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PENDAHULUAN

BERAPA BESAR
KONSUMSI PLASTIK
INDONESIA ?

Menurut Jenna Jambeck, peneliti dari
Universitas Georgia (USA) sesuai hasil
penelitiannya pada tahun 2015, menyatakan
Indonesia adalah negara penghasil sampah
plastik terbanyak nomor 2 di dunia, produsen
sampah plastik nomor 1 adalah RRT. Disamping
sampah plastik yang dihasilkan, Indonesia juga
menerima sampah plastik dari luar negeri.
Eksportir sampah plastik terbesar di dunia
adalah USA, diikuti oleh Jepang dan Jerman.
Tahun 2018 Jerman telah mengekspor sampah
plastik sebesar 64.000 ton ke Indonesia.
Di Konferensi G20 di Jepang pada Juni 2019
negara peserta/ anggota G20 telah setuju
bersama untuk mengurangi sampah plastik,
tetapi belum menjabarkan, bagaimana sampah
plastik tersebut akan dikurangi.

· Konsumsi plastik nasional : 5,76 juta ton
· Asal produk plastik :
  - Produksi dalam negeri                   : 2,31 juta ton
  - Impor                                                 : 1,79 juta ton
  - Produk recycle/ daur ulang          : 1,66 juta ton
·Sampah plastik : 2,70 juta ton (tidak dikelola dengan baik 0,17 juta ton, dikelola namun
tidak terkumpul dengan baik 2,53 juta ton)
·Produk plastik long term : 3,06 juta ton
·Sampah plastik yang tidak terdaur ulang : 0,87 juta ton
·Sampah plastik yang terdaur ulang : 1,66 juta ton
·Pontensi sampah plastik yang bisa didaur ulang : 1,04 juta ton
 
Sumber : Eunomia, BPS, Inaplas, Adupi (Koran Bisnis Indonesia tgl 11 Juni 2019 hal. 17)

Sampah plastik di Tangerang Selatan

 
 Sampah plastik menyumbat saluran air
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APA ITU MIKRO
PLASTIK ??

Mikro plastik adalah potongan –
potongan plastik kecil yang
mencemari lingkungan dengan
besaran kurang dari < 5,0 mm.
Potongan – potongan atau serpihan
– serpihan atau partikel – partikel
plastik kecil ini berasal antara lain
dari serat/ benang dari pakaian,
pecahan/ serpihan plastik halus,
kosmetik, aksesoris,pelet plastik, ban
mobil/ motor dan lain – lain

Kosmetik dan pasta gigi
mengandung “microbeads”, yaitu
serpihan – serpihan kecil dari
“polyethylene” (PE) yang
ditambahkan ke produk agar produk
menjadi stabil. Pada 28 Desember
2015 Presiden Amerika Obama telah
melarang penggunaan “microbeads”
di kosmetik dan produk perawatan
tubuh.

Sampah plastik dan mikro plastik mencemari lingkungan, badan air dan laut/ samudera.
Mikro plastik mencemari lingkungan termasuk sumur, badan air (sungai, danau, empang dan
lain – lain) serta laut dan samudera. Plastik tidak dapat diurai dengan cepat. Penguraian
sampah plastik di alam semesta membutuhkan waktu yang panjang, yaitu ratusan sampai
dengan ribuan tahun.
 
Sejumlah besar mikroplastik telah mencemari lautan, menurut perkiraan pada tahun 2015
93.000 – 236.000 ton atau 15 – 51 triliun serpihan plastik telah berada di lautan. Menurut
estimasi sekitar 100.000 binatang/ makhluk laut dan 1.000.000 burung laut mati disebabkan
sampah plastik setiap tahunnya.
Demikian juga mikroplastik mencemari air minum dalam kemasan. Menurut sebuah studi
mereka menemukan 325 serpihan – serpihan plastik dalam besaran 0,1 mm untuk setiap liter
air yang dijual. Kadar mikroplastik didalam air kemasan adalah 2x lebih tinggi dibanding
dengan air PDAM/ tap water. Yang mengandung mikroplastik bukan saja air kemasan di
Indonesia tetapi di seluruh dunia.
Serpihan ini sangat kecil sehingga tidak kasat mata.
 
 

 
 National Geograpic Society Newsroom

Pesky plastic the true harm of microplastics in the oceans
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DAMPAK
MIKROPLASTIK BAGI
MANUSIA

Mikroplastik telah hadir di kehidupan manusia,
baik di udara, air dan makanan. Seafood terutama
kerang mengandung kadar mikroplastik yang
cukup tinggi dan mikroplastik yang termakan akan
terakumulasi di badan manusia. Demikian juga air
minum, baik air minum dalam kemasan maupun
air PDAM telah tercemar dengan mikroplastik.
Didalam tubuh mikroplastik tidak larut didalam
cairan dan akan mengikat “toxin” (racun) yang
tidak larut seperti senyawa yang mengandung
logam berat, yaitu merkuri (Hg), tembaga (Cu)
ataupun “organic pollutant” seperti pestisida,
dioxin dan lain – lain.
Berhubung mikroplastik sudah mencemari rantai
makanan manusia, maka mikroplastik juga sudah
ditemukan dalam kotoran manusia (feces).
Sebuah studi kecil* menelaah 8 peserta dari
Eropa, Jepang dan Rusia. Semua kotoran (feces)
mereka sudah mengandung serpihan mikroplastik
dengan besaran antara 50 – 500 micrometers.
Telah ditemukan 9 jenis dari 10 jenis plastik yang
diuji. Yang paling banyak ditemukan jenis
polypropylene dan polyethylene terephthalate.
Secara rata – rata ditemukan 20 serpihan
mikroplastik didalam 10 gram kotoran (exreta).
Studi ini menyimpulkan, bahwa lebih dari 50%
penduduk dunia “excreta”nya telah mengandung
mikroplastik. Untuk pembuktiannya dibutuhkan
studi lebih lanjut.
 
*Microplastic found in human stools for the first time, Fronia Harvey
and Jonathan Watts, The Guardian. Oct 22, 2018

MENGAPA
MIKROPLASTIK

BERBAHAYA ?

Additive yang dipakai untuk
membuat produk plastik dapat
terlarut dan terserap kedalam tubuh
dan berbahaya bagi tubuh, karena
dapat memberi dampak pada
endokrine yang menimbulkan
gangguan reproduksi bagi manusia
dan binatang.
 
Dampak jangka panjang dari
pencemaran mikroplastik bagi
manusia belum diketahui dan perlu
dipelajari lebih lanjut. Satu hal yang
dapat dilakukan adalah
 “MENGURANGI SAMPAH PLASTIK

SECEPATNYA”.
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MENGURANGI
SAMPAH PLASTIK
DARI MUKA BUMI**

1.   Jangan meninggalkan sampah plastik dijalan, dilingkungan, dipantai atau dimana saja.  
      Memasukkan sampah ditempat sampah.
2.   Hindari pembelian makanan “cepat saji” dengan kemasan plastik termasuk jangan
      menggunakan sedotan.
3.   Jangan menggunakan balon untuk pesta.
      Balon adalah plastik yang paling berbahaya, bila potongan/ serpihan balon dimakan 
      burung, maka 1 dari 5 burung tersebut akan mati.
4.   Bila menemukan sampah plastik dijalan, harap diambil dan dibuang ditempat sampah 
      yang betul.
5.   Sortir sampah plastik anda.
      Sebagian besar sampah plastik dapat didaur ulang dan mempunyai nilai komersial.
6.   Gunakan tas belanja dan jangan meminta kantong plastik pada waktu belanja
7.   Jangan menggunakan peralatan makan dari plastik sekali pakai seperti; piring, mangkok, 
      gelas, cangkir, sendok, garpu, cotton buds dan lain – lain.
8.   Hindari pemakaian kemasan plastik untuk makanan
9.   Jangan membeli dan meminum air dalam kemasan plastik.
10. Kurangi memakai kendaraan berat seperti mobil dan gunakan kendaraan ringan seperti 
      sepeda atau sepeda motor. Serpihan dari ban adalah mikroplastik. Penggunaan mobil 
      akan memberi serpihan mikroplastik lebih banyak dari sepeda atau sepeda motor. 
      Periksa tekanan ban agar sesuai SOP untuk mengurangi sampah plastik
11.  Gunakan produk perawatan tubuh dari kosmetik yang tidak menggunakan plastic micro 
      beads
12.  Jangan menggunakan pakaian dari serat sintetis.
      Pakaian dari serat sintetis pada waktu dicuci dengan mesin cuci akan menghasilkan  
      mikroplastik. Beli filter dan saring air buangan dari mesin cuci.
13. Gunakan cat dengan hati – hati
      Sisa cat melepaskan mikroplastik ke lingkungan

 
** 14 tips to prevent plastic pollution, Chris Simoens, UNEP, July 17, 2018
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APA YANG
DAPAT KITA
LAKUKAN ??

 Mengurangi penggunaan "plastik sekali pakai" dan menghindari sampah plastik
  2  Mengikuti petunjuk diatas “untuk mengurangi sampah plastik”
  3. Membantu membersihkan dan mengambil sampah plastik yang telah tercecer dilingkungan 
      untuk diolah dan diproses “secara tepat guna”. Sampah plastik dapat dijadikan RDF (Refuse 
      Derived Fuel” sebagai bahan bakar terbarukan
  4. Khusus untuk kesehatan “mengurangi makan makanan yang mengandung kadar mikroplastik 
      tinggi dan juga minuman”
 

1.

Kami PT. Amrita Enviro Energi – PT. Tirtakreasi Amrita
dapat membantu menyediakan air yang bebas dari
mikroplastik dengan teknologi Ultra Filtration (UF).

Kami siap membatu anda.

Telp : +62 21 53167055 / 56
Fax : +62 21 53161373

Email : amrita@amritaenviro.com / marketing@amritaenviro.com
Web : www.amritaenviro.com

 
Scientific American

Fish to humans a microplastic invasion may be taking a toll


