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Abstrak

Saat ini, indusri tahu skala rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai tumbuh sekitar 48
industri. Industri tahu belum melakukan pengolahan limbah cairnya sebelum di buang ke lingkungan
sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan
kebijakan tentang kewajiban pelaku industri mengolah limbah cairnya sebelum dibuang ke lingkungan
namun kenyataan implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Efektifitas implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan
faktor lingkungan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh
terhadap belum efektifnya implementasi kebijakan dan startegi apa yang dilakukan supaya
implementasi kebijakan ini berjalan efektif dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan untuk
menentukan faktor yang paling berpengaruh adalah kuantitatif dengan analisis jalur dan untuk startegi
menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT. Berdasarkan analisis jalur diperoleh hasil
faktor karakterisitik kebijakan yang paling berpengaruh sebesar 28,3%. Strategi agar implementasi
kebijakan efektif dimasa yang akan datang dengan anlasis SWOT diperoleh diantaranya;
meningkatkan anggaran, meningkatkan SDM, dan mebuat pengklasteran terhadap industri tahu yang
ada.

Kata Kunci : Kabupaten Pesisir Selatan, Implementasi Kebijakan, Strategi

Absract
Currently, the industry know the scale of household in South Coastal District have started to grow
about 48 industries. Industry know not done before in the liquid waste processing waste into the
environment, causing pollution to lingkungan.Walaupun government has issued a policy on the
obligation of treating industrial liquid waste before discharge into the environment, but the reality of
policy implementation has not been effective. The effectiveness of policy implementation is
influenced by several factors; the characteristics of the problem, the characteristics of the policy, and
environmental factors. This study was conducted to determine what factors most influence on the
ineffectiveness of policy implementation and strategy of what to do in order to run an effective
implementation of this policy in the future. The method used to determine the most influential factor is
the quantitative analysis and the path to the strategy using qualitative methods with a SWOT analysis.
Based on the analysis of the results obtained path characteristic factors of the most influential policy
amounted to 28.3%. A strategy for effective policy implementation in the future with SWOT anlasis
obtained them; increase the budget, increasing human resources, and mebuat clustering of the industry
know that there is.

Keywords: South Coastal District, Implementation, Strategies



2

PENDAHULUAN

Konsumsi kedelai Indonesia pada Tahun 1995 telah mencapai 2.287.317 Ton (Sri

Utami dalam Said dan Wahjono, 1999). Lebih dari separuh konsumsi kedelai Indonesia

dipergunakan untuk diolah menjadi tempe dan tahu (Sarwono dalam Said dan Wahjono,

1999).Jumlah industri tahu di Indonesia diperkirakan sekitar 10.000 industri, yang sebagian

besar masih berskala rumah tangga (Shurtleff dan Aoyagi dalam Said dan Wahjono, 1999).

Di Kabupaten Pesisir Selatan produsen tahu skala industri rumah tangga mulai

berkembang sampai saat ini 48 industri tahu skala rumah tangga yang tersebar di beberapa

Kecamatan. Setiap industri sehari menggunakan sekitar 150-200 kg/hari kacang kedelai

sebagai bahan baku. Produksi tahu dengan 100 kg kedelai akan menghasilkan limbah cair 1,5-

2 M3 limbah cair (Pramudayanti, 1991).

Secara Ekonomi industri tahu ini memberikan dampak positif bagi perbaikan ekonomi

masyarakat dan  juga mampu mencukupi permintaan pasar yang terus naik dari waktu ke

waktu akan makanan yang kaya protein ini. Walaupun secara ekonomi industri tahu yang ada

memberikan dampak positif, namun karena keberadaan industri tahu ini rata-rata di kawasan

permukiman maka apabila tidak dilakukan pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari

proses produksi tahu dengan baik maka tentu saja akan menghasilkan dampak negatif

terhadap lingkungan sekitar yang akan menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah

masyarakat.

Dampak dari pencemaran yang diakibatkan oleh adanya industri tahu yaitu: berupa

gangguan kehidupan biotik, gangguan kesehatan, gangguan keindahan, serta merusak benda

(Nurtiyani, 2000). Dampak lain dari limbah tahu yang dibuang ke perairan juga dapat

menurunkan oksigen yang menyebabkan kematian organisme di perairan, merusak estetika

lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap (Nugraha,dkk., 2011).

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pengolahan limbah cair

bagi usaha dan/ atau kegiatan pengolahan kedelai melalui Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2008, walaupun peraturan ini sudah beberapa tahun

dikeluarkan, namun implementasinya belum berjalan secara efektif. Kebijakan yang sudah

direkomendasikan oleh pembuat kebijakan (policy makers), bukanlah jaminan bahwa

kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya (Subarsono, 2006). Hal ini ditandai

sudah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, dampak dari limbah cair industri tahu

dengan adanya pengaduan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan ke Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Terjadinya konflik ini disebabkan oleh
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sebagian besar industri tahu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan belum melakukan

pengolahan limbah cairnya sebelum dibuang ke media lingkungan.

Belum efektifnya implementasi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu di

Kabupaten Pesisir Selatan diduga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: belum

disosialisasikanya secara baik kebijakan tersebut, rendahnya komitmen aparat instansi yang

berwenang untuk mencapai tujuan kebijakan diantaranya pengawasan dan pemberian sangsi

bagi pelanggaran yang tidak mengolah limbah cair, kurangnya pengetahuan dan ekonomi

penanggung jawab industri tahu dalam melakukan pengolahan limbah cair, dan kejelasan dari

isi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor atau

variabel yang berhubungan. Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan, yaitu: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel

lingkungan (Masmanian dan Zabatier, 1983).

LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Barat. Adapun ruang

lingkup materi yang akan dibahas dalam studi ini adalah untuk menentukan faktor yang

paling berpengaruh terhadap beulum efektifnya implementasi kebijakan pengolahan limbah

cair industri tahu serta menetukan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas

kebijakan ini dimasa yang akan datang.

METODOLOGI

Metode penentuan faktor yang paling mempengaruhi efektivitas implementasi

kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu adalah dengan menggunakan analisis jalur dan

untuk menentukan strategi untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan tersebut

dengan analisis SWOT. Implementasi kebijakan ditentukan oleh Variabel karakteristik

masalah, karakteristik kebijakan, dan faktor lingkungan (Masmanian dan Zabatier, 1983).

Besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut dianalisis dengan analisis jalur Dalam

perhitungan ini, penulis menggunakan software SPSS. Model regresi linier berganda(Uyanto,

2006), digambarkan dengan persamaan:= + + + + ∈
Keterangan := ℎ ℎ ℎ
α = Konstanta
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= koefesien regresi

= karakteristik masalah

= karakteristik kebijakan

= variabel lingkungan

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel

terkait, dilakukan Analysis of Variance (Anova/ Uji F). Langkah-langkah ANOVA sebagai

berikut :

1. Penulisan ∶
:  variabel bebas ( , , ) tidak memiliki pengaruh terhadap    variabel    terikat Y∶ variabel bebas ( , , ) memiliki pengaruh yang kuat (signifikan) terhadap

variabel terikat Y

2. Tingkat kepercayaan

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam uji F 95 %, sehingga tingkat kesalahan

sebesar 5 %.

3.

Nilai diperoleh dengan menggunakan software SPSS

4. Cari harga

Harga dicari dari tabel F pada taraf signifikansi 5 % dengan derajat bebas antar

kelompok ( ) = k-1, dimana k merupakan jumlah kelompok dan n jumlah sampel

5. Kriteria pengujian

Nilai dibandingkan dengan nilai , dengan uji satu sisi, tingkat kesalahan

5 % dan derajat bebas antar kelompok ( ) = k-1.

Strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengolahan

limbah cair dimasa yang akan datang dengan analisis SWOT dengan cara melihat kekuatan,

kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan

pengolahan limbah cair industri tahu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil analisis SWOT adalah arahan dan atau rekomendasi strategi dalam rangka

mengefektifkan implementasi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu. Model matriks

analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Model Matriks Analisi SWOT

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan Kelemahan

Peluang Strategi
Kekuatan-Peluang

Strategi
Kelemahan - Peluang

Ancaman Strategi
Kekuatan-ancaman

Strategi
Kelemahan - Ancaman

Sumber: Rangkuti, 2000

HASIL DAN DISKUSI

A. Faktor Karakteristik Masalah

Faktor karakteristik masalah terdiri atas: kesulitan teknis dari masalah, keragaman

kelompok sasaran,  proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan

perubahan yang diharapkan. Faktor karakteristik masalah akan mempengaruhi bagaimana

persepsi seseorang terhadap implementasi kebijakan yang mungkin susah dilaksanakan

karena tergantung dari mudah atau tidaknya masalah dapat dikendalikan.

1. Kesulitan Teknis dari Masalah

Hasil tanggapan responden terhadap pernyataan tentng kesulitan teknis dari masalah

seperti tetera pada tabel di bawah :

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Kesulitan Teknis Dari Masalah

No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 45,45
2 Setuju 51,53
3 Netral 3,03
4 Tidak setuju 0
5 Sangat tidak setuju 0

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas diketahui sejumlah 51,53% responden menyatakan setuju

dan 45,45% responden menyatakan sangat setuju bahwa pengolahan limbah cair tidak mudah

dilakukan. Sebanyak 3,03% tidak memberikan tanggapan, tidak ada responden yang

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pengolahan limbah cair tidak mudah

dilakukan.
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2. Keragaman Kelompok Sasaran

Tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan tentang keragaman

kelompok sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Keragaman Kelompok Sasaran
No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 27,27
2 Setuju 66,67
3 Netral 3,03
4 Tidak setuju 3,03
5 Sangat tidak setuju 0

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Tabel di atas, menunjukkan hasil bahwa 66,67% responden setuju bahwa keragaman

kelompok industri tahu menyulitkan dalam pelaksanaan peraturan pengolahan limbah cair

industri tahu dan 27,27% responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 3,03% tidak

memberikan tanggapan dan sebanyak 3,03% responden menyatakan tidak setuju bahwa

keragaman kelompok industri tahu menyulitkan dalam pelaksanakan peraturan pengolahan

limbah cair industri tahu.

3. Cakupan Perubahan Yang Diharapkan

Hasil tanggapan responden terhadap pernyataan yang ditanyakan tentang cakupan

perubahan yang diharapkan sebagai berikut :

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Cakupan Perubahan Yang Diharapkan
Sebagai Berikut :

No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 33,33
2 Setuju 30,30
3 Netral 3,03
4 Tidak setuju 30,30
5 Sangat tidak setuju 3,03

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh tanggapan yang bervariasi dari responden,

sebanyak 30,30 % setuju dan 33,33% responden menyatakan sangat setuju bahwa industri

belum mempunyai kesadaran dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkannya. Sebanyak

3,03% tidak memberikan tanggapan, 30,30% responden menyatakan tidak setuju dan 3,03%

sangat tidak setuju.
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4. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Hasil tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai proporsi kelompok sasaran

terhadap total populasi sebagai berikut :

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap
Total Populasi

No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 24,24
2 Setuju 54,55
3 Netral 6,06
4 Tidak setuju 12,12
5 Sangat tidak setuju 3,03

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sebagian besar responden yaitu 54,55% setuju dan

24,24% menyatakan sangat setuju bahwa industri tahu menghasilkan limbah cair lebih banyak

dari industri kecil lainnya, sebanyak 6,06% responden tidak memberikan tanggapan, sebanyak

12,12% dan 3,03% responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

B. Faktor Karakteristik Kebijakan

Beberapa dimensi dari faktor karakteristik kabijakan yaitu; kejelasan isi kebijakan,

dukungan teori yang memadai, alokasi sumber daya finansial, keterpaduan antar lembaga

pelaksana, konsistensi aturan-aturan pada badan pelaksana, komitmen aparat terhadap tujuan

kebijakan dan akses formal pihak luar. Faktor karakteristik kebijakan merupakan kemampuan

kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implemntasi.

1. Kejelasan Isi Kebijakan

Tanggapan responden terhadap pernyatan tentng kejelasan isi kebijakan sebagai

berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Kejelasan Isi Kebijakan
No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 12,12
2 Setuju 75,76
3 Netral 0
4 Tidak setuju 12,12
5 Sangat tidak setuju 0

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 75,76% responden menyatakan

setuju dan 12,12% sangat setuju bahwa isi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu

sulit dipahami oleh industri. Sebanyak 12,12% responden menyatakan tidak setuju.

2. Dukungan Teori yang Memadai

Pendapat responden terhadap pernyataan tentang dukungan teori yang memadai

sebagai berikut;

Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Dukungan Teori Yang Memadai
No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 27,27
2 Setuju 57,58
3 Netral 3,03
4 Tidak setuju 9,09
5 Sangat tidak setuju 3,03

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden bervariasi,  sebanyak

57,58% setuju dan 27,27% sangat setuju bahwa industri  belum menggunakan teknologi

pengolahan limbah cair yang sesuai. Sebanyak 3,03% responden tidak memberikan

tanggapan, 9,09% responden menyatakan tidak setuju dan 3,03% sangat tidak setuju.

3. Alokasi Sumber Daya Finansial

Tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai dimensi alokasi

sumber daya finansial:

Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Alokasi Sumber Daya Finansial
No Kategori Biaya

Pengolahan
Biaya Pengujian Bantuan Dana

Persentase (%) Persentase (%) Persentase (%)
1 Sangat Setuju 24,24 18,18 42,42
2 Setuju 75,76 72,73 51,52
3 Netral 0 3,03 3,03
4 Tidak Setuju 0 3,03 3,03
5 Sangat Tidak Setuju 0 3,03 0

Total 100 100 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Bedasarkan tabel di atas, untuk pernyataan pengolahan limbah cair oleh industri

dibutuhkan biaya yang tidak sedikit diketahui bahwa mayoritas responden 75,76% dan

24,24% menyatakan sangat setuju dan setuju. Pernyataan tentang pengujian limbah cair di

laboratorium membutukan biaya yang tidak sedikit, mayoritas responden setuju dan sangat
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setuju yaitu; sebesar 72,73% dan 18,18%. Sebesar 3,03% tidak memberikan tanggapan dan

masing-masing 3,03% respnden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sementara

untuk pernyataan tidak adanya bantuan dana dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan

pengolahan limbah cair mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju yaitu sebesar

51,52% dan 42,42%. Sebanyak 3,0% responden tidak memberikan tanggapan dan sebanyak

3,03% responden menyatakan tidak setuju.

4. Keterpaduan Antar Lembaga Pelaksana

Tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai dimensi

keterpaduan antar lembaga pelaksana sebagai berikut :

Tabel 8. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Keterpaduan Antar Lembaga
Pelaksana

No Kategori Persentase (%)
1 Sangat setuju 24,24
2 Setuju 72,73
3 Netral 3,03
4 Tidak setuju 0
5 Sangat tidak setuju 0

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, untuk pernyataan kurangnya koordinasi antar instasi terkait

dalam melaksanakan kebijakan pengolahan limbah cair diketahui bahwa mayoritas responden

menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebesar 72,73% dan 24,24%, serta sebesar 23,3%

responden tidak memberikan tanggapan.

5. Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai komitmen aparat

terhadap tujuan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 9. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Komitmen Aparat Terhadap Tujuan
Kebijakan

No Kategori Sangsi Pengawasan
Persentase (%) Persentase (%)

1 Sangat Setuju 0 6,06
2 Setuju 60,61 72,73
3 Netral 3,03 3,03
4 Tidak Setuju 30,30 18,18
5 Sangat Tidak Setuju 6,06 0

Total 100 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)
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Berdasarkan tabel di atas, pernyataan tidak adanya sangsi yang tegas dari aparat yang

berwenang terhadap pelanggaran kebijakan pengolahan limbah cair diketahui bahwa sebanyak

60,61% setuju. Sebanyak 3,03% responden tidak memberikan tanggapan, 30,30%  responden

yang menyatakan tidak setuju dan 6,06% sangat tidak setuju. Pernyataan tidak dilakukannya

pengawasan rutin dari instansi terkait terhadap pengelolaan limbah cair industri tahu diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu 72,73% dan 6,06% menyatakan setuju dan sangat

setuju, sebanyak 3,03% responden tidak memberikan tanggapan dan hanya 18,18% responden

yang menyatakan tidak setuju.

6. Akses Formal Pihak Luar

Tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai akses formal

pihak luar sebagai berikut :

Tabel 10. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Akses Formal Pihak Luar
No Kategori Persentanse (%)
1 Sangat Setuju 6,06
2 Setuju 75,76
3 Netral 0
4 Tidak Setuju 18,18
5 Sangat Tidak Setuju 0

Total 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu

sebsar 75,76% bahwa tidak adanya akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam

implemntasi kebijakan dan 6,06% responden menyatakan sangat setuju. Sementara sebanyak

18,18% responden menyatakan tidak setuju bahwa tidak adanya akses kelompok luar untuk

berpartisipasi dalam implemntasi.

C. Faktor Lingkungan

Beberapa dimensi faktor lingkungan yaitu; kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran,

dukungan publik terhadap kebijakan, sikap dari kelompok sasaran, danketerampilan dari

implementor. Faktor lingkungan ini adalah faktor-faktor di luar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi.
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1. Kondisi Sosial Ekonomi Kelompok Sasaran

Tanggapan responden terhadap pernyatan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran:

Tabel 11. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Kondisi Sosial Ekonomi Kelompok
Sasaran

No Kategori Ekonomi
Industri

Tingkat
Pendidikan

kesejahteraan

Persentase (%) Persentase (%) Persentase (%)
1 Sangat Setuju 12,12 9,09 9,09
2 Setuju 75,76 66,67 75,76
3 Netral 6,06 6,06 3,03
4 Tidak Setuju 6,06 18,18 12,12
5 Sangat Tidak Setuju 0 0 0

Total 100 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, pada pernyataan kondisi ekonomi industri berpengaruh

tehadap pelaksanaan kebijakan pengolahan limbah cair dapat dilihat bahwa sebanyak 75,76%

responden setuju dan 12,12% menyatakan sangat setuju, sebanyak 6,06% tidak memberikan

tanggapan dan hanya 6,06% responden yang menyatakan tidak setuju. Pernyataan tingkat

pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengolahan limbah cair

diketahui bahwa sebesar 66,67% responden menyatakan setuju dan 9,09% sangat setuju,

sebanyak 6,06% responden tidak memberikan tanggapan dan 18,18% responden yang

menyatakan tidak setuju. Sementara untuk pernyataan kesejahteraan tenaga kerja berpengaruh

terhadap pelaksanaan kebijakan pengolahan limbah cair diketahui bahwa jawaban dari

responden sebesar 75,76% responden menyatakan setuju dan 9,09% sangat setuju, sebanyak

3,03% responden tidak memberikan tanggapan dan 12,12% responden yang menyatakan tidak

setuju.

2. Dukungan Publik terhadap Kebijakan

Tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai dukungan publik terhadap

kebijakan sebagai berikut :

Tabel 12. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Dukungan Publik Terhadap
Kebijakan

No Kategori Persentanse (%)
1 Sangat Setuju 3,03
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2 Setuju 63,64
3 Netral 0
4 Tidak Setuju 33,33
5 Sangat Tidak Setuju 0

Total 100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 63,64% responden setuju dan

3,03% sangat setuju bahwa keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan

pengolahan limbah cair masih kurang. Sebanyak 33,33% responden menyatakan tidak setuju.

Hasil wawancara dengan pihak industri didapatkan informasi bahwa masyarakat sekitar

industri kurang peduli hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat cara mengolah

limbah cair tersebut dengan baik.

3. Sikap dari Kelompok Sasaran

Tanggapan responden terhadap pernyataan sikap dari kelompok sasaran sebagai

berikut:

Tabel 13. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Sikap Dari Kelompok Sasaran
No Kategori Kepatuhan Industri Keterbukaan Industri

Persentase (%) Persentase (%)
1 Sangat Setuju 15,15 9,09
2 Setuju 21,21 36,36
3 Netral 15,15 9,09
4 Tidak Setuju 45,45 45,45
5 Sangat Tidak Setuju 3,03 0

Total 100 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan tentang kurangnya kepatuhan industri dalam

pengelolaan limbah cair diperoleh tanggapan yang bervariasi dari responden, sebanyak

21,21% responden setuju dan 15,15% sangat setuju. Sebanyak 15,15% responden tidak

memberikan tanggapan dan sebanyak 45,453% dan 3,03% responden menyatakan tidak setuju

dan sangat tidak setuju bahwa kepatuhan industri dalam pengolahan limbah cair masih

kurang. Pernyataan tentang industri kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada

instansi terkait, sebanyak 36,36% responden setuju dan 9,09% tidak setuju. Sebanyak 9,09%

responden tidak memberikan tanggapan dan 45,45% responden menyatakan tidak setuju.

4. Keterampilan dari Implementor

Tanggapan responden tentang pernyataan keterampilan dari implementor:

Tabel 14. Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Keterampilan Dari Implementor
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No Kategori Sosialisasi Kemampuan Aparat
Persentase (%) Persentase (%)

1 Sangat Setuju 12,12 27,27
2 Setuju 66,67 63,64
3 Netral 3,03 3,03
4 Tidak Setuju 18,18 6,06
5 Sangat Tidak Setuju 0 0

Total 100 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, tentang pernyataan kurangnya sosialisasi yang dilakukan

oleh instansi terkait terhadap industri tahu maupun masyarakat umum tentang kebijakan

pengolahan limbah cair sebanyak 66,67% menyatakan setuju dan 12,12% sangat setuju.

Sebanyak 3,03% tidak memberikan tanggapan dan 18,18% responden menyatakan tidak

setuju. Sementara tentang pernyataan kurangnya kemampuan aparat pelaksana dalam

memberikan penjelasan atas persoalan yang dihadapi industri tahu diketahui bahwa sebanyak

63,64,3% responden menyatakan setuju, dan 27,27% responden sangat setuju. Sebanyak

3,03% responden tidak memberikan tanggapan dan hanya 6,06% responden yang menyatakan

tidak setuju.

D. Impementasi Kebijakan Baku mutu Limbah Cair

Implementasi kebijakan pengolahan limbah cair merupakan tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh semua aktor yang terlibat dalam proses kebijakan agar kebijakan pengolahan

limbah cair dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tanggapan responden tentang pernyataan implementasi kebijakan baku mutu limbah

cair sebagai berikut :

Tabel 15.  Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Implementasi Kebijakan Pengolahan
Limbah Cair.

No Kategori Belum
dikelolahnya
limbah cair

Belum
memenuhi baku

mutu

Pencemaran
lingkungan masih

terjadi
Persentase (%) Persentase (%) Persentase (%)

1 Sangat Setuju 18,18 15,15 9,09
2 Setuju 51,52 48,48 54,55
3 Netral 24,24 18,18 21,21
4 Tidak Setuju 6,06 18,18 15,15
5 Sangat Tidak Setuju 0 0 0
Total 100 100 100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan tabel di atas, tentang pernyataan industri belum melakukan pengelolaan

limbah cair diketahui bahwa sebesar 51,52% responden menyatakan setuju  dan 18,18%

sangat setuju. Sebanyak 24,24% responden tidak memberikan tanggapan dan hanya sebesar
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6,06% responden menyatakan tidak setuju bahwa industrinya belum melakukan pengolahan

limbah cair. Pernyataan mengenai limbah cair industri tahu belum memenuhi baku mutu

diketahui bahwa 48,48%  responden menyatakan setuju  dan 15,15% sangat setuju. Sebanyak

18,18% responden tidak memberikan tanggapannya dan hanya sebesar 18,18% yang tidak

setuju. Selanjutnya mengenai pernyataan pencemaran lingkungan belum dapat dikendalikan

diketahui sebanyak 54,55% respnden menyatakan setuju dan 9,09% sangat setuju. Sebanyak

21,21% responden tidak memberikan tanggapan dan hanya 15,15% yang tidak setuju.

E. Faktor yang paling Berpengaruh

Analisis regresi liniear berganda digunakan untuk mengetahui faktor apa yang paling

berpengaruh terhadap efektivitas implemntasi kebijakan pengolahan limbah cair bagi kegiatan

industri tahu di Kabupaten Pesisir Selatan. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Ŷ = a +b1x1 + b2X2 + b3X3

Tabel 16. Koefisien Regresi Linier Berganda
No Faktor B T Sig
1
2
3
4

Konstanta
Karakteristik Masalah (X1)
Karakteristik Kebijakan (X2)
Variabel Lingkungan (X3)

-3,691
0,272
0,239
0,206

-3,013
2,155
2,259
2,424

0,005
0,040
0,032
0,022

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berdasarkan Tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai

berikut :Ŷ = -3,691 + 0,272 X1 +  0,239X2 + 0,206X3

Faktor karakteristik masalah, faktor karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan

secara simultan mempunyai hubungan positif yang kuat terhadap implementasi kebijakan, hal

ini dapat dilihat dari nilai koefesien korelasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data

menggunakan software SPSS yaitu sebesar 0,867. Apabila nilai ini dimaknai oleh Guilford

maka korelasi yang terjadi kuat karena nilai ini termasuk ke dalam interval 0,800 – 1,000.

Faktor karakteristik masalah, faktor karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan

secara simultan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan pengolahan limbah

cair sebesar 75,2%, hal ini dapat dilihat dari nilai R squarenya.

Tabel 17. Persentase Pengaruh Secara Parsial Antara Faktor-Faktor (X) Terhadap
Implementasi Kebijakan (Y)

No Faktor Beta Zero-order Korelasi %
1
2
3

Karakteristik Masalah (X1)
Karakteristik Kebijakan (X2)
Karakteristik Lingkungan (X3)

0,272
0,353
0,351

0,717
0,801
0,781

0,195
0,283
0.274

19,5
28,3
27,4

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)
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Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa faktor karakteristik kebijakan (X2)

memberikan pengaruh terbesar terhadap implementasi kebijakan pengolahan limbah cair yaitu

sebesar 28,3% dan diikuti oleh faktor lingkungan (X3) sebesar 27,4% dan faktor karakteristik

masalah (X1) sebesar 19,5%, sehingga diperoleh total pengaruh sebesar 75,2%. Hal ini

menunjukkan bahwa efektifitas implementasi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu

di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi secara simultan oleh faktor karakteristik masalah,

karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan, sisanya sebesar 24,8% dipengaruhi faktor lain

selain ketiga faktor tersebut.

F. Straegi Implementasi Kebijakan

Setelah dilakukan anlisis faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifitasnya

implementasi kebijakan pengolahan limbah cair terhadap industri melalui pernyataan-

pernyataan dalam kuesioner, selanjutnya ditentukan strategi-stategi apa yang harus dilakukan

agar implemntasi kebijakan ini berjalan baik dengan menggunakan analisis SWOT.

Berikut ditampilkan faktor-faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada

dalam implementasi kebijakan berdasarkan rangkuman dari hasil wawancara dengan stacke

holder sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 18. Tabel Faktor-Faktor Internal (Internal Factor Analysis Summary-IFAS)
Faktor Internal Bobot Rating Skor

Kekuatan
S1. Sudah ada peraturan: UU 32 2009, KepmenLH 0,15 3 0,45
S2. Perkembangan ilmu dan teknologi semakin baik 0,2 4 0,8

Total 1,25
Kelemahan
W1. Kurangnya SDM 0,2 5 1,0
W2. Kurangnya Sumber Daya finansial 0,25 4 0,5
W3. Kurang Koordinasi 0,2 5 1,0

Total 2,5
Total Faktor Internal -1,25

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Berikut ditampilkan faktor-faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang ada

dalam implementasi kebijakan berdasarkan rangkuman dari hasil wawancara dengan stacke

holder sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 19. Tabel Faktor-Faktor Eksternal (External Factor Analysis Summary-IFAS)
Faktor Eksternal Bobot Rating Skor

Peluang
O1. Limbah bisa dimanfaatkan untuk Biogas 0,25 5 1,25
O2. Industri masih skala kecil/ rumah tangga 0,1 3 0,3

Total 1,55
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Ancaman
T1. SDM dan Ekonomi Industri masih rendah 0,3 4 0,7
T2. Industri Tumbuh di kawasan penduduk 0,2 5 1,0
T3. Peningkatan Biaya pengolahan Limbah 0,15 3 0,45

Total 2,15
Total Faktor Eksternal -0,60

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2015)

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap faktor-faktor strategis internal dan

eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu di

Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada tabel di ataa, selanjutnya dapat dilakukan perumusan

upaya-upaya yang harus dilakukan melalui analisa yang dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan besarnya nilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi

efektifitas pengolahan limbah cair industri tahu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Peluang 1,55

III 2,0 I

MendukungMendukung

Strategi Turn-Around1,5 Strategi Agresif

1,0

0,5

Kelemahan2,5 2,0      1,5     1,0     0,5     0,5    1,0   1,5   2,0 Kekuatan 1,25

0,5

IV II

Mendukung                         1,0 Mendukung

Strategi Turn-Around Strategi Agresif

1,5

2,0

Ancaman 2,15

Gambar 2.  Posisi Strategis Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu

Di Kabupaten Pesisir Selatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor yang paling berpengaruh belum efektifitasnya implementasi kebijakan

pengolahan limbah cair industri tahu di Kabupaten Pesisir Selatan adalah faktor
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karateristik kebijakan, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tanggapan responden

sebesar 3,90 dan dimensi alokasi sumber daya finansial responden memberikan

tanggapan yang paling tinggi yaitu sebesar 4,23. Hasil ini sejalan dengan analisis

regresi linear berganda bahwa karakteristik kebijakan menghasilkan nilai 28,3%.

2. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan

pengolahan limbah cair industri tahu yaitu:

a) meningkatkan sumber daya finansial dengan cara meningkatkan anggaran

sehingga dapat mensosialisasikan kebijakan secara maksimal, dan dapat

meningkatkan mutu sumberdaya manusia dengan cara mengikuti pelatihan-

pelatihan dan membuat program-program yang dapat membantu dalam

menmbantu industri dalam pengolahan limbah cairnya misalnya dengan cara

membantu register biogas untuk mengolah limbah cair menjadi energi alternatif

yaitu biogas.

b) Peningkatan koordinasi dalam melakukan pengawasaan dan pembinaan juga perlu

dilakukan serta penegakan hukum yang tegas.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Hal ini Badan Lingkungan Hidup

seyogyanya meningkatkan sosialisasi terhadap kebijakan pengolahan limbah cair

industri terhadap pelaku industri dan masyarakat sekitar lokasi.

2. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan mutu sumber daya manusia dan jumlah

sumber daya finansial untuk mensuport implementasikan kebijakan pengolahan

limbah cair.

3. Pengawasan dan pemantauan secara aktif dan terus-menerus perlu dilakukan sehingga

semua industri dapat mematuhi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu.

4. Perlu penindakan hukum yang tegas terhadap industri yang tidak mengolah limbah

cairnya sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggar.

5. Peneliti selanjutnya disarankan meneliti tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan pengolahan limbah cair industri tahu yang ada di

Kabupaten Pesisir Selatan selain faktor-faktor yang sudah di bahas dalam penelitian

ini.
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