
RESPON PEMILIK USAHA RITEL MODERN TENTANG
KEBIJAKAN DIET KANTONG PLASTIK

(Studi Supermarket dan Minimarket
di Kecamatan Rajabasa)

(Skripsi)

Oleh

Arif Firmanto

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BANDAR LAMPUNG
UNIVERSITAS LAMPUNG

2017



RESPON PEMILIK USAHA RITEL MODERN TENTANG KEBIJAKAN
DIET KANTONG PLASTIK

(STUDI SUPERMARKET DAN MINIMARKET
DI KECAMATAN RAJABASA)

Oleh
Arif Firmanto

Abstrak

Sampah yang berasal dari kantong plastik sangat berbahaya dan dapat mencemari
lingkungan. Selama ini ritel modern yang selalu memberikan kantong plastik secara
gratis. Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dibawah Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan
Beracun Berbahaya mengeluarkan Surat Edaran Nomor S .1230/P SLB3-PS/2016.
Dalam Surat Edaran menteri tersebut disepakati harga kantong plastik berbayar
sebesar Rp 200,-. Surat Edaran tersebut ditunjukkan kepada ritel modern seluruh
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara
mendalam tentang respon dan strategi pemilik usaha ritel modern tentang kebijakan
diet kantong plastic di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Metode
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu pemilik ritel di Kecamatan
Rajabasa. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh pemilik ritel modern di Kecamatan
Rajabasa Bandar Lampung merespon positif kebijakan diet kantong plastik, karena
kebijakan ini merupakan peraturan dari mentri. Namun kebijakan ini masih masa uji
coba dan Lampung sendiri bukan kota yang ditunjuk untuk melakukan uji coba.
Untuk ritel skala nasional seperti alfamart dan indomart sudah memberlakukan
plastik berbayar karena mendapat perintah dari pusat. Sedangkan ritel lokal belum
menerapkan, namun mereka merespon secara positif kebijakan ini dalam bentuk
sikap. Untuk saat ini kebijakan sedang diberhentikan oleh pemerintah dan menunggu
keputusan selanjutnya. Strategi yang dilakukan ritel untuk mengurangi penggunaan
kantong plastik yaitu menyediakan tas belanjaan ramah lingkungan dan memberikan
diskon bagi konsumen yang membeli tas ramah lingkungan.

Kata kunci: Pemilik Ritel, Kebijakan Pemerintah, Respon dan Strategi,



RESPONS MODERN RETAIL OWNER SHOP ABOUT PLASTIC BAG DIET
(STUDY SUPERMARKET AND MINIMARKET IN RAJABASA DISTRICT)

By
Arif Firmanto

Abstract
Trashes made by plastic is very dangerous and can polute environment. As long
modern ritel always give free plastic bag. To reduce usage of plastic bag, ministre of
life environtment under dirjen of trash mangement and potionous waste published
letter of anouncement Number S. .1230/P SLB3-PS/2016. It is compromized about
plastic bag price Rp. 200. It is meant to all modern retail in Indonesia. This research
has porposes to analyse and to conduct deeply about respons and strategy modern
retail owner about plastic bag diet policy in Rajabasa District Bandar Lampung City.
Reserach method that been used in this research are obsevation, interview and
documentation.  Sample ini thih research are owner of modern retail in Rajabasa. The
resluts are all owner of modern retail have positif respon about plastic bag diet policy
becouse of ilnked from ministre. But this policy is in trial and Lampung is not
appointed to be project district. National retail such as indomaret and alfamaret
already held paid plastic bag due to central ordered. Local retail not yet do the policy,
but they repsons this positifly in behaviour.   For the moment this policy has been
ruled off by the government and wait for next information. Retail strategy to reduce
plastic bag is supplying environmental friendly bag and give discount to those who
nuse it.

Key word : Retail owner, Government policy, and respons and Strategy.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dari penggunaan kantong plastik semakin menjadi perhatian

masyarakat. Sebenarnya kantong plastik bukan suatu kebutuhan primer,

karena setelah digunakan oleh konsumen kemudian dibuang dan tidak

dikonsumsi lebih lanjut. Kantong plastik mulai banyak digunakan sejak

masuknya supermarket ke kota-kota besar. Lebih dari 17 miliar kantong

plastik dibagikan supermarket di seluruh dunia. Kantong plastik sudah

menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Penggunaan kantong plastik

sebagai pembungkus dan untuk membawa barang belanjaan adalah alternatif

yang praktis dan ringkas baik di pasar tradisional maupun supermarket.

(Dwijana, 2014).

Kantong plastik terbuat dari polyethene, polyethene adalah suatu bahan

thermoplastic yang diproduksi lebih dari 60 juta ton setiap tahunnya di seluruh

dunia. Kantong plastik juga mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan

manusia. Selain itu, kantong plastik mengandung racun karsinogenik, jika

terpapar cuaca terus menerus dan terbakar akan berdampak pada kesehatan

makhluk hidup (Suryani, 2014). Penguraian kantong plastik pun tidak dalam

waktu singkat dan membutuhkan jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun
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untuk dapat terurai sempurna. Dalam proses peruraian, partikel-partikel plastik

dapat mencemari tanah.

Adanya bahaya sampah plastik diperlukan pembatasan dalam penggunaan

kantong plastik. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembatasan

konsumsi kantong plastik di dunia yaitu China mengenakan sanksi kepada

usaha ritel yang memberikan kantong plastik secara gratis sejak bulan Juni

2008 (Ridwan, 2008). Belgia menerapkan pajak kepada usaha ritel atas

kantong plastik sejak tahun 2007 dan India menerapkan pelanggaran

penggunaan kantong plastik dan penerapan pajak kantong plastik pada usaha

ritel sejak januari 2009, serta kriteria standar untuk produksi kantong plastik

yang aman bagi lingkungan (Ridwan, 2010).

Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar di dunia. Menurut

enviromentalis yang juga associate profesor di Georgia University, Jenna

Jambeck. Indonesia adalah negara kedua terbesar penghasil sampah plastik

yang dibuang ke laut. Jumlahnya mencapai 182,7 juta ton per tahun. Data

yang dirilis pada tahun 2015 itu pun juga menyebut bahwa Tiongkok

menduduki posisi teratas dengan “menyumbang” 262,9 juta ton sampah

plastik per tahun. (Sari, 2015). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan

Hidup Republik Indonesia, setiap harinya jumlah sampah plastik penduduk

Indonesia mencapai 23.600 ton. Untuk warga Lampung saja mampu

menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah setiap hari dan sekitar 1.060 ton

diantaranya adalah sampah kantong plastik (Wisnu, 2015).
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Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dan salah satu kota

besar di Lampung. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, Kota Bandar

Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 881.801 jiwa yang terdiri dari

20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Total produksi sampah yang dihasilkan

di Kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah 854,34 ton/hari. Sampah tersebut

diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

menggunakan 27 amrol, 66 dumptruck dan 26 kendaraan roda tiga yang

diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA). Berikut ini merupakan volume sampah Kota Bandar Lampung

tahun 2015 :

Tabel 1 Data Volume Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No Instansi Total Volume
Perhari

Total Volume
Perbulan

Total Volume
Tahun 2015

Ton Ton Ton
1 Dinas Kebersihan dan

Pertamanan
176,75 5302,5 63624

2 Dinas Pasar 73,63 2208,9 26506,8
3 Rajabasa 38,57 1157,1 13885,2
4 Tanjung Senang 42,83 1284,9 15418,8
5 Kedaton 30,58 917,4 11008,8
6 Kemiling 31,36 940,8 11289,6
7 Tanjung Karang Barat 29,32 879,6 10555,2
8 Tanjung Karang Pusat 27,1 813 9756
9 Tanjung Karang Timur 25,68 770,4 9244,8
10 Teluk Betung Barat 21,08 632,4 7588,8
11 Teluk Betung Utara 35,16 1054,8 12657,6
12 Teluk Betung Selatan 32,74 982,2 11786,4
13 Panjang 32,74 982,2 11786,4
14 Sukabumi 44,87 1346,1 16153,2
15 Sukarame 25,49 764,7 9176,4
16 Wayhalim 26,4 792 9504
17 Langkapura 22,81 684,3 8211,6
18 Teluk Betung Timur 25,7 771 9252
19 Bumi Waras 32,74 982,2 11786,4
20 Labuhan Ratu 24,7 741 8892
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21 Kedamaian 25,1 753 9036
22 Enggal 22,7 681 8172

Total 854,34 25451,5 305292
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa volume sampah di Kota

Bandar Lampung mencapai 305.292 ton per tahun nya. Untuk di Kecamatan

Rajabasa sendiri mencapai 38,57 ton perharinya dan pertahun mencapai

13885,2 ton. Volume sampah ini merupakan angka yang tergolong tinggi dan

sudah seharusnya semua pihak baik dari masyarakat, pemerintah, maupun

instansi terkait bertindak untuk mengatasi masalah sampah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah yang dilakukan oleh

negara – negara maju seperti di Amerika, Eropa, Australia, serta beberapa

negara Asia seperti Singapura, Hongkong (RRC), dan Taiwan serta Cina

menerapkan peraturan yang membatasi industri ritel untuk membagi – bagikan

kantong plastik kepada konsumen. Bahkan di negara – negara Afrika yang

notabene adalah didominasi oleh negara miskin seperti Uganda dan Kenya

juga sudah mulai menerapkan peraturan pembatasan konsumsi kantong

plastik. Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh negara – negara tersebut

adalah menetapkan pajak khusus bagi setiap kantong plastik yang diberikan

oleh pebisnis ritel kepada konsumen, menetapkan standard produksi untuk

memenuhi kriteria kantong plastik yang aman bagi lingkungan dan

bekerjasama dengan industri ritel untuk bersama – sama membatasi konsumsi

kantong plastik (Ridwan, 2008).
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Upaya yang dilakukan di Indonesia dalam menangani masalah sampah plastik

dengan melakukan kampanye oleh GIDKP (Gerakan Indonesia Diet Kantong

Plastik). Pada 31 Oktober 2010 hingga November 2011, Komunitas

Greeneration Indonesia telah mengampanyekan program Diet Kantong Plastik

yang digelar di enam kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Aceh, Tangerang,

Bandung, Solo, dan Gresik dengan sosialisasi melalui media sosial.

Komunitas Greeneration Indonesia telah menggalakkan kampanye Diet

Kantong Plastik ke berbagai tingkat, mulai dari pemerintah, para pelaku ritel,

media, hingga komunitas. Organisasi ini dianggap sebagai working group

skala nasional bersama-sama mendukung kampanye pengurangan penggunaan

kantong plastik dengan tujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih bijak

dalam mengonsumsi kantong plastik dengan mengurangi penggunaannya

(Basman, 2013).

Dalam mengatasi masalah sampah plastik, akhirnya Pemerintah melakukan uji

coba kebijakan kantong plastik berbayar kepada ritel modern lewat Surat

Edaran nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK. Uji

coba pertama penerapan kantong plastik berbayar berlaku hingga 31 Mei

2016. Dalam hal ini setiap kantong plastik dikenakan harga minimal Rp 200,-

sesuai kesepakatan antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKB), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia

(Aprindo).
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Hasil Survei Efektivitas Uji Coba Pertama oleh YLKI yaitu kesadaran

konsumen untuk lebih peduli terhadap lingkungan sudah ada, tetapi

pemahaman terhadap tujuan kebijakan ini yang masih kurang. Kebijakan ini

sejalan dengan visi green consumer yang dilakukan oleh YLKI demi

mengampanyekan kepada konsumen agar lebih bijak dalam menggunakan

kantong plastik. Terjadinya pengurangan sementara jumlah konsumsi kantong

plastik, namun masih 50%-60% konsumen yang tetap menggunakan kantong

plastik dan konsumen masih memiliki persepsi bahwa kebijakan ini kurang

jelas dari segi sosialisasi & mekanisme (Aditya, 2016)

Dalam melaksanakan uji coba kebijakan diet kantong plastik, sektor swasta

yang mendukung kebijakan ini adalah PT Tempo Scan Pacific Tbk,

perusahaan manufaktur farmasi dan consumer goods. Perusahaan ini

memberikan 720.000 tas kepada konsumen lewat program bertajuk “Tempo

Scan Love Earth”. Handojo S. Muljadi, Presiden Direktur Tempo Scan Group

mengatakan “Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaannya

dengan berbagai perusahaan ritel modern untuk mengedukasi sekaligus

membantu meminimalisir penggunaan kantong plastik di ritel modern”.

Dengan bekerjasama dengan para mitra ritel modern market nasional, seperti

Carrefour, Alfamart, Indomaret, Giant, Superindo, dan lainnya. Pemberian

pemberian potongan harga 5% juga diberikan kepada konsumen yang

menggunakan tas ramah lingkungan. Pemberian potongan ini diharapkan akan

mendorong konsumen untuk selalu membawa tas ramah lingkungan setiap

berbelanja. (Dwiyani, 2016).
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Kebijakan kantong plastik ini telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah

Kota Bandar Lampung. Ini dibuktikan dengan adanya penerapan kantong

plastik berbayar pada ritel modern di Kota Bandar Lampung khususnya di

Kecamatan Rajabasa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Yessi

selaku pemilik alfamart di Rajabasa Kota Bandar Lampung yang menyatakan

“Menurut saya para pengelola ritel modern seperti di mall,
supermarket, hypermart dan minimarket mendukung kebijakan
pengenaan kantong plastik berbayar ini, karena tujuannya baik untuk
mengurangi sampah yang berasal dari plastik dan saya bersedia
menyediakan re-useable bag yang bisa dipakai berkali-kali dengan
harga murah”.

Beliau juga memberikan training kepada kasir untuk mensosialisasikan kepada

konsumen mengenai diet kantong plastik. Namun yang membuat kecewa ada

beberapa tanggapan dari konsumen yang menyalahkan para pengelola dengan

anggapan bahwa ada permainan hingga keluarnya kebijakan itu, seolah-olah

menguntungkan pengusaha dan pengelola pasar modern.

Beberapa ritel di Rajabasa ada yang merasa keberatan mengenai kantong

plastik berbayar, karena menurut mereka kantong plastik merupakan sarana

yang praktis untuk digunakan dalam membungkus barang konsumen. Hal ini

juga didukung pendapat dari Roni selaku Supervisor alfamart di Kec. Rajabasa

yang menyatakan

“Menurut saya kantong plastik belanjaan adalah hak dari konsumen
karena sudah membeli barang disini dan kebijakan ini juga membatasi
ritel dalam pelayanan ekstra ke konsumen”.

Pemerintah juga harus melindungi semua sektor industri ritel supaya bisa terus

berkembang, karena dikhawatirkan tren belanja konsumen untuk berbelanja di

ritel modern menurun karena penerapan kebijakan ini. Hal ini menjadi
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tantangan di lapangan ketika belum semua ritel mendukung kebijakan diet

kantong plastik.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut mengenai “Respon Pemilik Usaha Ritel Modern Tentang

Kebijakan Diet Kantong Plastik (Studi Kasus Supermarket dan

Minimarket di Kecamatan Rajabasa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana respon pemilik usaha ritel modern tentang kebijakan diet

kantong plastik di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung ?

2. Bagaimana strategi pemilik ritel modern di Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung untuk mendukung kebijakan diet kantong plastik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang respon pemilik

usaha ritel modern tentang kebijakan diet kantong plastik di Kecamatan

Rajabasa Kota Bandar Lampung ?

2. Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang strategi

pemilik ritel modern di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk

mendukung kebijakan diet kantong plastik ?
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai media penerapan mata kuliah sosiologi lingkungan khususnya yang

berhubungan dengan kebijakan diet kantong plastik di kecamatan Rajabasa

Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai evaluasi dalam

pelaksanaan kebijakan diet kantong plastik di Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung.

b. Bagi Pemilik Ritel Modern

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemilik ritel modern agar

bisa lebih memahami pentingnya kebijakan diet kantong plastik di

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada

umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari

kebijakan diet kantong plastik di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang

kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau

kantor pemerintah (Dunn, 2003).

Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn

mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung

satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk

melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau

kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus

diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Hersel Nogi S.

Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik yang

Membumi mengutip pendapat Thomas R. Dye yang mengartikan public

policy is whatever governments choose to or not to do (Dye dalam

Tangkilisan, 2003).
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Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut kebijakan

publik maksudnya adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan

atau tidak melakukan suatu tindakan.

Kebijakan bukan hanya mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah, melainkan juga apa yang menyebabkan atau yang

mempengaruhinya sampai suatu kebijakan timbul. Kebijakan lahir untuk

memecahkan masalah atau isu yang berkembang di masyarakat, sehingga

dapat diketahui pengaruh dan dampaknya dari kebijakan tersebut. Miriam

Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu

kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk

mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2005).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui kebijakan merupakan

suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang

pelaku atau oleh kelompok politik yaitu dalam hal ini pemerintah, yaitu

berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin

dicapai. Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi dalam bukunya Teori dan

Hukum Konstitusi, mengemukakan pengertian kebijakan adalah segala

tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa dalam ketatanegaraan

(Thaib, 2001).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditemukan elemen yang

terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan
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oleh Anderson dalam buku Joko Widodo yang berjudul Good Governance

antara lain :

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan

tertentu.

b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat

pemerintah.

c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,

dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah

mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan

pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

e. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan

perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). ( Widodo,

2001).

Elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana disebutkan di atas,

maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan publik dibuat dalam

kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan

sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan

apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa

yang ingin dilakukan.
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut (Charles dalam Agustino, 2006), dalam kebijakan publik terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu kebijakan publik,

yaitu:

1) Struktur, bagaimana hubungan antara pemeran kebijakan dengan

mereka yang terlibat/ terkena pengaruh kebijakan tersebut.

2) Daya tanggap, bagaimana tanggapan para pemeran kebijakan terhadap

mereka yang terlibat/terkena dampak kebijakan. Bagaimana nilai/

tradisi yang ada dalam menanggapi hal seperti ini.

3) Kepemimpinan, berapa besar kekuasaan dan keagresipaan seorang

pemimpin.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu prosedur untuk

menyerap dan menyalurkan aspirasi, sekaligus kesepakatan, para

pemegang kedaulatan tentang hal-hal dan cara-cara yang perlu dilakukan

untuk menjamin kemaslahatan kehidupan masyarakat banyak. Jadi,

kebijakan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater

dan Van Horn menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan menekankan

pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah
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maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk

mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional,

serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik

yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan tertentu. Implementasi berkaitan dengan berbagai

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada

posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir,

menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi

(Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan, 2003).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada

posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif

mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unitunit dan

teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan

interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang

dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

makna implementasi dengan memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang

mencakup baik usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk



15

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

(Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2001).

Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan

perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok

sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan

sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku

dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh dan

berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidakdih arapkan dari suatu

program. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus,

menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang

berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan

(Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi

kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003).

B. Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghimbau agar

konsumen membayar sebesar Rp 200,- untuk satu lembar kantong plastik

setiap kali berbelanja di minimarket atau supermarket. Penerapan kebijakan

kantong plastik berbayar ini merupakan bagian dari upaya menjalankan UU

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada pasal 19

dan pasal 20 mengenai kewajiban masyarakat dalam mengurangi sampah,

khususnya pada sektor ritel serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012
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Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga, khusunya pada pasal 12-15.

Kebijakan ini bertujuan mengurangi timbulan sampah di sumber penghasil

sampah dan penggunaan kantong belanja plastik melalui penerapan kantong

belanja plastik tidak gratis. Penerapan kantong belanja plastik berbayar

berlangsung pada toko ritel/toko modern yang berdiri sendiri dan berada

dalam pusat perbelanjaan.

Terkait dengan itu, kemudian dikeluarkan Surat Edaran Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Dirjen Pengelolaan Sampah,

Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Nomor S .1230/P SLB3-PS/2016).

Surat ditujukan kepada kepala daerah dan pelaku usaha, mengenai penerapan

plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Dalam surat

edaran menteri tersebut disepakati kantong plastik berbayar Rp 200,- sudah

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Surat edaran ini dikeluarkan terkait

kebijakan diet kantong plastik untuk meminimalisir pencemaran lingkungan

yang ditimbulkan oleh sampah kantong plastik.

Surat Edaran ini menjelaskan bahwa ketentuan menindaklanjuti hasil

pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh
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Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara

lain:

1. 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.

2. 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,- per kantong sudah termasuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya

3 (tiga) bulan;

4. 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

paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan

oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;

5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan

pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan

pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial

perusahaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan mekanisme

yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
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6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota

APRINDO.

Dari pemaparan data di atas, dapat menyimpulkan bahwa dampak yang

ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik yang kurang bijak dapat

membahayakan lingkungan, maka dari itu dalam rangka pengurangan sampah

kantong plastik yaitu pemerintah mengambil sikap dengan mengatur

pembatasan penggunaaan kantong plastik belanja di ritel modern serta dengan

mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunaakan kantong plastik dalam

aktivitas usahanya untuk memiliki kebijakan pengurangan penggunaan

kantong plastik.

C. Respon

1. Definisi Respon

Respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau tanggapan

(reaction). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon adalah

tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang

terjadi.

Yang melatarbelakangi ukuran respon adalah sikap, persepsi, dan

tindakan. Respon merupakan suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud

baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau

penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena

tertentu (Sobur, 2003).
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Sedangkan menurut Poewadarminta (2004) respon adalah reaksi baik

positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat. Apabila respon

positif maka orang yang akan mendukung objek tersebut, sedangkan

respon negatif cenderung untuk menolak objek tersebut. Berdasarkan

pengertian tersebut, dapat disimpulkan respon adalah reaksi dari seseorang

yang berupa tanggapan yang berbentuk sikap dan tindakan. Respon yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana reaksi pemilik ritel

terhadap kebijakan diet kantong plastik.

2. Faktor Terbentuknya Respon

Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah sebelumnya terjadi

serangkaian komunikasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat

tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu :

a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan

interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap,

motif, kepentingan, dan harapannya.

b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-

sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang

melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-

tindakan, dan ciri- ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara

pandang orang.

c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti

dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi
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merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau

tanggapan seseorang (Mulyani, 2007).

3. Macam-macam Respon

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang

diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan

efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari

komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut

Steven M. Chaferespon dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan

keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini

timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh

khalayak.

b. Afektif

Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap,

dan menilai seseorang terhadap sesuatu.

c. Konatif (Psikomotorik)

Respon psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan

perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Pada penelitian ini membahas mengenai kebijakan pembatasan penggunaan

kantong plastik, penulis ingin melihat respon ritel terhadap kebijakan. Dalam

hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana respon para pemilik usaha ritel



21

modern di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung atas kebijakan pembatasan

penggunaan kantong plastik.

D. Respon Pemilik Ritel Tentang Kebijakan Diet Kantong Plastik

Kebijakan pemerintah melalaui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan,

berdasarkan Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016, sejak tanggal 21

Februari melakukan uji coba penerapan kantong plastik berbayar di semua

pasar modern di Indonesia. Uji coba pertama diterapkan di 23 kota, Program

tersebut mengarah kepada penyadaran untuk mengubah kebiasaan masyarakat

dalam hal pemakaian kantung plastik (Tuti, 2015).

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mendukung rencana pemerintah

membatasi pemberian kantong plastik belanja. Namun, pemilik gerai ritel

meminta pemerintah dan para pihak melakukan sosialisasi dan edukasi, serta

memberi contoh penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan kembali,

sebelum diterapkan. Tanpa sosialisasi matang, kebijakan itu berpotensi

menimbulkan keributan antara petugas kasir dan konsumen yang terbiasa

mendapat kantong plastik gratis. Setelah penerapan, pembeli harus membayar

kantong plastik belanja. (Wisnu, 2015).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga mendukung pembatasan kantong

plastik dengan syarat ada sosialisasi nyata pada publik. Natalya Kuniawati

selaku peneliti YLKI mengatakan “Perlu agar Kementerian LHK

menyediakan hotline pengaduan serta memberi sanksi dan pengawasan tegas”.
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Respon masing-masing kota terkait Surat Kementerian LHK (Lingkungan

Hidup dan Kesehatan) mengurangi sampah kantong plastik :

1. Kota Bandung, satu-satunya kota dengan peraturan daerah sejak tahun

2012 sebagai dasar pengurangan sampah kantong plastik, juga bisa mulai

“tancap gas”. Pengalaman Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, saat

Carrefour menerapkan pembatasan kantong plastik sehari pada 22 Juni

2013, menghasilkan Rp 12 juta dari 25 gerainya. Di Circle K, pembatasan

kantong plastik setahun (2010-2011) menghemat kantong plastik

8.233.930 lembar, setara Rp 897,5 juta, serta terkumpul Rp 117 juta dari

pembeli yang tetap ingin kantong plastik.

2. Washington DC, Amerika Serikat, sejak 2011 mengurangi 78 persen

kantong plastik. Konsumen dikenai biaya 5 sen (Rp 700) untuk setiap

kantong plastik yang dibutuhkan. Perilaku warga juga berubah, dari

semula mengonsumsi 270 juta kantong plastik selama setahun menjadi 55

juta kantong plastik. Terjadi penurunan konsumsi plastik dari 450 lembar

per orang menjadi 92 lembar per orang selama setahun.

3. European Parliament 2010, penduduk di Finlandia dan Denmark sangat

minim kantong plastik. Setiap tahun kurang dari 10 lembar per orang.

Paling “buruk” warga Ceko yang mengonsumsi hampir 300 lembar per

tahun.

4. Di Indonesia, studi Greeneration 2009, setiap orang menggunakan 700

kantong plastik per tahun. Meski sebagian ritel menggunakan kantong
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plastik ramah lingkungan, Kementerian LHK menyebut kantong plastik itu

tetap menggunakan bijih plastik yang sulit terurai.

5. Di Bogor, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar

mengatakan siap mengajukan peraturan pemerintah untuk membatasi

pemakaian kantong plastik. “Regulasinya harus peraturan pemerintah,”

kata Siti saat meninjau Bendung Ciliwung Katulampa.

YLKI merekomendasikan beberapa catatan kepada pemerintah, pelaku usaha

(ritel modern) dan konsumen, sebagai berikut:

a. Mengacu pada UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

pemerintah selaku regulator dan pelaku usaha WAJIB memberikan

sosialisasi dan informasi yang jelas pada konsumen terkait mekanisme

kebijakan dan transparansi dana yang telah dikeluarkan konsumen untuk

kantong plastik berbayar.

b. Ritel seharusnya memasang media KIE di gerainya di lokasi yang strategis

untuk terlihat oleh konsumen, melakukan training pada kasir, dan

menyediakan alternatif kantong belanja non plastik dengan harga murah

bagi konsumen, serta melakukan tanggung jawab pengelolaan sampah

(Extended Producer Responsibility / EPR) dengan menarik kembali

sampah kantong plastik yang berasal dari gerainya.

c. Ritel dan pemerintah beralih untuk menerapkan kebijakan dalam taraf

ekstrim, yaitu tidak lagi menyediakan kantong plastik untuk mengurangi

potensi sampah kantong plastik secara signifikan. Hal ini bisa dilakukan

dengan memberlakukan uji coba dan masa transisi waktu dengan



24

mekanisme seperti car free day yang dimulai 1x per minggu ke gerai ritel

yang tergabung dalam APRINDO.

d. Konsumen dihimbau untuk melakukan perencanaan sebelum berbelanja dan

selalu membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menggugah minat dari para

pebisnis ritel khususnya pasar moderen untuk mulai menangkap sinyal yang

diberikan pemerintah di dalam turut serta dalam program pelestarian lingkungan.

Saat ini apabila konsumen berkunjung ke salah satu hipermarket terkenal telah

disediakan kantong kain yang bisa dibeli sebagai pengganti dari kantong plastik.

Banyak peritel moderen yang lain juga mulai melakukan edukasi akan program

reuse (pemakaian ulang) kantong plastik kepada konsumen melalui berbagai

macam brosur ataupun stiker yang dipasang di dekat area kasir. Meskipun belum

terlihat hasil nyata tetapi paling tidak pebisnis juga turut serta berpartisipasi

dalam mensukseskan program pemerintah tersebut (Silitonga, 2008). Walaupun

demikian ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh peritel moderen di dalam

membatasi volume penggunaan kantong plastik yaitu:

1) Aturan teknis pelaksanaan UU No.18 / 2008 tentang pengelolaan sampah

yang masih disusun membuat tidak semua peritel moderen mematuhi adanya

UU baru tersebut karena tidak adanya sanksi yang jelas.

2) Kondisi persaingan ritel yang ketat membuat peritel lebih mengutamakan

kenyaman konsumen dengan tetap memberikan fasilitas kantong plastik

gratis kepada konsumen.
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3) Budaya konsumen Indonesia yang tidak mau repot dengan membawa

kantong plastik sendiri ataupun mengganti kantong plastik dengan kantong

kardus ataupun kantong kain.

4) Adanya persaingan tidak langsung dari pasar tradisional yang jumlahnya

sangat besar dan masih memberikan fasilitas kantong plastik gratis kepada

konsumen.

E.   Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Andi, 2003), strategi

adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan

kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan strategi menurut

Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan

yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, strategi mempunyai

dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju (Umar, 2002).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah

tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi

yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan

yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Strategi yang baik pada umumnya akan membawa keuntungan pada

konsumen karena strategi-strategi yang dikembangkan oleh perusahaan
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yang bersaing cenderung memberikan berbagai kemudahan pada

konsumen. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya-upaya

apa yang dilakukan pemilik ritel modern dalam mendukung mengurangi

penggunaan kantong plastik.

2. Faktor Yang Mendukung Pelaksanaan Strategi

1) Metode

Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai

sesuatu. Metode berarti cara yang dapat digunakan untuk

melaksanakan strategi (Sanjaya, 2007).

2) Teknik dan Taktik

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka

mengimplementasikan suatu metode. Misalnya cara yang bagaimana

yang harus dilakukan agar metode perusahaan yang dilakukan berjalan

efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum pemimpin melakukan

proses usaha sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi (Sanjaya,

2007). Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik

atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih

individual. Dari penjelasan di atas maka dapat ditentukan bahwa suatu

strategi perusahaan yang diterapkan pemimpin akan tergantung pada

pendekatan yang digunakan (Sanjaya, 2007).

1) Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses dimana aktivitas dan hasil kinerja

dimonitor sehingga kinerja sesungguhnya dapat dibandingkan dengan
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kinerja yang diharapkan (Hariadi, 2005). Evaluasi perusahaan ini

dirancang untuk memberikan penilaian kepada orang yang dinilai dan

orang yang menilai atau pimpinan perusahaan tentang informasi

mengenai hasil karya.

F. Konsep Ritel Modern

Menurut Gilbert (2003), ritel adalah semua usaha bisnis yang mengarahkan

secara langsung kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen

akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari

distribusi. Menurut Berman dan Evans (2007), retailing adalah business

activities involved in selling goods and services to customers for their

personal, family or household use. Dari definisi tersebut dapat diartikan,

retailing terdiri dari aktivitas - aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan

barang-barang dan jasa-jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi,

keluarga atau rumah tangga.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 toko modern

adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang

secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, dan

hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Lebih jelasnya

konsep ritel modern dalam Perpres tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari sisi luas gerai yang digunakan, kategorisasi dari toko modern dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Minimarket, jika luas lantainya <400 m2
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b. Supermarket, jika luas lantainya 400 m2 – 5.000 m2

c. Hipermarket, jika luas lantainya > 5.000 m2

d. Departement Store, jika luas lantainya >400 m2

e. Perkulakan, jika luas lantainya > 5.000 m2

2. Dari sisi item produk yang dijual, kategorisasi dari toko modern dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran

barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga

lainnya.

b. Departement store menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya

produk sandang dan perlengkapannya, dengan penataan barang

berdasarkan jenis kelamin.

c. Sedangkan perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Menurut Christine Whidya Utami dalam Strategi Manajemen Ritel (2008) ritel

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyediakan berbagai jenis produk dan jasa

Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai jenis

produk dan jasa. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai peritel, mereka

berusaha menyediakan beraneka ragam produk dan jasa yang dibutuhkan

konsumen.
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2. Memecah (breaking bulk)

Memecah (breaking bulk) di sini berarti memecah beberapa ukuran produk

menjadi lebih kecil, yang akhirnya menguntungkan produsen dan

konsumen.

3. Penyimpan persediaan

Fungsi utama ritel adalah mempertahankan persediaan yang sudah ada,

sehingga produk akan selalu tersedia saat konsumen menginginkannya.

4. Penyedia jasa

Dengan adanya ritel, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam

mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen.

5. Meningkatkan nilai produk dan jasa

Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas

pelanggan dapat ditingkatkan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dari

nilai yang diperoleh dari produk/jasa tersebut.

Segala kegiatan bisnis yang dijalankan ritel dapat menjadi dasar untuk

keunggulan bersaing, tetapi keunggulan ini harus bisa dipertahankan dalam

jangka waktu lama dan berkepanjangan. Tujuh kesempatan penting bagi ritel

untuk mengembangkan keunggulan bersaing yang bertahan lama diantaranya

yaitu :

1. Kesetiaan konsumen

2. Lokasi

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

4. Sistem Distribusi dan Informasi
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5. Barang dagangan yang unik

6. Hubungan ritel dengan para pedagang

F. Kerangka Pikir

Sampah plastik menjadi masalah yang dihadapi manusia jika tidak ditangani

dengan baik. Jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap

barang/material yang digunakan. Jika sampah kantong plastik dibiarkan begitu

saja, maka akan menjadi polutan yang signifikan. Racun dalam sampah plastik

yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan

membuat air yang ada dalam tanah tercemar, begitu juga dengan lingkungan

di sekitarnya.

Penggunaan kantong plastik sebagai pembungkus dan untuk membawa barang

bawaan atau belanjaan adalah alternatif yang praktis dan ringkas. Baik di

pasar tradisional, maupun supermarket membungkus barang belanja

konsumennya dengan plastik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) berpikir strategis untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik.

Upaya yang dilakukan dengan membentuk kebijakan menerapkan kantong

plastik berbayar kepada ritel modern lewat surat edaran nomor

S.1230/PSLB3-PS/2016 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, dalam hal ini

setiap kantong plastik dikenakan harga minimal Rp 200,-.
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Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan ini dengan

menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar pada setiap usaha ritel modern

sebesar Rp 200,- khususnya di Kec. Rajabasa. Ritel merupakan perangkat dari

aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-

produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau

konsumsi perseorangan maupun keluarga. Dalam kebijakan ini ritel sangat

berperan penting dalam pelaksanaan, karena ritel lah yang selama ini

memberikan kantong plastik secara gratis. Dengan adanya kebijakan ini,

respon ritel sangat penting untuk diketahui dan strategi apa saja yang

dilakukan ritel dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Adapun bagan

alur kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kebijakan Pemerintah
Berdasarkan Surat Edaran

Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016

Diet Kantong Plastik

Ritel Modern

Gambar 1. Kerangka Pikir

Respon
- Kognitif
- Afektif
- Konatif

Strategi



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan

dikumpulkan dari proses penelitian yang disajikan ke dalam bentuk-bentuk

kalimat. Hasil penelitian kualitatif deskriptif berisi kutipan-kutipan dari data-

data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, dokumen pribadi dan

resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya. (Emzir, 2012).

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan

penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari

respon yang terjadi pada ritel modern tentang kebijakan diet kantong plastik di

Kecamatan Rajabasa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini pada ritel modern (supermarket dan minimarket) yang

beralamat di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Alasan dipilihnya lokasi

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karena Kecamatan Rajabasa merupakan daerah yang tergolong tinggi

mengkonsumsi sampah sesuai data yang didapat oleh peneliti dari dinas

kebersihan dan pertamanan.
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2. Kecamatan Rajabasa merupakan daerah yang memiliki banyak ritel, sesuai

data yang didapat oleh peneliti terdapat 12 ritel.

3. Lokasi ritel modern di Kecamatan Rajabasa sangat strategis, sehingga

memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

4. Belum pernah dilakukan penelitian tentang repon terhadap kebijakan diet

kantong plastik.

C. Fokus Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin dalam Moleong (2004) fokus penelitian bertujuan

untuk membatasi peneliti, sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam

pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang

relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian

dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

yaitu untuk menjawab respon dan strategi pemilik usaha ritel terhadap diet

kantong plastik di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang terdiri dari:

1. Respon pemilik ritel khususnya yang terjadi pada ritel modern di

Kecamatan Rajabasa dibagi menjadi 3 bagian respon, yaitu respon

kognitif, respon afektif, dan respon konatif.

a. Hasil respon kognitif yang terjadi pada ritel modern terkait dengan

bagaimana pengetahuan pemilik ritel tentang kebijakan.

b. Hasil respon afektif yang terjadi pada ritel modern di Kec. Rajabasa

adalah bentuk respon yang tercerminkan dari sikap menyetujui atau

tidak tentang kebijakan diet kantong plastik.
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c. Hasil respon konatif yang terjadi pada pemilik ritel modern adalah

terkait pada tindakan pemilik ritel untuk mendukung kebijakan diet

kantong plastik.

2. Strategi

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya-upaya yang

dilakukan ritel Kecamatan Rajabasa untuk mendukung mengurangi

penggunaan kantong plastik.

D. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam

pengumpulan data adalah pemilihan informan. Teknik sampling yang

digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Purposive sample adalah

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009).

Adapun pertimbangan yang digunakan dalam informan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pemilik ritel modern di Kecamatan Rajabasa sebanyak dua orang

2. Kepala toko atau supervisor langsung sebanyak 4 orang dari ritel yang

sudah direkomendasikan dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan

kebijakan diet kantong plastik.

3. Beberapa karyawan ritel yang berhubungan langsung dengan konsumen.

4. Pemerintah Daerah (Pemda) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bandar Lampung sebanyak satu orang.
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E. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung melalui wawancara

mendalam dengan pemilik ritel modern. Teknik wawancara yang

dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik ritel

modern.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel,

dan internet yang berhubungan dengan kebijakan diet kantong plastik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengunakan pedoman wawancara.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab langsung

kepada pemilik ritel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Nama Jabatan
1 Ade Rizki Riyanto Kepala Toko Indomaret
2 Anggi Aprilia Wati Kepala Toko Alfamart
3 Romadoni Supervisor Robinson
4 Rein Susinda Hesti Kepala Bidang Pertamanan Kota

Bandar Lampung
5 I Ketut Sumarsono Pemilik Chamart
6 Susanti Pemilik Fitrinope
7 Aprizal Kepala Toko MM Surya
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2. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat dan mengamati

langsung surat edaran yang diterima ritel melalui via email dan melihat

langsung tas ramah lingkungan yang disediakan oleh ritel. Selain itu

peneliti menggunakan selembaran kertas untuk mencatat beberapa

informasi dari hasil wawancara kepada pemilik ritel.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan

kamera untuk mengambil gambar kantong plastik terbuat dari kain,

menggunakan handphone untuk merekam tanyajawab kepada pemilik ritel.

4. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan

mengumpulkan data tambahan dari berbagai referensi berupa buku,

internet, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kebijakan diet

kantong plastik.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai

berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dari sebelum dan sesudah

melakukan penelitian ke lapangan. Data yang didapat peneliti berasal dari

wawancara kepada pemilik ritel, observasi, dan dari beberapa sumber.

Semua data yang didapat oleh peneliti dikumpulkan menjadi satu file
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2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data. Dimana setelah

peneliti memperoleh data, data selanjutnya dikaji kelayakannya dengan

memilih mana yang benar - benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan

kata lain proses ini digunakan untuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan

data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

disesuaikan dan diklasifikasi untuk mempermudah peneliti dalam

menguasai data. Dalam penelitian ini penyajian data berupa teks – teks

tentang respon pemilik ritel tentang kebijakan diet kantong plastik yang

telah melalui tahap reduksi data.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil

kesimpulan sementara dan setelah data benar benar lengkap maka diambil

kesimpulan akhir. Kesimpulan - kesimpulan diklarifikasikan dan

diverifikasikan selama penelitian berlangsung.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Selain sebagai

pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, kota

ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Provinsi Lampung.

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan

daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan Jawa, sehingga

menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung

sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (2016), secara geografis

Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20’ sampai dengan 5o30’ lintang

selatan dan 105o28’ sampai dengan 105o37’ bujur timur. Ibukota provinsi

Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau

Sumatera.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km2 yang terdiri dari 20

kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung

dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas

permukaan laut. Terdapat 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala

serta 23 sungai merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang sebagian

bermuara di Teluk Lampung. Topografi Bandar Lampung secara lengkap

sebagai berikut :

a. Daerah pantai yaitu Teluk Betung Bagian Selatan dan Panjang

b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung Bagian Utara

c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar

Tanjung Karang Bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta

perbukitan batu Serampok di bagian Timur Selatan.

d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perbukitan,

seperti Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing,

dan Gunung Kapuk. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total

wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring

hingga curam meliputi 4% total wilayah.
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Penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai macam

suku. Jumlah penduduk yang berada di setiap kecamatan di Bandar Lampung

juga beraneka ragam sesuai dengan besarnya luas wilayah setiap kecamatan

dan pertumbuhan yang secara alami terjadi baik kelahiran maupun kematian

serta perpindahan penduduk. Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan

penduduk Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per
kecamatan di Kota Bandar Lampung

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4

Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan,

yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran

kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan majadi 20 kecamatan dan

pemekaran kelurahan yang semua berjumlah 98 kelurahan menjadi 126

No Kecamatan Jumlah
Penduduk

(jiwa)

Luas
Wilayah

(km2)

Kepadatan
Penduduk
(jiwa/km2)

1 Teluk Betung Barat 60.041 20,99 2.860
2 Teluk Betung Selatan 93.156 10,07 9.251
3 Teluk Betung Timur 90.295 21,11 4.277
4 Teluk Betung Utara 63.342 10,38 6.120
5 Panjang 64.194 21,16 3.034
6 Tanjung Karang Pusat 73.169 6,68 10.953
7 Tanjung Karang Barat 64.439 15,14 4.256
8 Kemiling 72.248 27,65 2.613
9 Kedaton 89.273 10,88 8.205
10 Rajabasa 43.727 13,02 3.358
11 Tanjung Senang 41.672 11,63 3.583
12 Sukarame 71.530 16,87 4.240
13 Sukabumi 64.288 11,64 5.523

Jumlah 891.374 197,22 68,273
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kelurahan. Kota Bandar Lampung merupakan pusat perdagangan di Provinsi

Lampung sehingga pasar modern berkembang pesat daripada kota lain di

Provinsi Lampung.

B. Gambaran Umum Kecamatan Rajabasa

Kecamatan Rajabasa merupakan pemekaran dari kecamatan induk yaitu

Kecamatan Kedaton, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001

tanggal 3 Oktober 2001 tentang Pembangunan, Penghapusan dan Pemekaran

wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung. Tahun

2002, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun

2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah

Kecamatan Rajabasa mengalami perubahan letak geografis dan wilayah

administratif, dengan batas-batas wilayah Rajabasa sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang dan

2. Kecamatan Labuhan Ratu.

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Langkapura.

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu.

5. Sebelah barat berbatasan dengan Lampung Selatan.

Secara geografis Kecamatan Rajabasa merupakan daratan yang merupakan

lahan tadah hujan dan sebagian besar digunakan sebagai pemukiman

penduduk. Kecamatan Rajabasa terbentuk pada tanggal 9 Februari 2002,

berdasarkan surat keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor:

821.22/08/02.7/2001 tanggal 29 Desember 2001 dan berdasarkan Peraturan
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Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang Pemekaran

Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012,

tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah

Kecamatan Rajabasa dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Rajabasa

2. Kelurahan Rajabasa Nunyai

3. Kelurahan Rajabasa Pramuka

4. Kelurahan Gedong Meneng

5. Kelurahan Gedong Meneng Baru

6. Kelurahan Rajabasa Raya

7. Kelurahan Rajabasa Jaya

Tercatat jumlah penduduk pada Kecamatan Rajabasa yaitu sebanyak 22.656

jiwa laki-laki dan 21.634 jiwa perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan

masing-masing kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.2. Jumlah penduduk menurut kelurahan dan jenis kelamin Kecamatan
Rajabasa tahun 2016

Kelurahan Laki-Laki Perempuan
Gedong Meneng 3.722 3.616
Gedong Meneng Baru 1.282 1.472
Rajabasa 3.185 3.524
Rajabasa Nunyai 3.672 3.505
Rajabasa Pramuka 3.550 2.704
Rajabasa Raya 3.943 3.729
Rajabasa Jaya 3.303 3.084

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Rajabasa 2016
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Pada Kecamatan Rajabasa terdapat beberapa minimarket yang akan dijadikan

lokasi penelitian. Daftar pasar tradisional dan minimarket disajikan pada Tabel 4.3

berikut.

Tabel 4.3. Daftar nama pasar swalayan menurut lokasi di Kecamatan
Rajabasa

No Nama Pasar Swalayan Lokasi
1 MM Fitrinope Jalan Pagar Alam Gedung Meneng
2 MM Gedung Meneng Jalan Pagar Alam Gedung Meneng
3 MM Surya Jalan Pagar Alam Gedung Meneng
4 Indomaret Jalan Pagar Alam Gedung Meneng
5 Alfamart Jalan Pagar Alam Gedung Meneng
6 Indomaret Jalan Pramuka Rajabasa
7 Alfamart Jalan Pramuka Rajabasa
8 Indomaret Jalan H. Komarudin Rajabasa
9 Alfamart Jalan H. Komarudin Rajabasa
10 Ramayana Robinson Jalan Pagar Alam Rajabasa
11 Indomaret Jalan Kapten Abdul Haq Rajabasa
12 Alfamart Jalan Kapten Abdul Haq Rajabasa
13 Chamart Jalan Pagar Alam Rajabasa

Pemilihan lokasi penelitian yaitu pada Supermarket dan minimarket (Indomaret

dan Alfamart) di Kecamatan Rajabasa. Hal ini karena Supermarket dan

Minimarket di Kecamatan Rajabasa selalu ramai dikunjungi dan letaknya yang

sangat strategis sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa :

1. Seluruh pemilik ritel modern di Kec. Rajabasa Bandar Lampung merespon

positif kebijakan diet kantong plastik, karena kebijakan ini merupakan

peraturan dari mentri. Namun kebijakan ini masih masa uji coba dan Lampung

sendiri bukan kota yang ditunjuk untuk melakukan uji coba. Untuk ritel skala

nasional seperti alfamart dan indomart sudah memberlakukan plastik berbayar

karena mendapat perintah dari pusat. Sedangkan ritel lokal belum

menerapkan, namun mereka merespon secara positif kebijakan ini dalam

bentuk sikap. Untuk sekarang kebijakan ini sedang diberhentikankan oleh

pemerintah dan menunggu keputusan selanjutnya.

2. Strategi yang dilakukan ritel untuk mengurangi penggunaan kantong plastik

yaitu menyediakan tas belanjaan ramah lingkungan, memberikan discount

bagi konsumen yang membeli tas ramah lingkungan, dan membuat brosur

untuk mensosialisasikan ke konsumen yang mereka tempel di kaca dekat

kasir.
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B. Saran

1. Dalam proses evaluasi tentang kebijakan sebaiknya pemerintah tidak hanya

memaksa semua ritel harus mengikuti aturan tersebut. Pemerintah harus

melihat dan memahami dari sisi konsumen dan keberlangsungan usaha retail

yang ada.

2. Apabila kebijakan ini tetap diberlakukan, diperlukan sosialisasi yang baik agar

masyarakat dan semua retail mengetahui dan paham tentang pentingnya

kebijakan tersebut.

3. Sebaiknya informasi kebijakan diet kantong plastik tidak hanya sebatas surat

edaran saja diperlukan payung hukum yang kuat. Diharapkan kebijakan ini

juga tidak hanya diberlakukan pada ritel saja tetapi untuk masyarakat umum.

4. Pengalokasian uang dari pemasukan pembayaran kantong plastik sebaiknya

digunakan untuk membeli kantong belanjaan yang ramah lingkungan.
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