
[JAKARTA] Industri dan 
konsumen perlu memanfa-
atkan plastik dengan bijak. 
Sebab sampah plastik sudah 
menjadi permasalahan seri-
us. Tanpa penanganan yang 
benar, sampah plastik yang 
terbuang begitu saja akan 
merusak lingkungan.

H a s i l  p e n e l i t i a n 
Sustainable Waste Indonesia 
(SWI) di area Jakarta Selatan 
dan Kota Ambon pada 2017 
menunjukkan bahwa 1,3 juta 
ton per tahun plastik kemas-
an tidak terkelola dan berpo-
tensi merusak ekosistem 
lingkungan.

Direktur SWI, Dini 
Trisyanti, mengatakan, produ-
sen perlu memikirkan bagai-
mana membuat kemasan yang 
meminimalkan penggunaan 
plastik. Kalau pun mengguna-
kan plastik, hendaknya masya-
rakat memakai plastik yang 
dapat didaur ulang. Begitu pu-
la dengan konsumen, sedapat 
mungkin mengurangi penggu-
naan plastik.

"Kita dapat angka natio-
nal profile dengan data empi-
ris Jakarta Selatan yang me-
wakili kota besar dan Ambon 
mewakili kota sedang. Kita 
tidak klaim metode ini paling 
akurat, karena ada keterba-
tasan waktu dan sumber data. 
Namun, dari hasilnya kita in-
terpolasikan ke nasional," ka-
ta Dini Trisyanti dalam dis-
kusi bersama Aqua di Jakarta, 
Selasa (24/4).

Menurutnya, analisis 
arus limbah Indonesia dari 
hasil penelitian SWI selama 
enam bulan di area Jakarta 
Selatan dan Ambon, pihak-
nya bisa mendapat banyak 
sekali bahan analisis terkait 
isu sampah perkotaan.

Sebanyak 60% sampah 
perkotaan merupakan bahan 
organik, 14% plastik, 9% be-
rupa kertas, 4,3% bahan metal 
dan 12,7% berbagai macam 
bentuknya mulai dari kaca, 

kayu, dan bahan lainnya.
Berdasarkan komposisi 

tersebut, menurut Dini, pe-
numpukan sampah plastik 
yang tidak terkelola akan me-
rusak ekosistem lingkungan 
dan berdampak bagi kesehat-
an manusia karena sifatnya 
yang tidak mudah terurai.

Oleh karena itu lanjut-
nya, pemilahan sampah di-
perlukan untuk proses daur 
ulang. Menurutnya, plastik 
dengan kategori tertentu bi-
sa didaur ulang.

Untuk mendukung penge-
lolaan sampah bisa optimal, 
infrastruktur persampahan sa-
ngat penting. Pemerintah dae-
rah punya tanggung jawab 
dalam pengelolaan sampah di 
daerahnya. “Pemerintah dae-
rah ujung tombak pengelolaan 
sampah. Kita masih banyak 
masalah di infrastruktur per-
sampahan,” ujarnya.

Infrastruktur persampa-
han ini meliputi konektivi-
tas alur sampah, tempat 
sampah, pengangkutan, sis-
tem pengumpulan, pemro-
sesan sampah hingga meng-
hasilkan residu yang aman.

Sungai Terkotor
Plastik menjadi bahan 

yang paling populer di dunia. 
Penggunaannya meningkat 
20 kali lipat dalam 50 tahun 
terakhir. Meskipun perminta-
an terus meningkat, berdasar-
kan laporan World Economic 
Forum (WEF), hanya 5% da-
ri plastik didaur ulang dengan 
efektif, sementara 40% bera-
khir di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) sampah, dan si-
sanya berakhir di ekosistem 
seperti lautan. Diprediksi pa-
da 2050 di lautan akan lebih 
banyak jumlah limbah plastik 
daripada ikan yang hidup di 
dalamnya.

Situasi serupa juga terjadi 
di Indonesia. Jenna Jambeck, 
peneliti dari Universitas 
Georgia, Amerika Serikat da-

lam Jurnal Science 2015 me-
laporkan Indonesia berada di 
peringkat kedua negara pe-

nyumbang sampah plastik 
terbesar di dunia. Pada akhir 
2017, National Geographic 

juga melaporkan empat su-
ngai di Indonesia yakni 
Brantas, Bengawan Solo, 

Serayu, dan Progo termasuk 
20 sungai terkotor di dunia. 
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Pekerja memisahkan limbah plastik untuk dijual di jakarta, jumat 
(20/4). Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 
Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang ber-
hasil mengolah sampah plastik menjadi bahan campuran aspal.

Bijak Tangani Plastik

Dua Kota Indonesia Produksi 1,3 Juta Ton Sampah


