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Ilmuwan Belgia Leo Hendrik Baekeland (1863-1944) menemukan 
bakelit pada tahun 1908. Bakelit adalah bahan plastik pertama 
dari jenis duroplast. Seiring dengan penemuan bakelit muncul 
pula penemuan baru di bidang kimia, seperti teknik polimerasi 
unsur karbon. Bakelit yang setelah diolah kini dikenal dengan 
nama plastik itu mempunyai sifat material yang baik, 
keunggulannya adalah mudah dibentuk, relatif kuat, bukan 
penghantar listrik dan murah harganya sehingga sangat sesuai 
untuk produk konsumsi sehari-hari dan produk rekayasa canggih 
lainnya. Keturunan bakelit pun bermunculan  sebelum tahun 
1945 yaitu nilon, polyester, teflon, silikon, polyuretan, PVC dan 
lain-lain. Karena keunggulannya, membuat bahan tersebut dapat 
diaplikasikan ke berbagai produk hampir tanpa batas, bahan 
plastik menjadi ladang subur bagi penemuan desain baru yang 
bermanfaat bagi peradaban manusia. Dunia menyambut “Ratu 
dunia” dengan kegairahan baru, era kayu dan logam menjadi 
tersisih.

Masa kini plastik selalu menyertai kita di tengah-tengah 

kehidupan, mulai bangun pagi hingga istirahat: Sikat gigi, wadah 

sabun, botol sampo, tempat sampah, lemari plastik, botol 

minuman, toples makanan,  bolpoin, jam dinding, laptop, setir 

mobil, kresek, styrofoam untuk makanan, popok dan seterusnya. 

Tak dapat disangkal plastik memang membuat manusia menjadi 

lebih nyaman di dalam rumah. Lain halnya di luar rumah, di 

jalanan, lapangan, tempat sampah, sungai, gunung, pantai, 

bahkan di laut. Berkah plastik yang membuat nyaman itu 

menampakkan sisi buruknya, diperparah dengan gaya hidup 

manusia yang menganut sistem sekali pakai buang. Plastik dari 

hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, menjadi 150 juta 

ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun pada 

tahun 2005. Saat ini penggunaan material plastik di negara-

negara Eropa Barat mencapai 60 kg/orang/ tahun, di Amerika 

Serikat 80 kg/ orang/tahun , sementara di India hanya 2 

kg/orang/tahun. 

Keunggulan sebagai bahan yang kuat dan tahan lama ternyata 
menjadi sumber bencana karena bahan plastik sulit terurai 
dan mengandung bahan beracun. Kini akumulasi limbahnya 
berubah menjadi monster yang siap mencelakai penghuni 
bumi. 
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Captain Charles Moore seorang peneliti bersama timnya dari 
Algalite Marine Research Foundation mengarungi Lautan Pasifik. 
Ia menjaring sampah-sampah yang mengapung di area tersebut, 
ia menemukan, botol plastik styrofoam, bola plastik yang sudah 
ditumbuhi kerang-kerangan, jaring plastik koyak, gulungan 
wrapping plastik serta serpihan plastik besar maupun kecil.Hasil 
penemuan mengungkapkan bahwa terdapat 46 ribu serpihan 
plastik per mil di laut. Serpihan-serpihan itu dimasukkan ke 
dalam tabung yang ia sebut sup plastik,  ternyata 
perbandingannya adalah 10 bagian plastik dan 1 bagian 
plankton. Setelah beberapa lama terhempas gelombang laut dan 
terpanggang sinar matahari, plastik  lalu menjadi butiran seperti 
telur ikan. Butiran itu sering disangka makanan oleh ikan dan 
burung

Dr. Jan Van Franeker seorang peneliti dari Belanda berjalan-
jalan di pantai, di sana ia menemukan banyak sampah dari 
plastik, botol plastik, styrofoam, pecahan besar kecil. Lalu ia 
menangkap seekor burung laut, setelah itu dibedah ususnya, 
ternyata berisi pelbagai plastik keras yang tidak dapat dicerna, 
berwarna hitam, krem, putih, transparan. Ia kerapkali 
menemukan bangkai burung muda yang diduga terinfeksi plastik. 
Kita hidup berdampingan dengan plastik, yang berbahaya adalah 
senyawa yang berada di dalam pengencer plastik seperti, 
plasticizer, mengandung zat karsinogen, phtalate (ada di dalam 
botol mineral berwarna trasparan) mengandung senyawa yang 
dapat mengganggu ekspresi gen, bisphenol (terdapat pada 
piringan CD) mengakibatkan kanker payudara, abnormalitas otak 
dan abnormalitas perilaku sosial, styrene (bahan styrofoam) bila 
tersentuh makanan dapat berbahaya bagi otak, organ reproduksi 
dan syaraf.  
Hii serem...Barangkali para ilmuwan plastik ‘di atas sana’ 
setengah abad sejak penemuannya selalu tersenyum bahagia, 
namun kini menangis sedih memandang derita mahluk hidup di 
dunia.

Kode untuk produk industri
yang sudah disepakati oleh 
masyarakat internasional, 
biasanya ada di bagian bawah 
botol/wadah plastik

7 jenis kode yang masing-masing 
mempunyai keunggulan dan
 bahayanya

Jangan panik! 
Lengkapilah pengetahuan tentang bahaya yang terdapat pada 
berbagai jenis plastik, ada 7 kode yang sudah disepakati 
bersama dalam  produk industri (dapat dilihat di internet dan 
media massa)
Gunakanlah secara bijak plastik berkode 1,3,6,7PC semuanya 
memiliki bahaya secara kimiawi. Akan aman menggunakan 
plastik berkode 2,4,5, 7SAN/ABS
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Lalu apa langkah kita? Dunia milik bersama ini hanya satu, mulailah kita berbuat 
sesuatu, perbuatan  sekecil apapun jika dilakukan terus menerus dan diikuti oleh 
semakin banyak orang tentu akan berguna:

    1. Yang sudah sering diinformasikan adalah gaya hidup 
        (dapat dilihat di berbagai media seperti internet, koran dan majalah)
    2 . Memberi pengetahuan kepada anak-anak atau generasi muda tentang bahaya
         plastik dan mengarahkan agar tidak royal membeli jajanan dan produk
         berkemasan plastik yang  nantinya berakumulasi menjadi limbah yang akhirnya
         diam-diam berpotensi  menjadi perusak mahluk bumi.

Di Indonesia penanganan limbah masih belum tertata, baik dari sisi pemerintah 
maupun perilaku masyarakat. Agaknya pemulung dan pengepul layak dijuluki sebagai 
pahlawan lingkungan, peran mereka adalah dapat meminimalkan limbah sampah . 
Pahlawan selanjutnya adalah mereka yang berperan sebagai pendaur ulang, dalam 
konteks ini adalah mendaur ulang berbagai jenis plastik menjadi bijih plastik yang 
kemudian dijual di dalam negeri atau diekspor ke luar negeri.

Sisi lain yang jarang dibicarakan adalah kemasan. Mata rantai suatu produk sampai 
kepada konsumen adalah sebagai berikut: 

Reduce-Reuse-Recycle

Konsumen sebagai target, jika sangat membutuhkan suatu produk maka ia berada 
dalam posisi yang pasif dan seringkali tidak mempunyai pilihan lain. Dalam beberapa 
kasus:
- Membeli makanan yang panas baru dimasak langsung dimasukkan ke wadah
  styrofoam
- Membeli minuman teh/kopi panas di sebuah restauran franchise kelas dunia dengan
  gelas plastik. 
- Membeli produk yang kemasannya berlapis-lapis dari plastik
- Membeli produk ukuran kecil selalu disodori kresek plastik

produk

pengolahan

bahan 
produk

kemasan
desainer

pabrik 
kemasan

percetakan

konsumenprodusen
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Wahai para produsen/pengusaha sebagai penentu kebijakan, tentunya tidak akan rela jika 
sanak saudara sendiri celaka karena ketidaktahuan atau kemasabodohan, renungkanlah, 
dan berbuatlah sesuatu untuk mengurangi plastik dari sekarang.

Mungkin para produsen/pengusaha/desainer masih berpikir bahwa kemasan semacam 
itulah yang normatif, atau mereka pasrah saja dengan teknologi yang tersedia
Meminimalisasi plastik dapat menjadi ide baru bagi para produsen atau desainer. 
pemakaian plastik memang tak terhindarkan sebagai  pelindung dari kotoran dan cuaca, 
tapi barangkali ada misalnya kemasan sekunder (kemasan lapis ke dua) yang perannya bisa 
disubstitusi oleh material lain yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, kertas,  anyaman 
bambu( di Bandung sekitar tahun 70-an anyaman keranjang bambu dipakai untuk kemasan 
kue tart), serat pohon pisang, serat pandan, serat eceng gondok, anyaman mendong, daun 
kering dan sebagainya. 

Sebagai contoh saya akan mencoba mengangkat bahan dari bambu (bambu relatif lebih 
mudah dibudidayakan asalkan dikelola dengan baik dengan cara tebang pilih maka 
ketersediaan akan selalu terjaga) Lihat gambar.

Gambar tersebut dapat menginspirasi para produsen untuk mengubah tampilan, inspirasi 
para desainer kemasan, inspirasi para perajin . Siapa tahu dapat membuka lapangan kerja 
baru. Khusus untuk masyarakat Bandung, para pelancong setiap week end selalu 
‘mengganas’ di Bandung apalagi jika ditambah tanggal merah. Bandung adalah kota 
kuliner, kota belanja, kota kreatif. Roda ekonomi kencang berputar di kawasan ini. 
Kemasan dan kantong akan selalu dibutuhkan. Buatlah para pelancong itu berkurang rasa 
bersalahnya ketika membuang kemasan dan kantongnya . 
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1. Pow-Plastic in the Ocean
2. Bridge-Our Needs of Plastic
3. Body-Littering Plastic
4. Body-Danger of Plastic
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