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Kata Pengantar
Salam ,
Plastik!!!!!
Semua merasa bingung soal plastik,bagaimana end of life nya. Semua
memberikan bermacam-macam solusi.
Pernahkah terpikir jenis-jenis plastik yang ramah lingkungan?
Pernahkah terpikir siapa yang menggunakan dan bagaimana mereka
diperlakukan ?
Apakah pernah juga dipikirkan kemampuan konsumen dalam
membeli plastik ?
Buku saku ini akan sekedar memberikan makna dan kemampuan
konsumen untuk mengadakan dan membelinya.
Semoga buku saku ini bisa membuka wawasan soal plastik dan
masalahnya dalam masyarakat.
Segala peraturan akan berdampak pada kemampuan daya beli
masyarakat konsumen.
Kesadaran dan bijak dalam memilih plastik jenis plastik yang ramah
lingkungan perlu perubahan perilaku.
Tidak perlu berkoar koar soal NO PLASTIK pada dasarnya plastik sangat membantu dalam kehidupan kita sehari hari HANYA JENIS YANG
MANA YANG TEPAT TANPA MERUSAK LINGKUNGAN DAN PLANET
UNTUK GENERASI KEDEPAN ,
Salam hijau lestari,

Naning S. Adiwoso
Ketua Gerakan PASTI
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“Say No to Plastic?”
Bisakah kita?
kritis!

Kita perlu berpikir lebih

Plastik adalah produk yang luar biasa,
ringan, kuat, murah, hemat energi untuk
diproduksi dan tidak tebang pohon (jauh
lebih ‘green’ dari kertas), tetapi memang
kalau sudah jadi sampah tidak hancur
beratus tahun…
Pernakah terlintas sebelumnya bahwa
kemana plastik akan berakhir? Setiap
negara berbeda-beda sesuai keadaan :
1. Geo Economy
2. Geo Environment
3. Geo Social-Political, dst ...
Kita harus “Say no to Plastic Waste”,
perangi Sampahnya, bukan melulu
materialnya

GEO ECONOMY
GDP per kapita rakyat kita ~US$3,800,
kurang dari 10% dibandingkan Eropa,
Amerika, Jepang, Korea dan negara
maju lainnya! Hampir 2 juta atau lebih
dari penduduk kita masih di bottom of
the pyramid, hanya lulusan SD dan SMP,
sehingga kurang pemahaman/pengertian
tentang jenis plastik dan akibatnya.
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Untuk
kesejahteraan
masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
(terutama kelas menengah-bawah), solusi
alternatif harus sesuai dengan kemampuan
ekonomi serta ketersediannya.
Riset PASTI juga menunjukkan bahwa
kelas menengah-bawah menggunakan
dan tergantung kepada lebih banyak plastik
dibandingkan kelas diatasnya, sehingga
dampak dari solusi alternatif yang ada
terhadap ekonomi dan keseharian rakyat
menengah-bawah lebih besar.
Mengganti ke material lain secara
membabi buta, selain membebani rakyat
(lebih mahal), kehilangan fungsionalitas
(kertas tidak bisa mengawetkan makanan),
juga tidak lebih hijau (tebang pohon / lebih
tinggi CO2)

GEO ENVIRONMENT

GEO SOSIAL POLITIK

Sampah di Indonesia berakhir di TPA
karena itu paling ekonomis dan Indonesia
relatif lebih luas lahannya dibandingkan
Eropa. Maka semua sampah yang ke TPA
juga harus dapat terurai. Negara kita
lembab, dimana matahari bersinar
sepanjang tahun dan kaya dengan
oksigen, beda dengan negara Eropa yang
4 musim dan kering. Luas area Indonesia
yang terdiri dari ribuan pulau dan
kompleksitas geografis yang tinggi
mendatangkan
tantangan
tersendiri
terhadap pengolahan sampah. Solusi
alternatif yang dipikirkan perlu menimbang
faktor-faktor diatas kesemuanya. Tentunya
negara Indonesia dengan Belanda,
misalnya, sangatlah berbeda.

Ternyata setiap negara, terutama negara2
maju melihat problema sampah plastik
dan pengolahannya sebagai peluang
untuk menjual konsep maupun mesinmesin solusi mereka.
Pada saat mereka aktif mendengung2kan
konsep Circular Economy dan ingin
‘membantu’ membangun kapasitas daur
ulang kita, riset global menunjukkan
negara2 maju mengekspor 70% sampah2
plastik ke negara berkembang, dan diam2
banyak membakar sampahnya juga
(negara seperti Jepang, Norwegia, dst.,
sebenarnya adalah negara insinerator /
bakar sampah).
Kita harus paham dan tahu konteks dan
kebutuhan kita, agar tidak ‘terjajah’ secara
sosial politik dan teknologi, tentang urusan
sampah plastik ini. Kalau kita negara TPA
tidak paham ini, bisa2 TPA kita penuh
sampah luar negeri!
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SOLUSI HOLISTIK

Jika kita melihat piramida yang bagian
atas atau top of the pyramid, maka
pengganti plastik yang sustainable
cenderung menggunakan proses dan
harga yang mahal, ini tentunya tidak
jadi masalah. Misalnya kelas atas bisa
saja beli barang-barang Reuse mahalmahal dan perlu dicuci terus menerus
(yang memerlukan akses air, kulkas,
daya beli tinggi karena volume besar,
dsb.)

Bagi di middle low dan bottom of the
pyramid rakyat Indonesia yang mencapai
70 - 80% menjadi masalah karena daya
beli dan akses yang terbatas. Kita butuh
mensosialisasikan,mentransformasi
masyarakat akan jenis-jenis plastik, agar
konsumen yang memilih sesuai dengan
kemampuannya, yang penting jangan
konvensional/status quo.
Solusinya adalah perlu melakukan
edukasi
ke
masyarakat
yang
komprehensif, holistik, kontekstual
sesuai dengan kondisi dan rakyat
indonesia, dengan filosofi 4R :
1.
2.
3.
4.
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Reduce, kurangi penggunaan
plastik dimana bisa
Reuse, ajari pakai ulang untuk
barang-barang pribadi
Recycle, ajari daur ulang untuk
barang-barang yang ekonomis
untuk didaur ulang
Return to Earth, pakai teknologi
mudah terurai/biodegradable untuk
barang-barang yang tidak 		
ekonomis, seperti pakai
oxobiodegradable terurai di TPA
atau bioplastik biodegradable,
sesuai kemampuan ekonomi.

Daya beli rakyat penting: Bisakah dibayangkan satu
bungkus nasi, yang mana harga nasi cuma Rp5.000
dibungkus dengan bungkusan juga seharga Rp. 5.000…
Apakah masuk akal ?
Jika dilarang, apa pengganti pembungkus nasi itu ?
Apakah dapat dijawab dengan daun pisang, daun jati
ataupun rantang ? Bagaimana kalau ternyata sudah
ada solusi untuk membuat bungkus nasi tersebut
mudah terurai, kenapa tidak kita pakai ?

SAAT INI KONDISI LAPANGAN SANGAT
MEMBINGUNGKAN, BANYAK DEFINISI
R A M A H L I N G K U N G A N , B A N YA K
PERATURAN BERTABRAKAN
Masing-masing solusi cenderung banyak ego, mengatakan
dirinya unggul dan yang lainnnya jelek / tidak ramah
lingkungan.
Banyak NGO yang dibiayai oleh asing untuk masuk dan
menerapkan aturan negara pendonor, sangat ironis.
Contoh India, mereka sangat hati-hati mengenai NGO
asing, karena disana sering hanya dijadikan ajang bisnis.

Memilih plastik yang tepat
saat ini sangatlah penting.
Perlu dipikirkan faktor Harga
(daya beli), Fungsionalitas
(dipakai untuk apa), dan
Ramah Lingkungan (kalau
sudah jadi sampah apakah
mudah terurai). Di pasar
sudah terdapat beberapa
jenis
plastik
dengan
teknologi berbeda, misal :

Keadaan di lapangan sangat sedikit penjual plastik yang
ramah lingkungan yang informatif ke masyarakat, Informasi
terhenti di tingkat produsen (krn. hanya B2B).

•

Plastik nabati mudah
terurai ttp. tidak larut
air (seperti Ecoplas)

Masyarakat pelaku paling besar dibiarkan tidak di edukasi
mengenai hal ini, yang ada peraturan2 pemerintah tanpa
sosialisasi ke masyarakat umumnya.

•

Plastik nabati larut 		
air (seperti Enviplast,
Telobag, Avani)

Perlu terobosan dan gerakan untuk menginformasikan
serta memetakan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Terlalu banyak hoax mengenai plastik, karena semua
berlatar belakang untuk bisnis dan keuntungan semata,
tapi tidak merubah perilaku masyarakat dalam memilah
dan mengurangi sampah.
Sebagian peraturan tanpa transformasi perilaku juga tidak
akan berdampak apa-apa dan dan tidak akan sukses.

•

Oxo-biodegradable
(sepertiOxium
,Reverte)
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SOLUSI APA
YANG AKAN
KITA AMBIL?
Mana yang mau kita selesaikan bersama terlebih dulu ? Plastik konvensional yang butuh
ratusan tahun baru bisa terurai, tetap dibiarkan berada di masyarakat ? Atau memaksakan
kantong-kantong plastik tersebut untuk di koleksi dan di daur ulang, biarpun sudah
berisi sampah dan tidak ekonomis untuk didaur ulang? Atau melakukan peralihan ke
plastik terurai dengan teknologi, misalnya oxo-biodegradable ataupun bioplastik mudah
terurai, sebagai salah satu solusi lokal yang bertujuan mengubah perilaku industri plastik
dan perilaku masyarakat ?
Tanpa edukasi dan transformasi sebuah inovasi adalah kesia-siaan. Problem tetap ada
dan tidak pernah usai. Kita tidak bisa ber-status quo, harus memilih.
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SITUASI
Akar dari permasalahan :
•

Convenience (Kenyamanan dan habit yang perlu dirubah)

•

Tidak ada pengetahuan, tidak ada edukasi

•

Pertambahan Penduduk

Industri dan Pemerintah tidak pernah memikirkan “The End of Life” dari sampah
plastik. Padahal End of Life ini perlu dibereskan (mencegah kebocoran, menata TPA)
Pada kenyataannya, situasi kita sekarang :
1.
2.
3.

Banyaknya jumlah sampah (nyata)
Banyaknya sampah informasi simpang siur (sampah HOAX)
Intervensi Industri (packaging), hal ini dapat terjadi apabila ada perubahan dari
produsen dan konsumen dibantu oleh monitorisasi dari pemerintah.
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PROBLEMATIKA

1.

Selama ini hanya ada informasi dan komunikasi sehubungan Kantong Ramah
Lingkungan ke B2B (Business to Business) dan paling banyak ke pasar2
modern saja. Sangat kurang informasi dan edukasi ke B2C (Business to 		
Consumers), termasuk yang ke pasar2 tradisional, yang akhirnya menumbulkan
kebingungan di pasar dan masyarakat.

2.

Dampak ekonomi dan pekerjaan yang hilang dikarenakan produksi2 di Pabrik
berhenti

		
- Menurut data BPS dan Inaplas (Asosiasi Industri Plastik), Indonesia produksi
sekitar 370rb ton kantong plastik setiap tahunnya (sekitar ~35rb ton/bulan). Dengan
rata2 150 karyawan per 1000 ton kapasitas pabrik, berarti ini menyangkut sekitar hampir
5000-7500 karyawan. Belum termasuk banyak sekali rantai distribusi yang terlibat
sampai ke agen2 dan pengecer di pasar2. Belum termasuk pemakai2 kantong plastik

8

PERBANDINGAN STRATA
Piramida di Negara Barat keadaanya
terbalik dengan piramida sosial di
Indonesia.
Jumlah masyarakat yang ada di BOP lebih
sedikit dibandingkan dengan yang ada di
TOP.
Masyarakat yang ada di TOP melakukan
pembayaran pajak dari penghasilannya
kepada negara, sedangkan MOP adalah
yang bertahan hidup secukupnya, dan
BOP masyarakat yang mendapat subsidi
dari negara.
Jadi apabila BOP terganggu
piramida tidak akan terguncang.

maka

BOP memiliki bagian terbesar dalam
Piramida di Indonesia, menurut riset sosial
sejumlah 59.6% dari total populasi.
Mayoritas masyarakat dari BOP kurang
edukasi dan pengertian.
Jadi sangat perlu diberikan edukasi yang
benar dan dibantu agar mengerti situasi
yang ada karena apabila BOP terganggu
maka piramida akan terguncang karena
jumlahnya dan tingkat kerentanan
sosialnya.
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END OF LIFE
yang berbeda
dengan negara
negara Eropa dan
Jepang
Sungai dan Laut bukan tempat akhir dari
sampah. Di konteks Indonesia saat ini,
sampah harus berakhir di TPA (Tempat
Pembuangan Akhir), tidak seperti
di negara2 maju yang banyak pakai
insinerator.
Karena idealnya berakhir /end of life
di TPA, prioritas penanganan sampah
plastik terutama yang tidak e k o n o m i s
perlu dilakukan setidaknya 2 hal :
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1.

Pastikan sampah tidak bocor ke
alam/laut dlsb. Angkut sampai
TPA. Denda yang keras untuk
pencemar lingkungan

2.

Untuk mencegah penumpukan dan
longsor seperti tragedi Leuwi
Gajah yang menimbun rumah2
penduduk ~150 jiwa meninggal,
harus dipastikan plastik2 yang ke
TPA mudah terurai

MARKET PLACE
PRIME SUPERMARKET
SUPERMARKET
PASAR MODERN
SUPERMARKET

DAN

PASAR TRADISIONAL

Pada realitanya saat ini, masyarakat di TOP berbelanja di supermarket, masyarakat
MOP berbelanja di Pasar Modern dan Supermarket, dan BOP berbelanja di Pasar
Tradisional.
Mayoritas Supermarket di Kota sudah beralih menggunakan plastik ramah lingkungan,
sedangkan pasar modern ataupun pasar tradisional sebagian besarnya masih
menggunakan plastik konvensional.
Riset juga menyimpulkan bahwa masyarakat BOP paling banyak menggunakan plastik
dibandingkan dengan yang lain dan hal itu tidak dapat dipungkiri.
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Sesuai dengan strata sosialnya masyarakat Indonesia berbelanja di tempat yang
berbeda, yang dimana secara tidak langsung menentukan jumlah penggunaan kantong
plastik. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas :

TOP : berbelanja bahan-bahan makanan di pasar modern / tradisional, tidak
peduli dengan isu kantung plastik dan membiarkan asisten rumah tangga mereka
berbelanja tanpa diberikan edukasi.
TOP of the Pyramid : terdiri yang berbelanja pergi ke Prime Supermarket, (Ranch
Market, FoodHall, Farmes Market).
Middle Up : berbelanjad di premium supermarket (Ranch Market, Farmers Market,
Kem Chicks, dsb).
Middle Middle : berbelanja di supermarket seperti Hero, Hypermart, Grand Lucky,
dsb.
Lower Middle & Upper BOP : berbelanja di Alfamart / Indomaret / Minimart.
Mayoritas dari BOP : berbelanja di pasar tradisional, dimana penggunaan
kantong plastik konvensional sangat besar.
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Jenis - Jenis kantong ramah lingkungan

Setiap teknologi / solusi ada plus minusnya, analisa yang dilakukan perlu menyeluruh
juga, tergantung apa yang ingin kita capai, fungsionalitas yang dibutuhkan, berapa daya
beli rakyat, dan nilai lingkungan nya (yang tergantung konteks pengolahan sampah
lokal).
Untuk Kantong Belanja, kita beruntung banyak opsi2 yang cukup baik/green baik yang
pakai ulang
maupun yang “sekali pakai” (meski pada
kenyataan semua juga dipakai ulang,
minimal sebagai kantong sampah).
Untuk Packaging, lebih rumit karena
solusi Ramah Lingkungannya lebih
terbatas karena kebutuhan teknis
Packaging yang sangat tinggi (melindungi
dan memperpanjang usia makanan, dst.)
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DASAR BUDAYA

Dasar - Dasar budaya sosial masyarakat Indonesia berdasarkan strata sosialnya :
•
TOP : Mereka sanggup untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan,
yang terkadang harganya mahal dan dapat mengikuti gaya hidup “GREEN”
•
Middle Up : Memiliki kesadaran akan perilaku hijau dan sanggup untuk
meminimalisir penggunaan produk tidak ramah lingkungan
•
Middle Middle : Bisa melakukan dan mengerti perilaku hijau, serta hidup dalam
kemudahan (menggunakan jasa go food, berbelanja online dan sebagainya)
•
Lower Middle : Memiliki perilaku ‘sok kaya’ dan menyebabkan penggunaan yang
berlebihan
•
Upper BOP : Tidak sadar masalah plastik, banyak pakai plastik konvensional,
terkadang bahkan tidak sadar menggunakan plastik tidak layak tetapi dipakai
untuk makanan (misal plastik berbau/kotor daur ulang, untuk makanan)
•
BOP : Minim, tinggal di tempat terpencil, menggunakan pembungkus alami
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ANCAMAN SAAT INI
Tidak mengerti jenis plastik. Instruksi
???

yang diberikan dari pihak atas kurang
jelas, hanya memperbolehkan plastik
jenis tertentu yang dimana tidak sesuai
dengan kebutuhan. Ini bisa menjadi
ladang kepentingan sempit tertentu.

Tidak ada sosialisasi mengenai jenis plastik dan berakhir diarahkan ke satu produk/
teknologi tertentu saja. Hal ini menyebabkan kebingungan pada pihak industri dan brand
owner dan konsumen tidak memilliki pengertian yang cukup mengenai hal ini.

15

