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Pendahuluan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara nomor dua di dunia sebagai negara yang paling banyak 
melepaskan sampah plastik ke laut, yaitu sebesar 0,48-1,29 juta metrik ton per tahun 
hanya satu peringkat di bawah Tiongkok.1 Lepasnya sampah plastik ke laut tidak 
terlepas dari kesalahan manajemen sampah, mulai dari konsumsi plastik sekali pakai 
oleh masyarakat hingga tingginya jumlah sampah yang tak tertangani oleh pemerintah.

UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah terutama 
pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan sampah yang di dalamnya 
juga meliputi upaya pengurangan sampah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan pembatasan plastik sekali pakai.

Kesadaran terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh 
sampah plastik, mendorong beberapa pemerintah daerah untuk menyusun peraturan 
pembatasan plastik sekali pakai. Berdasarkan pendataan yang Indonesian Center for 
Environmental Law (ICEL) lakukan terdapat 57 provinsi, kabupaten, dan kota yang telah 
memiliki peraturan kepala daerah atau peraturan daerah pembatasan plastik sekali 
pakai dari 514 kabupaten dan kota, serta 34 provinsi.2

Dari 50 peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dan diteliti oleh ICEL, hanya 
terdapat 15 peraturan kepala daerah yang mengatur penggunaan instrumen ekonomi 

1 Jenna R. Jambeck,  et.al., “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, Vol. 347, Issue 6223, 768-771 (2015): hlm. 
769.

2  Lihat dalam https://icelindo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/info_icel_or_id/EuUhdHJ2ug9AsTOy4pD-pSIBQVWMbCr1CIA
ueN3Vqo1NmQ?e=B6ma0r.



4

Memperkuat Peraturan Pembatasan Plastik Sekali Pakai 
Melalui Instrumen Ekonomi

untuk mendorong penaatan terhadap peraturan kepala daerah pembatasan plastik 
sekali pakai. Jumlah peraturan kepala daerah yang menggunakan instrumen sanksi 
tetap lebih banyak yaitu 23 peraturan kepala daerah.

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur perihal instrumen ekonomi 
di sektor lingkungan hidup yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP 46/2017). Tetapi, instrumen ekonomi 
memang belum menjadi prioritas pemerintah daerah ketika menyusun peraturan 
pembatasan plastik sekali pakai. Peraturan pembatasan plastik sekali pakai yang sudah 
berlaku pun juga belum mengatur instrumen ekonomi secara tepat. Untuk itu, kertas 
kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembuat kebijakan di pemerintah daerah 
untuk mengadopsi pengaturan instrumen ekonomi dalam peraturan pembatasan 
plastik sekali pakai di daerahnya masing-masing. 

B. Menilik Instrumen Ekonomi di Indonesia

Pada dasarnya, tujuan dari diberlakukannya instrumen ekonomi adalah untuk 
memberikan insentif terhadap perubahan perilaku atau inovasi dan memberikan 
disinsentif untuk perilaku yang sebaliknya.3 Terdapat beberapa bentuk instrumen 
ekonomi yang dikenal berdasarkan teori, yaitu (a) pengenaan biaya atau pajak; (b) 
subsidi; (c) perdagangan emisi.4

Instrumen ekonomi pada awalnya lahir sebagai kritik terhadap instrumen sanksi atau 
biasa juga dikenal sebagai command and control (CAC). Pertama, pengaturan instrumen 
sanksi pada umumnya memiliki detail yang kompleks dan berpusat pada standar, 
sementara instrumen ekonomi dapat menetapkan target yang lebih luas, sehingga biaya 
yang dikeluarkan untuk mendiseminasikan informasi dan biaya administrasi untuk 
menegakkan sanksi dapat diminimalisasi baik bagi pemerintah maupun subjek yang 
terikat pada peraturan.5 Kedua, penerapan instrumen ekonomi dapat menciptakan 
kebebasan bagi pelaku usaha dengan memberikan insentif bagi perkembangan 
teknologi.6 Ketiga, penegakan instrumen sanksi memberikan ketidakjelasan terkait 
dengan tingkatan sanksi yang diberikan, sementara instrumen ekonomi telah 

3 Anthony Ogus, “Nudging and rectifying: the use of fiscal instruments for regulatory purposes”, Legal Studies, Volume 19, Issue 
2, 245-266 (June 1999): hlm. 245.

4 Anthony Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory (Portland: Hart Publishing, 2004), hlm. 246-250.
5 Ibid., hlm. 246.
6 Ibid.
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memberikan jumlah pembayaran yang jelas.7 Keempat, instrumen ekonomi mampu 
memberikan kompensasi kepada korban yang diperoleh dari penerapan instrumen 
ekonomi, karena korban jarang menerima kompensasi apabila yang diterapkan hanya 
instrumen sanksi.8

Pemerintah telah mengatur instrumen ekonomi di bidang lingkungan hidup dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan 
Hidup (PP 46/2017). Berdasarkan Pasal 3 PP 46/2017 terdapat tiga bentuk instrumen 
ekonomi lingkungan hidup yaitu (a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 
(b) pendanaan lingkungan hidup; dan (c) insentif/disinsentif.9 

Tidak seluruh instrumen ekonomi yang tercakup dalam PP 46/2017 menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah dan tepat untuk digunakan dalam konteks 
pembatasan plastik sekali pakai. Dalam tulisan ini, dari tiga instrumen ekonomi yang 
disebutkan di atas, penulis akan secara spesifik membahas terkait dengan instrumen 
ekonomi insentif/disinsentif yang telah mulai digunakan oleh beberapa pemerintah 
daerah dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Berdasarkan PP 46/2017 
insentif/disinsentif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah adalah (a) 
pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan; (b) penerapan pajak, retribusi, dan 
subsidi lingkungan hidup; (c) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan 
limbah dan/atau emisi; (d) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan 
hidup; dan (e) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.10

Insentif merupakan instrumen ekonomi yang berfungsi memberikan penghargaan 
terhadap subjek yang melakukan kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya 
alam dan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) PP 46/2017, insentif 
berbentuk (a) pemberian keringanan kewajiban; (b) pemberian kemudahan dan/
atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan; (c) pemberian fasilitas dan/atau 
bantuan; (d) pemberian dorongan dan bimbingan; (e) pemberian pengakuan dan/atau 
penghargaan; dan/atau (f) pemberitahuan kinerja positif kepada publik.11 

Sementara disinsentif merupakan instrumen ekonomi yang berfungsi untuk 

7 Ibid. 
8 Ibid.
9 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, LN No. 228 Tahun 2017, TLN No. 6134, Pasal 3.
10 Ibid., Pasal 31 ayat (1). 
11 Ibid., Pasal 31 ayat (2).
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mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan fungsi 
lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) PP 46/2017, disinsentif berbentuk 
(a) penambahan kewajiban; (b) penambahan dan/atau pengetatan persyaratan 
pelaksanaan kegiatan; dan/atau (c) pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.12

C. Contoh Penerapan Instrumen Ekonomi dalam Peraturan 
Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Beberapa Peraturan Tingkat 
Daerah

Peraturan pembatasan plastik sekali pakai di beberapa daerah menggunakan beberapa 
pendekatan dalam mengatur instrumen ekonomi. Berikut adalah ulasannya:

Tabel 1. Tabel Bentuk-Bentuk Instrumen Ekonomi dalam Peraturan 
Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Bentuk Instrumen Bentuk Instrumen 
EkonomiEkonomi TargetTarget PeraturanPeraturan

Pengurangan retribusi 
daerah

Pelaku usaha Peraturan Bupati Berau 74/2019; 
Peraturan Bupati Nunukan 32/2019; 
Peraturan Wali Kota Bitung 70/2018; 
Peraturan Wali Kota Bandung 
37/2019;  dan Peraturan Wali Kota 
Bontang 30/2018

Pengurangan pajak 
daerah

Pelaku usaha Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
142/2019; Peraturan Wali Kota 
Bandung 37/2019

Bantuan dana 
pengelolaan sampah

Pelaku usaha Peraturan Bupati Sidenreng 
Rappang 9a/2019; Peraturan 
Gubernur Bali 97/2018

Bantuan modal usaha Pelaku usaha Peraturan Bupati Sidenreng 
Rappang 9a/2019; Peraturan 
Gubernur Bali 97/2018; Peraturan 
Wali Kota Bontang 30/2018

12 Ibid., Pasal 31 ayat (3).
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Contoh Penerapan Instrumen Ekonomi dalam Peraturan Pembatasan 
Plastik Sekali Pakai di Beberapa Peraturan Tingkat Daerah

Bentuk Instrumen Bentuk Instrumen 
EkonomiEkonomi TargetTarget PeraturanPeraturan

Kantong plastik 
berbayar

Konsumen Peraturan Bupati Pamekasan 
27/2019; Peraturan Wali Kota Ambon 
7/2017; Peraturan Wali Kota Banda 
Aceh 111/2020; Peraturan Wali Kota 
Bandung 37/2019; Peraturan Wali 
Kota Banjarmasin 18/2016; Peraturan 
Wali Kota Probolinggo 79/2019

Kantong belanja 
ramah lingkungan 
berbayar

Konsumen Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
142/2019

Insentif penarikan 
kembali kantong 
plastik

Konsumen Peraturan Wali Kota Padang 36/2018

Dana insentif desa 
adat

Desa Adat Peraturan Gubernur Bali 97/2018

Bantuan sarana dan 
prasarana

Pelaku Usaha Peraturan Bupati Berau 74/2019; 
Peraturan Gubernur Bali 97/2018

Selain 9 instrumen insentif/disinsentif yang disebutkan di atas, terdapat juga 
Peraturan Bupati Pekalongan 5/2019 yang mengatur secara umum, bahwa dalam 
peraturan pembatasan plastik sekali pakai tersebut diberlakukan insentif/disinsentif 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan insentif/
disinsentif dalam peraturan tersebut akan mengacu pada PP 46/2017.

Walau instrumen ekonomi dalam 15 peraturan pembatasan plastik sekali pakai dapat 
dikelompokkan menjadi 9 kategori, akan tetapi ketika dilihat secara lebih seksama 
cukup banyak pengaturan yang mengatur secara lebih detail terkait insentif/disinsentif 
di beberapa daerah. Sebagai contoh, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Wali Kota Ambon 
7/2017 telah menetapkan harga kantong plastik sebesar 2.000 rupiah. Lain halnya 
dengan Kota Bontang yang secara spesifik memberikan bantuan modal usaha kepada 
pelaku usaha daur ulang, berbeda dengan peraturan lainnya yang hanya menyebutkan 
pemberian bantuan modal usaha saja, tanpa menyebutkan secara spesifik pelaku 
usaha yang dapat memperoleh bantuan modal usaha.

Penggunaan instrumen ekonomi oleh 15 daerah ini merupakan inisiatif yang baik untuk 
meningkatkan kualitas pengaturan pembatasan plastik sekali pakai. Walau demikian, 



8

Memperkuat Peraturan Pembatasan Plastik Sekali Pakai 
Melalui Instrumen Ekonomi

masih banyak pengaturan instrumen ekonomi yang kurang efektif dan tepat sasaran 
dalam kelima belas peraturan pembatasan plastik sekali pakai tersebut.

Pertama, pemberian insentif atas pengembalian kantong plastik untuk diguna ulang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Wali Kota Padang 
36/2018 tidak tepat sasaran untuk dilakukan, karena pada umumnya kantong plastik 
yang digunakan di pasaran adalah plastik yang tipis berbahan dasar low density 
polyethylene (LDPE) atau polypropylene (PP), sehingga plastik ini sebenarnya mudah 
rusak ketika digunakan.13 Selain itu, secara ekonomi juga tidak memungkinkan untuk 
mengumpulkan kantong plastik dan membangun fasilitas untuk memilah kantong 
plastik.14 Pada akhirnya, juga akan lebih murah untuk membeli kantong plastik baru 
dibandingkan melakukan daur ulang, sehingga konsumen tentu akan memilih untuk 
membeli kantong plastik baru.15

Kedua, dalam menetapkan kantong plastik berbayar, banyak peraturan pembatasan 
plastik sekali pakai yang tidak menetapkan secara jelas berapa harga kantong plastik 
berbayar atau menetapkan metode penentuan harga kantong plastik berbayar. 
Padahal penetapan harga atau pun metode menjadi penting untuk memastikan agar 
harga kantong plastik berbayar menimbulkan disinsentif sedemikian rupa, sehingga 
mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan kembali kantong plastik tersebut. 
Peraturan Wali Kota Ambon 7/2017 menetapkan harga kantong plastik berbayar 
sebesar 2.000 rupiah, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tolok ukur yang digunakan 
untuk menetapkan harga tersebut. 

Sementara Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung 37/2019 menggunakan 
parameter dalam menentukan harga kantong belanja plastik tidak boleh lebih rendah 
dari pada harga penjualan kantong plastik tersebut dari produsen kantong plastik pada 
penyedia kantong plastik. Dengan model pengaturan seperti ini, tanpa memberikan 
parameter penentuan harga yang lebih ajek, maka dikhawatirkan penyedia kantong 
plastik tetap akan menyediakan kantong plastik dengan harga yang terlalu rendah. Hal 
ini akan menyebabkan konsumen tanpa berpikir panjang tetap akan memilih untuk 
menggunakan kantong plastik.

13 Global Alliance for Incinerator Alternatives, Regulating Single-Use Plastics in the Philippines (2020), hlm. 8.
14 Jefferson Hopewell, Robert Dvorak, dan Edward Kosior, “Plastics recycling: challenges and opportunities”, Philos Trans R Soc 

Lond B Biol Sci. 364 (1526): 2115–2126 (Jul 2009): hlm. 2124.
15 Katherine Latham, “The world’s first ‘infinite’ plastic”, BBC https://www.bbc.com/future/article/20210510-how-to-recycle-any-

plastic, diakses 4 Oktober 2021.
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Ketiga, pemerintah daerah dapat mengefektifkan pemberian bantuan modal usaha, 
bantuan dana pengelolaan sampah, dan bantuan sarana pra sarana menjadi insentif 
ekonomi kepada pelaku usaha terkhusus bagi pelaku usaha yang berinovasi dalam 
upaya pembatasan atau pengurangan plastik sekali pakai. Dengan demikian pemerintah 
daerah dapat mengakselerasi pengurangan plastik sekali pakai. 

Oleh karena masih terdapat instrumen ekonomi yang tidak diterapkan secara tepat 
guna dan efektif, diperlukan metode untuk mengadopsi instrumen ekonomi secara 
tepat dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

D. Implementasi Instrumen Ekonomi di Dalam Peraturan Pembatasan 
Plastik Sekali Pakai

Sebelum memutuskan untuk menerapkan instrumen ekonomi dalam peraturan 
pembatasan plastik sekali pakai, penyusun peraturan perlu untuk memeriksa kesiapan 
institusinya dalam menerapkan instrumen ekonomi berdasarkan dua parameter yang 
disarikan praktik penyusunan peraturan pembatasan sekali pakai di atas dan teori.

Ketersediaan informasi

Ketersediaan informasi atau pengetahuan menjadi penting dalam mengembangkan 
instrumen ekonomi dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Ketiadaan 
informasi yang lengkap akan berujung pada penyusunan kebijakan yang tidak tepat 
pada sasaran.16

Tujuan akhir dari peraturan pembatasan plastik sekali pakai adalah menurunkan 
jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mencemari 
lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan instrumen ekonomi dalam 
peraturan pembatasan plastik sekali pakai setidak-tidaknya diperlukan beberapa 
informasi awal seperti (a) berapa jumlah timbulan sampah plastik dan apa saja 
jenisnya; (b) siapa yang berkontribusi terhadap jumlah timbulan sampah plastik; (c) 
apa dampak kesehatan atau pun lingkungan yang timbul dari sampah plastik di daerah 
tersebut; dan (d) berapa biaya yang dikeluarkan untuk menangani sampah plastik dan 
dampaknya.17

16 Cass R. Sunstein, The Cost-Benefit Revolution (Cambridge: The MIT Press, 2018), hlm. 79-81.
17 Informasi yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada empat hal yang disebutkan di atas, semakin banyak informasi yang diper-

oleh pemerintah daerah sebelum menyusun peraturan dan instrumen-instrumen di dalamnya akan semakin baik.

Implementasi Instrumen Ekonomi di Dalam Peraturan Pembatasan 
Plastik Sekali Pakai
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Kesulitan mengumpulkan dan memperoleh informasi sering kali menjadi tantangan 
bagi pemerintah daerah.   Tantangan ini dapat dijembatani melalui penelitian lapangan 
atau mengadakan konsultasi publik sebelum penyusunan peraturan dengan pihak-
pihak yang akan terikat pada peraturan pembatasan plastik sekali pakai seperti pelaku 
usaha dan konsumen untuk memperoleh informasi yang tidak dimiliki oleh pemerintah 
daerah.  

Kekuatan Institusi Pemerintah Daerah

Sebelum mengembangkan instrumen ekonomi, pemerintah daerah perlu memastikan 
bahwa institusinya berjalan dengan baik, seperti memiliki pengawasan fiskal yang 
kuat yang dapat mengawasi implementasi instrumen ekonomi dan institusi yang 
mampu untuk menerapkan insentif/disinsentif secara adil.18 Selain itu, pemerintah 
daerah juga tetap perlu untuk memastikan adanya penegakan hukum terhadap 
pelanggar.19 Sebagai contoh, dalam penerapan instrumen ekonomi sangat mungkin 
terdapat pihak-pihak yang mencoba untuk melanggar atau tidak taat pada sistem yang 
telah dibangun, sehingga terhadap pelanggar tetap diperlukan adanya sanksi atau 
disinsentif. Institusi yang lemah justru akan menyebabkan instrumen ekonomi tidak 
dapat diimplementasikan.

Setelah kedua syarat di atas terpenuhi, maka penyusun peraturan dapat menggunakan 
instrumen ekonomi dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Akan tetapi, 
perlu kehati-hatian yang sama dalam menentukan instrumen ekonomi yang tepat 
untuk digunakan dalam peraturan pembatasan sekali pakai.

Langkah 1. Mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan informasi

Pertama-tama, pemerintah daerah perlu untuk secara berhati-hati melakukan 
identifikasi permasalahan dan mengumpulkan informasi terutama terkait pihak-pihak 
yang berkaitan dengan peraturan pembatasan plastik sekali pakai untuk menentukan 
instrumen ekonomi yang tepat untuk diadopsi. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat 
dijadikan panduan untuk mengidentifikasikan permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah plastik di daerah tersebut?

Melalui pertanyaan ini, pemerintah daerah perlu untuk mengetahui jumlah 

18 United Nations Environment Programme, “The Use of Economic Instruments in Environmental Policy: Opportunities and Chal-
lenges”, 2004, hlm. 21.

19 Ibid.



11Indonesian Center for Environmental Law icel.or.id

Implementasi Instrumen Ekonomi di Dalam Peraturan Pembatasan 
Plastik Sekali Pakai

timbulan sampah plastik di daerahnya masing-masing serta jenis-jenis sampah 
plastik yang berada di daerahnya, karena berbeda jenis sampah plastik akan 
berbeda sumber dan penanganannya. Ketidaktepatan untuk memahami jenis 
dan karakteristik dari masing-masing sampah plastik akan berujung pada 
ketidaktepatan pengaturan sebagaimana dapat ditemukan di Peraturan Wali 
Kota Padang.

b. Bagaimana dampak lingkungan dan kesehatan dari sampah plastik?

Melalui pertanyaan ini, pemerintah daerah mengidentifikasi dampak lingkungan 
dan kesehatan dari sampah plastik, serta kerugian yang ditimbulkan akibat 
terjadinya dampak tersebut. Sebagai contoh, sampah plastik menimbulkan 
kerugian sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya terhadap 
industri pariwisata, perikanan, dan perkapalan di wilayah Asia-Pasifik.20 

c. Siapakah yang bertanggung jawab atas timbunan sampah plastik tersebut?

Melalui pertanyaan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aktor-aktor 
yang menjadi penyedia atau mendistribusikan plastik sekali pakai. Sebagai 
contoh kantong plastik akan banyak ditemukan di pusat perbelanjaan dan pasar 
tradisional, sementara sedotan akan banyak ditemukan di kafe dan restoran. 
Pemerintah daerah juga perlu untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban 
hukum bagi setiap aktor yang diatur.

d. Siapakah pihak-pihak yang akan terdampak atas diberlakukannya instrumen 
ekonomi?

Melalui pertanyaan ini, pemerintah daerah perlu untuk memetakan pihak-pihak 
yang akan terdampak atas diberlakukannya instrumen ekonomi dalam peraturan 
pembatasan plastik sekali pakai, misal pelaku usaha di pasar tradisional atau 
konsumen di pasar tradisional. Ketika berhasil mengidentifikasi pihak-pihak yang 
terdampak, maka pemerintah daerah perlu untuk menaruh perhatian khusus 
kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi. Jangan sampai implementasi 
instrumen ekonomi akan memberikan beban tambahan pada masyarakat 
yang rentan secara ekonomi. Salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi 
memberikan beban tambahan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi 
adalah kebijakan kantong plastik berbayar.

e. Apa saja regulasi di tingkat daerah dan nasional yang mengatur instrumen 
ekonomi?

20 United Nations Environment Programme, “Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability”, 2018, hlm. 15.
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Pemerintah daerah perlu untuk menginventarisasi beberapa peraturan di tingkat 
daerah maupun nasional yang berkaitan dengan penerapan instrumen ekonomi, 
seperti peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan peraturan 
pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. 

f. Bagaimana ketersediaan anggaran di daerah tersebut?

Melihat ketersediaan anggaran menjadi penting terutama ketika pemerintah 
daerah memilih untuk menggunakan opsi pemberian insentif kepada pelaku 
usaha. Misal, ketika pemerintah daerah memilih untuk memberikan insentif pajak 
daerah atau retribusi, terutama untuk menentukan jumlah insentif yang tepat 
agar mampu mendorong perubahan perilaku tanpa mengganggu keseimbangan 
anggaran daerah secara keseluruhan. Tetapi, pemerintah daerah juga perlu 
untuk memandang anggaran ini secara utuh, mengingat apabila peraturan 
pembatasan plastik sekali pakai ini sukses, maka anggaran yang dikeluarkan 
pemerintah untuk pengelolaan sampah akan berkurang.

Langkah 2. Mengidentifikasi instrumen-instrumen yang mungkin untuk diterapkan

Pemerintah daerah perlu untuk mengidentifikasi seluruh instrumen yang dapat 
diterapkan dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Perlu diingat bahwa 
instrumen ekonomi menjadi efektif apabila dikombinasikan dengan instrumen lainnya, 
seperti sanksi.21 

Beberapa hal yang dapat dicermati saat mengidentifikasikan instrumen-instrumen ini 
adalah:

a. kekuatan dan keterbatasan dari masing-masing instrumen;

b. instrumen mana saja yang secara hukum telah diatur oleh peraturan perundang-
undangan dan; 

c. instrumen mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengatur.22

Dari 15 peraturan kepala daerah yang mengatur instrumen ekonomi, terdapat 8 
peraturan kepala daerah yang melakukan kombinasi antara instrumen ekonomi 
dengan sanksi administratif. Pada umumnya pola yang digunakan adalah subjek yang 

21 United Nations Environment Programme, “Guidelines on the Use of Market-based Instruments to Address the Problem of 

Marine Litter”, 2009, hlm. 37.
22 Ibid.
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tidak menaati peraturan akan diberikan sanksi administratif, sementara subjek yang 
menaati peraturan akan diberikan insentif ekonomi. Pemerintah daerah perlu untuk 
mengeksplorasi instrumen-instrumen lain yang mungkin untuk diterapkan selain 
instrumen ekonomi atau pun sanksi.23

Langkah 3. Analisis instrumen yang hendak diterapkan

Setelah melakukan identifikasi terhadap instrumen-instrumen yang mungkin untuk 
diterapkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis instrumen ekonomi yang 
hendak diterapkan. Dalam melakukan analisis, pemerintah daerah menggunakan 
seluruh informasi yang telah diperolehnya pada Langkah 1 dan Langkah 2.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis instrumen adalah sebagai 
berikut:

a. identifikasi subjek yang hendak diubah perilakunya dan perilaku yang hendak 
diubah. Sebagai contoh penyusun peraturan hendak mengubah perilaku 
pelaku usaha agar tidak menyediakan kembali plastik sekali pakai atau 
justru penyusun peraturan hendak mengubah perilaku konsumen agar tidak 
memakai kantong plastik dalam berbelanja; 

b. identifikasi perilaku mana yang tepat untuk dikenakan instrumen ekonomi dan 
perilaku mana yang tepat untuk dijatuhkan jenis instrumen lainnya. Sebagai 
contoh, sebagian besar peraturan kepala daerah yang mengatur instrumen 
ekonomi memilih untuk memberikan insentif (instrumen ekonomi) bagi subjek 
yang taat pada peraturan dan menerapkan instrumen sanksi administratif bagi 
subjek yang tidak taat pada peraturan; dan

c. memilih instrumen ekonomi yang dapat mengubah perilaku subjek atau 
menghilangkan penyebab terjadinya permasalahan.

Dalam memilih instrumen ekonomi yang tepat, pemerintah daerah juga harus 
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Manfaat yang diperoleh dari implementasi instrumen ekonomi
Penghitungan manfaat secara keseluruhan dapat dilakukan melalui metode 
analisis biaya dan manfaat. Sebagai contoh penyusun peraturan dapat 
menghitung pengurangan biaya pengelolaan sampah sebagai dampak dari 
implementasi instrumen ekonomi atau devisa pariwisata yang diperoleh 

23 Ibid.
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setelah laut atau sungai menjadi lebih bersih. Manfaat yang dihitung tidak hanya 
manfaat yang sifatnya materil saja, melainkan juga yang sifatnya imateriil seperti 
kenyamanan masyarakat beraktivitas di pantai setelah berkurangnya sampah 
plastik di pantai akibat peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

b. Efektivitas biaya implementasi instrumen ekonomi dengan mempertimbangkan 
perbandingan efektivitas biaya implementasi instrumen lain

Selain menghitung keuntungan yang sebagai dampak dari diterapkannya 
instrumen ekonomi, penyusun peraturan juga perlu untuk memeriksa 
efektivitas biaya yang dikeluarkan untuk implementasi instrumen ekonomi. 
Instrumen ekonomi menjadi pilihan yang baik ketika biaya yang dikeluarkan 
untuk implementasi jauh lebih efektif dibandingkan dengan instrumen lain. 
Ketika setelah membandingkan ternyata instrumen komunikasi atau sanksi 
lebih efektif secara biaya dibandingkan dengan instrumen ekonomi, maka akan 
lebih baik penyusun peraturan mempertimbangkan untuk memilih instrumen 
yang lebih efektif dari segi biaya.

c. Instrumen ekonomi menempatkan beban pada subjek yang bertanggung jawab 
secara adil dan proporsional, sebagai contoh menempatkan beban untuk 
membayar pada pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik secara gratis.

d. Dampak sosial yang timbul atas penerapan instrumen ekonomi, sebagai contoh 
apakah ada dampak negatif yang timbul pada kelompok rentan di masyarakat 
dan bagaimana efek tersebut didistribusikan di masyarakat.

e. Kesiapan institusi untuk menerapkan instrumen ekonomi, mulai dari kapasitas 
pejabat publik, infrastruktur yang diperlukan, informasi, dan anggaran.24

Instrumen ekonomi yang paling baik untuk dipilih adalah (a) yang paling tepat untuk 
mengubah perilaku subjek yang diatur dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai; 
(b) institusi yang bertugas, dalam konteks peraturan pembatasan plastik sekali pakai 
adalah Dinas Lingkungan Hidup, memiliki kesiapan untuk mengimplementasikannya 
terutama dari sisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, infrastruktur, 
dan anggaran; (c) paling efektif dari segi biaya; dan (d) memiliki efek samping yang 
rendah kepada subjek yang terdampak, sebagai contoh penyusun peraturan harus 
menghindari penyusunan peraturan yang secara drastis mengubah akses terhadap 
hak atau perubahan harga yang drastis.25

24 Ibid.
25 United Nations Environment Programme, “The Use of Economic ….”, hlm. 49.
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Tak kalah penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun metode pengawasan 
yang paling efektif dari segi waktu dan biaya. Pemerintah daerah dapat menggunakan 
pendekatan kewajiban bagi subjek yang terikat pada peraturan untuk melaporkan 
implementasi pembatasan plastik sekali pakai kepada pemerintah daerah, seperti 
jumlah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, jumlah permintaan kantong 
belanja ramah lingkungan, serta bahan dan ukuran kantong belanja ramah lingkungan. 
Melalui pelaporan mandiri ini. Pemerintah daerah cukup untuk melakukan analisis 
terhadap pengenaan instrumen ekonomi berdasarkan laporan yang diserahkan. 
Apabila sangat dibutuhkan barulah pemerintah daerah melakukan pengawasan secara 
aktif ke lapangan. Sebelum mengatur instrumen ekonomi lebih jauh dalam peraturan 
pembatasan plastik sekali pakai, pemerintah daerah juga perlu untuk berkonsultasi 
terlebih dahulu untuk menghimpun masukan terutama kepada pihak yang terdampak 
untuk menyempurnakan instrumen yang hendak diatur.

Pada umumnya, instrumen sanksi cocok digunakan ketika penyusun peraturan telah 
menetapkan standar tertentu yang penerapannya sifatnya meluas. Akan tetapi, 
instrumen sanksi membutuhkan informasi yang mendetail terutama dari pelaku usaha 
dan menuntut kesiapan dari SKPD pelaksana untuk mengawasi standar tersebut. Biaya 
yang akan dikeluarkan untuk pengawasan pun pada umumnya tidak sedikit. Sebagai 
contoh dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai pada umumnya standar yang 
diterapkan adalah larangan penggunaan kantong belanja plastik, sehingga pelaku 
usaha yang melanggar akan dijatuhi sanksi. 

Di sisi lain, instrumen ekonomi dapat digunakan untuk memberikan dorongan bagi 
pelaku usaha agar lebih memilih untuk menaati peraturan dibandingkan dengan 
melanggar larangan tersebut karena lebih menguntungkan bagi pelaku usaha, misal 
dengan memberikan insentif berupa keringanan kewajiban pajak dan penghargaan 
kepada pelaku usaha yang menaati larangan penggunaan kantong belanja plastik. 
Instrumen ekonomi ini, terutama insentif perpajakan, dapat diterapkan ketika 
terdapat informasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak daerah dan tingkat 
kepatuhannya pun sudah cukup tinggi.

Instrumen ekonomi dalam bentuk insentif juga dapat digunakan untuk mendorong 
pelaku usaha melakukan self-regulation dengan membatasi produk-produk plastik 
sekali pakai yang masih sulit untuk diakses alternatifnya sehingga belum dilarang 
penggunaannya, seperti kantong plastik tidak bergagang yang pada umumnya 
digunakan untuk membungkus buah, sayur, atau daging. Metode ini dapat diterapkan 
untuk meminimalkan biaya pengawasan dan mengatasi keterbatasan sumber daya 
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manusia untuk melakukan pengawasan.

Instrumen ekonomi yang menciptakan disinsentif bagi konsumen juga dapat menjadi 
opsi pemerintah daerah ketika pemerintah daerah memiliki informasi yang cukup 
perihal perilaku konsumen, misal dengan menerapkan kantong belanja berbayar. 
Akan tetapi, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan baik dampak 
penerapannya terhadap masyarakat.

Akan tetapi, opsi-opsi ini tetap harus dianalisis dengan metodologi yang telah dijelaskan 
sebelumnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah.

Langkah 4. Pemantauan dan evaluasi

Setelah instrumen ekonomi diatur dalam peraturan pembatasan plastik sekali pakai 
dan diimplementasikan, pemerintah daerah perlu untuk melakukan pemantauan 
dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi penting untuk dilakukan karena sangat 
mungkin informasi yang dihimpun pemerintah daerah dalam Langkah 1 belum cukup 
lengkap sehingga target implementasi tidak tepat pada sasaran atau pun terdapat 
perkembangan tidak terduga dalam implementasi peraturan.

Dalam proses pemantauan dan evaluasi, pemerintah daerah perlu kembali untuk 
mengumpulkan informasi terkait implementasi dari peraturan pembatasan plastik 
sekali pakai. Informasi yang diperoleh kemudian kembali diuji berdasarkan beberapa 
parameter di bawah ini:

a. Efektivitas instrumen ekonomi

Pemerintah daerah perlu untuk mengukur apakah instrumen ekonomi 
yang diterapkan sudah cukup untuk mendorong perubahan perilaku. 
Insentif yang terlalu rendah cenderung tidak akan mengubah perilaku atau 
pun disinsentif yang terlalu tinggi tanpa didampingi oleh penegakan hukum 
yang baik akan menyebabkan penyeludupan hukum atau ketidaktaatan. 
Oleh karena itu, proses evaluasi perlu dilakukan secara berkala karena 
di masa yang akan datang akan terdapat kondisi di mana insentif yang 
diberikan terlalu rendah karena inflasi, sehingga pemerintah daerah perlu 
melakukan revisi peraturan.
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b. Efektivitas dari aspek lingkungan hidup26

Pemerintah daerah dapat mengukur efektivitas dari aspek lingkungan 
hidup berdasarkan penurunan jumlah sampah plastik sekali pakai di 
tempat pembuangan akhir atau penurunan jumlah konsumsi plastik sekali 
pakai. 

c. Efisiensi dari aspek ekonomi27

Pemerintah daerah dapat mengukur efisiensi dari aspek ekonomi 
berdasarkan penurunan biaya untuk melakukan pengelolaan sampah, 
karena sampah yang diangkut ke TPA menjadi berkurang. 

d. Biaya yang timbul untuk pengawasan28

Pemerintah daerah perlu untuk mengukur biaya yang timbul dari 
pengawasan atas implementasi instrumen ekonomi, karena tujuan dari 
diberlakukannya instrumen ekonomi adalah efektivitas biaya pengawasan. 
Apabila biaya yang timbul masih terlalu tinggi, maka pemerintah dapat 
mencari cara untuk melakukan pengawasan dengan lebih efektif.

e. Dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas29

Pemerintah daerah perlu untuk menilik dampak pemberlakuan peraturan 
terhadap tenaga kerja, perdagangan, angka kemiskinan, dan pertumbuhan 
ekonomi. Sebagai contoh, peraturan pembatasan plastik sekali pakai di 
Banjarmasin menumbuhkan kembali perajin tas purun, karena tas purun 
digunakan sebagai alternatif bagi plastik sekali pakai yang telah dilarang.30

E. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dalam kertas kebijakan ini, dapat terlihat bahwa mayoritas 
peraturan pembatasan plastik sekali pakai belum memanfaatkan instrumen ekonomi 
untuk memperkuat peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Oleh karena itu, ICEL 
merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk:

26 United Nations Environment Programme, “The Use of Economic…”, hlm. 50.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30  Sukarli, “Anyaman purun Banjarmasin jadi pengganti tas belanja plastik”, Antara, 2019 https://www.antaranews.com/beri-

ta/1099642/anyaman-purun-banjarmasin-jadi-pengganti-tas-belanja-plastik, diakses 13 September 2021.
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a. meninjau kembali peraturan pembatasan plastik sekali pakai yang telah 
diundangkan. Apabila peraturan tersebut telah memiliki pengaturan 
instrumen ekonomi, maka Pemerintah Daerah perlu untuk meninjau 
efektivitas dari pelaksanaan pengaturan instrumen ekonomi tersebut, 
apakah telah mengubah perilaku masyarakat;

b. mengumpulkan informasi terkait: 

•	 berapa jumlah timbulan sampah plastik dan apa saja jenisnya;
•	 siapa yang berkontribusi terhadap jumlah timbulan sampah plastik;
•	 apa dampak kesehatan atau pun lingkungan yang timbul dari 

sampah plastik di daerah tersebut; dan 
•	 berapa biaya yang dikeluarkan untuk menangani sampah plastik 

serta dampaknya;

c. mengidentifikasi instrumen ekonomi yang mungkin diterapkan dalam 
peraturan pembatasan plastik sekali pakai dengan meninjau PP 46/2017, 
peraturan menteri, dan peraturan daerah yang mungkin akan berhubungan 
seperti peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah serta anggaran 
pendapatan dan belanja daerah;

d. menganalisis kesesuaian penerapan instrumen ekonomi dengan 
subjek yang hendak diatur, perilaku yang hendak diubah, manfaat yang 
diperoleh dari implementasi instrumen ekonomi, efektivitas biaya dalam 
implementasi instrumen ekonomi, target instrumen ekonomi, dampak 
sosial, dan kesiapan institusi untuk menerapkannya;

e. mempertimbangkan kombinasi antara instrumen ekonomi dan instrumen 
penegakan hukum lainnya seperti sanksi untuk memperkuat implementasi 
peraturan pembatasan plastik sekali pakai;

f. melakukan tinjauan terhadap implementasi dari instrumen ekonomi 
berdasarkan aspek efektivitas instrumen ekonomi, efektivitas dari aspek 
lingkungan hidup, efisiensi dari aspek ekonomi, biaya yang timbul untuk 
pengawasan, dan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
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