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Tahukah anda bahwa kantung 
plastik yang berada di sekeliling 

kita akan menjadi ancaman yang 
serius bagi kesehatan. Plastik 

sangat mudah kita temukan 
merupakan salah satu bahan 

industri yang berbahaya memberi 
pengaruh pada kesehatan manusia 

dan lingkungan. Bahayanya 
terletak pada resistennya mikroba 

untuk degradasi mengandung 
senyawa dioksin yang dapat 

menyebabkan kanker. 

Plastik berasal dari mana? 
Plastik di buat dari senyawa petrokimia yang 
diturunkan dari minyak bumi. Kantung plastik 
dibuat dari polyethylene, dimana salah satu polimer
atau senyawa halus yang terdiri dari rangkaian kimia rantai 
panjang dari karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen yang bereaksi 
bersama untuk menjadi kantung panjang. Material seperti ini 
memerlukan ratusan tahun berada di lingkungan kita untuk hancur. 

SAMPAH PLASTIK
DI INDONESIA
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TERBANYAK DI DUNIA5

10-15% didaur ulang

60-70% ditimbun di TPA

17% ada di kota-kota besar

16% dari total timbunan sampah nasional

15-30% terbuang ke sungai, danau, pantai dan laut

9,85 MILIAR 
sampah kantong 
plastik dihasilkan 
setiap tahunnya

32.000 GERAI
menghasilkan 
9,6 JUTA kantong 
plastik perhari

1 toko/gerai 
menghasilkan 
kantong plastik 
300 LEMBAR 
per hari

Di kota besar 
1 ORANG menghasilkan
kantong plastik 
700 LEMBAR 
per tahun

83% 

Sampah plastik 
mengapung di laut 

dan pantai

Laut indonesia terancam sampah
Yuk, kurangi penggunaan plastik
untuk kelestarian biota laut kita!

CHINA
262,9

Juta Ton
8,81

Juta Ton

VIETNAM
55,9

Juta Ton
18,3

Juta Ton

INDONESIA
187,2

Juta Ton
3,21

Juta Ton

SRI LANKA
14,6

Juta Ton
1,59

Juta Ton

PHILIPINA
83,4

Juta Ton
1,88

Juta Ton
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SAMPAH PLASTIK BERADA DI LAUT

Plastik atau kemasan plastik sangat penting 
bagi kehidupan sehari-hari. Namun, plastik 
bukanlah produk yang sempurna dan aman 
bagi lingkungan. Ada banyak racun kimiawi 
yang terkandung dalamnya. Penelitian ilmiah 
terbaru telah memberi banyak alasan untuk 
berpikir secara hati-hati tentang bagaimana 
kita bijak menggunakan plastik. 

Sumber: www.globalhealingcenter.com, www.ecowatch.com, www.motherearthnews.com, www.treehugger.com, www.mnn.com, 
www.plasticpollutioncoalition.org, Jenna R Jambeck (2015) Universitas Georgia - AS, http://bit.ly/6HaliniHanyaAdadiIndonesia, 

Kemenko Maritim RI, Regional.kompas.com, Ditjen Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya 



Mengapa Plastik

BERBAHAYA

Kantong plastik  merupakan 57% dari bentuk semua sampah yang ditemukan. 
Merupakan masalah serius karena plastik ini dipakai hanya sekali kemudian dibakar atau 
ditanam. Pembakaran plastik dapat mengakumulasi gas beracun di dalam atmosfir.

Bentuknya yang ringan kantung plastik mudah terbang dengan jarak tempuh yang cukup 
jauh dan akan menumpuk di saluran dan membuat tersumbatnya saluran air. Kantung 
plastik di pesisir pantai dan laut akan menutup terumbu karang dan mencegah sinar 
matahari dan aliran air yang membawa makanan  yang diperlukan terumbu karang dan 
oksigen.

Penyu memakan kantung plastik, mereka berfikir bahwa kantung plastik tersebut adalah 
ubur-ubur. Setelah memakannya, penyu akan lemas tersedak dan mati. Kantung plastik 
dapat mengganggu saluran pencernaan bagi satwa karena di sekeliling mereka banyak 
ditemukan kantung plastik yang berserakan. Hasil otopsi pada satwa yang mati sering 
ditemukan kantung plastik yang tertinggal di dalam perutnya. 

Kantung plastik yang hanyut di lautan dapat menyebabkan mengganggu mesin dari kapal 
yang lewat. 

Kantung plastik secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim 
karena proses pembuatannya tergantung dari alam, energi yang diperlukan tidak 
terbaharukan seperti bahan bakar fosil.

Plastik berbahaya dimulai dari saat memproduksinya. 
Hal ini disebabkan sumber energi yang digunakan untuk 
produksi bukan energi terbarukan seperti minyak bumi 
dan gas alam.

Mengawetkan dan membungkus makanan di dalam plastik 
dapat membahayakan kesehatan kita karena disebabkan 
karena berbagai perbedaan penyerapan derajat dari gas 
dan uap air beberapa dari isi dan warna dapat 
mempengaruhi makanan khususnya karena ada pengaruh 
dari temperatur. Beberapa material tidak dapat digunakan 
untuk membungkus makanan panas. Dalam kasus ini lebih 
baik memilih bahan dari kaca. Beberapa bahan yang 
transparan dari plastik tipis yang digunakan untuk 
membungkus makanan di dalam lemari pendingin dapat 
bereaksi terhadap makanan terutama mentega dan keju 
karena lemak dapat larut dengan zat plastik. 

Penanganan sampah plastik yang tidak benar seperti 
membakar dan mengubur sangat besar pengaruhnya 
terhadap lingkungan, disebabkan dari emisi gas beracun 
yang dihasilkan sebagai penyebab kanker. Ketika sampah 
plastik di kubur memerlukan ratusan tahun untuk hancur.
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PLASTIK

Konsekuensi terhadap LINGKUNGAN

   Tips Sederhana
Mengurangi 1515

Membawa tas kain saat berbelanja 
Ganti kantung plastik dengan kantung yang 
terbuat dari bahan kain atau rami. Pilihlah 
bahan kain yang mengandung bahan dari 
kapas. 

Bawalah termos atau botol minuman atau 
wadah makanan sendiri 
Reuse, menggunakan botol yang dapat 
dipakai berulang-ulang adalah cara bijak 
dalam mengurangi pembelian air mineral 
dalam kemasan plastik. 

Pilih kemasan kardus atau kertas
Secara umum, lebih mudah mendaur ulang 
kardus atau kertas  daripada plastik. Produk 
dari bahan kertas cenderung lebih mudah 
terurai kembali ke dalam tanah. Jadi, kita 
bisa lebih bijak ketika memiliki pilihan, pilih 
membeli barang dalam kotak kardus 
bukannya dalam kantong plastik.

Katakan tidak pada sedotan
Hindari penggunaan sedotan saat minum, 
sedotan plastik sering kali hanya digunakan 
sekali saja, setelah itu berakhir di tempat 
sampah.

Hindari penggunaan pisau cukur sekali 
pakai
Menggunakan pisau cukur yang hanya 
dipakai sekali saja, selain menimbulkan 
pemborosan keuangan juga menghasilkan 
sampah saja.

Beralih dari popok sekali pakai ke kain
Pilihlah popok bayi, non-disposable untuk 
mengurangi limbah yang sangat berbahaya 
bagi unsur organisme tanah.  

Ganti kotak peyimpan makanan
Gunakan botol atau wadah kaca di lemari es. 
Wadah tersebut dapat dibersihkan kembali 
setelah dipakai dan digunakan berulang-
ulang

Hindari permen karet 
Ketika Anda mengunyah permen karet, Anda 
sebenarnya mengunyah plastik. Ketika para 
ilmuwan menciptakan karet sintetis, 
polietilena dan polivinil asetat mulai 
menggantikan karet alam pada sebagian 
besar industri permen karet.

Gunakan kembali wadah kaca
Jika memiliki wadah kaca atau botol kaca 
yang tersisa dari bekas wadah makanan, 
jangan membuangnya. Cukup cuci dan 
gunakan lagi mereka untuk menyimpan 
makanan lain.

Beli pakaian atau kain yang terbuat dari 
serat alami
Hindari campuran poliester untuk pakaian 
dan linen kamar, sebagai gantinya memilih 
barang yang terbuat dari katun dan kain wol 
berbahan organik.

Hindari peralatan makan sekali pakai, atau 
gunakan jenis yang bisa terurai
Hindari penggunaan alat makan sekali pakai 
seperti sumpit, sendok, garpu, piring serta 
gelas. Cobalah menggunakan peralatan 
makan yang bisa dicuci dan digunakan 
kembali. 

Gunakan produk isi ulang
Pilihlah versi isi ulang (refill) seperti kartrid 
toner pada tinta printer, isi pulpen, korek api, 
sabun, pisau cukur dan aneka jenis makanan 
seperti kecap, saus, dan lainnya.

Hindari makanan kaleng
Belilah makanan dalam botol kaca atau 
kaleng yang menunjukkan lapisan bebas BPA 
(bisphenol A)..

Limbah elektronik yang bertanggung jawab
Sumbangkan atau jual elektronik yang dapat 
digunakan kembali, atau pastikan elektronik 
lama dapat diperbaiki atau di daur ulang 
dengan benar.

Sebarkan pesan untuk ramah lingkungan
Ciptakan perspektif baru terhadap 
pentingnya menjaga alam untuk hidup yang 
berkelanjutan. Hal itu dapat dimulai 
menyebarkan pesan ramah lingkungan dari 
sekitar rumah, sekolah dan masyarakat luas 
lainnya melalui media massa dan media 
sosial serta kampanye dimana saja serta ikut 
mendukung kegiatan sosial peduli 
lingkungan.
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Leaflet mengenai plastik dapat diakses melalui:
www.pustakaborneo.org

www.pustakasumatera.org
www.sekolahalamdigital.org 
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