL ialah setiap bahan sisa (limbah) 

suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
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(B3) karena sifat atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan 

kesehatan manusia. Contoh limbah B3 ialah logam berat dan zat kimia seperti 

pestisida, sianida, sulfide, fenol dan sebagainya. 

Limbah beracun teridiri dari: 

1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat 

menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat 

merusak lingkungan. 

2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, 

percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau 

tebakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu 

lama. 

3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena 

melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang 

tidak stabil dalam suhu tinggi. 

4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun dan berbahaya 

bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian 

atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut. 

5. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang 

terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti 

bagian tubuh menusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang 

terkena infeksi. 
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2.4.3 Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) disebutkan Bahan 

Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, 

dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.  

Bahan-bahan tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-

kelompok bahan bersifat
20

: 

1. mudah meledak (explosive) yaitu bahan yang pada suhu dan tekanan 

standar dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat 

menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat 

dapat merusak lingkungan di sekitarnya. 

2. pengoksidasi (oxidizing) yaitu bahan yang memiliki waktu pembakaran 

sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar. 

3. sangat mudah sekali menyala (extremely flammable) yaitu B3 padatan 

dan cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0
o
C dan titik didih lebih 

rendah atau sama dengan 35
o
C. 

4. sangat mudah menyala (highly flammable) yaitu bahan yang memiliki 

titik nyala 0-21
o
C. 

5. mudah menyala (flammable) 

                                                        
20  https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_Berbahaya_dan_Beracun_(B3) Diakses pada tanggal 5 

Agustus 2016 pukul 19.10 WIB 
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6. amat sangat beracun (extremely toxic) dan sangat beracun (highly toxic) 

7. beracun (moderately toxic) yaitu bahan yang bersifat racun bagi manusia 

dan akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke 

dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. 

8. berbahaya (harmful) yaitu bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas 

yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat 

menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. 

9. korosif (corrosive) yaitu bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit, 

menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan 

laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun, atau mempunyai pH sama 

atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 

12,5 untuk yang bersifat basa. 

10. bersifat iritasi (irritant) yaitu bahan padat atau cair yang jika terjadi 

kontak secara langsung, dan apabila kontak tersebut terus menerus 

dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan. 

11. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment) yaitu bahaya 

yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon atau 

bahan tersebut dapat merusak lingkungan. 

12. karsinogenik (carcinogenic) yaitu bahan yang dapat menyebabkan sel 

kanker. 

13. teratogenik (teratogenic) yaitu bahan yang dapat mempengaruhi 

pembentukan pertumbuhan embrio. 

14. mutagenik (mutagenic) yaitu bahan yang menyebabkan perubahan 

kromosom (perubahan genetika). 
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2.5   Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar 

Mengingat Negara  Indonesia sebagai peringkat kedua dunia penghasil sampah 

plastik setelah Negara China
21

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor: 

SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui 

Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis. Pengurangan 

sampah kantong plastik melalui penerapan kantong plastik berbayar ini pada 

dasarnya untuk mengurangi timbulan sampah khususnya sampah kantong plastik. 

Mengenai pengurangan timbulan sampah ini dapat dilihat dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Pasal 11 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengurangan Sampah 

meliputi kegiatan: 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. pemanfaatan kembali sampah. 

Pengurangan sampah kantong plastik ini sehubungan dengan pembatasan 

timbulan sampah. Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurangan sampah sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

                                                        
21 http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 Diakses pada tanggal 13 September 2016 

pukul 17.25 WIB 
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a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat di daur 

ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau 

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau 

kemasan yang sudah digunakan. 

Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah 

yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan 

produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan 

produk. 

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain: 

1. Pengunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang danm 

mudah terurai oleh proses alam; 

2. Membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau 

3. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara 

normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat 

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan 

doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. 
22

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi 

penelitian pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung serta PT. Indomarco Pristama Bandar Lampung, PT. Sumber 

Alfaria Trijaya. TBK Bandar Lampung dan Chandra Super Store Bandar 

Lampung untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

                                                        
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 135 
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Penggunaan kedua macam pendekatan masalah tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.  

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.  

3.2.1 Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data 

primer ini akan diambil dari hasil wawancara kepada kepala Badan Pengelolaan 

dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung serta Perusahaan 

Alfamart, Perusahaan Indomaret, Perusahaan Chandra Super Store dan 

Konsumen yang berbelanja di gerai pasar ritel modern. 

3.2.2 Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas. Data sekunder  terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. 
23

 

1. Bahan hukum primer yang ada antara lain meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). 

                                                        
23 Satjipto, Rahardjo,  Ilmu Hukum, Alumni: Bandung, 1996,  hlm. 4.  
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c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 

f) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan 

Kantong Plastik Berbayar. 

g) Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah 

Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak 

Gratis. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti buku hukum, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang bersumber dari : 

a.  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

b. Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, dan 

website. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua 

macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara 

membaca, mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth Interview). 

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan para pihak 

yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian untuk mendapatkan 

informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan 

pertanyaan diluar pedoman wawancara. Hal ini guna menggali informasi 

lebih dalam mengenai pembahasan penelitian.  

3.4 Prosedur Pengolahan Data  

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan  dan 

studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali 

data, setelah itu di identifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang 

dicari telah diperoleh, maka peneliti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : 

a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan 

dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. 
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b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya.  

c. Penyusunan data yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai 

hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 

diajukan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut. 

3.5 Analisis Data  

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu dianalisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang 

terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam 

pola, kategori, dan satu uraian dasar  sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.  

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya di 

kemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai kebijakan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program kantong plastik 

berbayar adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program kantong plastik berbayar dilaksanakan berdasarkan 

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 Tentang Pengurangan Sampah Plastik 

Melalui Penerapan Kantong Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis diseluruh 

gerai pasar ritel modern, berdasarkan azaz kemanfaatan, dan azaz 

kepentingan umum. Kantong plastik berbayar dilaksanakan pada seluruh 

gerai pasar ritel modern yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat 

perbelanjaan di seluruh Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan 

tersebut belum berjalan secara optimal. Masih sangat sedikit masyarakat 

yang membawa kantong belanja sendiri. Sehingga, belum ada peningkatan 

yang terjadi secara signifikan. 
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2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Faktor penghambat dari 

pelaksanaan program kantong plastik berbayar diantaranya adalah: 

1. Kurangnya sosialisasi terhadap surat edaran Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

2. Kurangnya dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait 

3. Tidak adanya sanksi untuk pihak-pihak yang tidak mengikuti 

program kantong plastik berbayar 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penulisan skripsi yang telah disampaikan, ada beberapa yang ingin 

di sampaikan penulis setelah melihat pembahasan dan kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung dan perusahaan pasar gerai ritel modern mengadakan 

sosialisasi lebih gencar berkenaan dengan kebijakan kantong plastik 

berbayar agar masyarakat kota Bandar Lampung lebih memahami dan 

mengetahui lebih lanjut sehingga program kantong plastik berbayar dapat 

berjalan secara optimal dan dapat mengurangi timbulan sampah 

khususnya sampah kantong plastik. Selain itu juga diperlukan dukungan 

dari semua pihak-pihak yang terkait untuk melaporkan penggunaan 

penjualan kantong plastik dan kegiatan yang dilaksanakan. Serta 

memberikan sanksi untuk pihak-pihak yang tidak mengikuti program 

kantong plastik berbayar dan diperlukan juga pengawasan oleh pihak 

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar 
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Lampung agar program kantong plastik berbayar dapat berjalan secara 

optimal. 

2. Sebaiknya penjualan kantong plastik dibebankan kepada pihak 

perusahaan pasar gerai ritel modern agar tidak terjadi permasalahan di 

masyarakat. 

3. Sebaiknya masyarakat kota Bandar Lampung lebih turut serta 

berpartisipasi aktif dan meningkatkan kesadaran untuk ikut serta 

mendukung program kantong plastik berbayar dengan cara membawa 

kantong belanja sendiri. 
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