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Lebih baik menggunakan plastik atau tidak, ya? Apa sih bahan-bahan penyusun plastik? 

Bagaimana nasib plastik setelah selesai kita gunakan?  Apakah plastik berbahaya? Bagaimana kita 

menyikapi plastik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin selalu berputar-putar di dalam 

benak kita, terutama sejak maraknya pro-kontra penggunaan plastik dalam kehidupan kita sehari 

hari. Untuk itu, pada hari Jumat 12 Maret 2010, relawan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains 

dan Bioteknologi) bekerja sama dengan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jawa Barat 

mengadakan acara nonton bareng dan ngobrol tentang plastik. Acara ini bertujuan untuk 

menambah pengetahuan mengenai plastik, dari mulai bahan dasar penyusun plastik, pengaruh 

plastik terhadap lingkungan hingga bagaimana sebaiknya cara kita menyikapi plastik.  

Berlokasi di kantor WALHI Jabar, 

acara ini dihadiri oleh sekitar 50 

orang peserta. Acara ini dimulai 

dengan pemutaran film, 

kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi. Film yang diputar 

merupakan ramuan dari dua film, 

yaitu Addicted to Plastic dan The 

Age of Stupid. 

Cuplikan-cuplikan dari kedua film yang ditampilkan dalam acara ini berkaitan erat dengan fakta-

fakta baru mengenai plastik. Berdasarkan cuplikan kedua film tersebut dapat diketahui fakta-fakta 

diantaranya sebagai berikut : 

Perkembangan plastik 

 Sekitar 100 tahun yang lalu plastik dikembangkan untuk menggantikan bahan-bahan alami 

yang sulit didapat (gading, tanduk, karet, gabus, sutera, dll) 

 Perang Dunia Ke-2 mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap plastik diseluruh 

dunia. Setelah peristiwa tersebut plastik menjadi material yang sangat diminati karena 

sifatnya yang fleksibel dan disposable serta harganya yang murah. 

Addicted to Plastic dan The Age of Stupid  



 Plastik berasal dari minyak bumi yang dicampur dengan plasticizer (senyawa kimia yang 

membuat plastik menjadi fleksibel). Setiap tahunnya diperlukan 11-12 juta barrel minyak bumi 

untuk membuat plastik, menjadikan proses produksi plastik sangat boros energi.   

Dampak plastik terhadap lingkungan 

 PBB mengklaim bahwa di lautan terdapat 46.000 plastik per mil². 

 80% sampah plastik yang terdapat di lautan berasal dari daratan (melalui parit, mengalir ke 

sungai kemudian bermuara di lautan) 

 Rasio sampah plastik dan plankton (sumber makanan lainnya bagi makhluk laut) ialah 10 : 1 

 Apabila sampah plastik termakan oleh hewan laut atau ikan (masuk ke dalam rantai 

makanan), kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Maka manusia secara tidak 

langsung dapat terkena dampaknya. Proses tersebut dikenal dengan sebutan bioakumulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sampah plastik terus menumpuk setiap tahunnya, dan hampir tidak ada organisme di muka 

bumi yang mampu mengurainya. Apabila sampah plastik dibakar, maka akan melepaskan gas 

dioksin  yang berbahaya. 

 Sampah plastik (yang mengandung plasticizer) yang terus menumpuk akan melepas senyawa 

kimia berbahaya seperti DEHP, BPA (Bisphenol A), phthalate, antimony / timbal putih, ke 

tanah dan air. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit (kanker) dan malfungsi pada 

sistem tubuh manusia. 

Solusi saat ini 

Selain fakta, pada film ini ditayangkan beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam waktu dekat:  

plastik-plastik  

di laut 

plastik dimakan 

ikan kecil 

ikan kecil 

dimakan ikan yg  

lebih besar 

ikan besar 

dimakan oleh 

manusia 



 Mengurangi penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari 

 Mendaur ulang plastik (terutama plastik sekali pakai, seperti kantong plastik) menjadi barang 

yang memiliki nilai jual lebih 

 Penggunaan bahan alternatif saat berbelanja sebagai pengganti kantong plastik (seperti 

kertas koran, tas belanja) 

 Penggunaan bioplastik.  

 Memperbaiki pola konsumsi 

 Mengembangkan produk kemasan ramah lingkungan  

 Menggunakan bidang ilmu baru yang memperhatikan lingkungan , yaitu biochemistry  

Acara diskusi kemudian digelar setelah pemutaran film. Dalam diskusi diulas mengenai film yang 

baru saja diputar, pendapat para peserta diskusi mengenai film tersebut, pengetahuan mengenai 

kode-kode plastik, bagaimana kondisi plastik di Indonesia, penanganan sampah plastik di 

Indonesia hingga pengalaman peserta dalam mengurangi produk plastik. Diskusi mengenai kondisi 

sampah plastik di Indonesia, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengurangi 

masalah tersebut, hingga solusinya menjadi topik yang paling hangat sore itu. Dari diskusi dapat 

diketahui bahwa kantong plastik merupakan penyumbang terbesar volume sampah yang 

membludak, terutama di kota-kota besar di Indonesia.  

“Dosa” Kantong Plastik 

Plastik polimer sintetik (plastik yang terbuat dari polyethylene/PE) yang lebih dikenal oleh 

masyarakat dengan sebutan kantong plastik merupakan benda sekali pakai (disposable). Kantong 

plastik memang tidak didesain agar dapat digunakan berulang kali. Umumnya setelah 2 hingga 3 

kali pakai, kantong plastik sudah tidak dapat digunakan. Karena kualitasnya yang rendah, sebagian 

besar masyarakat langsung membuang kantong plastik setelah sekali digunakan. Oleh karena itu, 

kantong plastik menempati urutan pertama penyumbang besarnya volume sampah diperkotaan.  

 

 

 

 Sampah plastik yang  

menumpuk di TPA 



Per tahunnya, bermiliar-miliar helai kantong plastik dibagikan secara cuma-cuma oleh 

supermarket hingga pedagang kaki lima. Aktivitas tersebut tentunya mengakibatkan besarnya 

jumlah sampah plastik di Indonesia Sampah kantong plastik yang dibuang di Jakarta dapat 

menutupi 2600 lapangan sepak bola.  Lain di Jakarta, lain di Bandung. Dalam waktu satu hari 

sampah kantong plastik yang dibuang di Bandung cukup untuk menutupi 50 lapangan bola. Fakta 

menarik lainnya ialah setiap orang rata-rata menggunakan sekitar 170 kantong plastik setiap 

tahun. Artinya, setiap satu menit 2 juta kantong plastik dibuang begitu saja.  

Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut ethylene. Minyak adalah 

salah satu sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Semakin banyak penggunaan plastik 

berarti semakin cepat menghabiskan sumber daya alam tersebut. Karena bukan berasal dari 

senyawa biologis, kantong plastik memiliki sifat sulit terdegradasi (non-degradable). Sebuah 

kantong plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai 

dengan sempurna. Sampah kantong plastik tentunya dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan 

udara. Hanya 1% kantong plastik bekas yang dapat didaur ulang, terutama karena sulitnya 

memilah berbagai jenis plastik yang digunakan dan tak sebandingnya biaya daur ulang dengan 

harga jualnya, sehingga hampir semua kantong plastik menjadi sampah. 

 

Apa yang bisa kita lakukan? 

Cara kita menyikapi penggunaan kantong plastik menjadi salah satu kesimpulan pada acara 

diskusi sore itu. Berbagai cara dikemukakan oleh peserta diskusi, dari mulai mengubah 

ketergantungan kita terhadap kantong plastik, penggunaan bioplastik, penggunaan insenerator 

yang katanya ‘ramah lingkungan’ hingga membahas relevansi solusi-solusi yang dikemukakan oleh 

cuplikan film yang telah diputar.  

Salah satu poin yang dibahas adalah penggunaan kantong plastik yang bisa terurai 

(biodegradable) / bioplastik. Bioplastik berasal dari serat organik (jagung, kedelai, umbi), sehingga 

dapat diperbarui, didaur ulang, diurai dengan mudah menjadi CO2 dan air serta dapat digunakan 

untuk mendukung kemajuan industri lokal. Beberapa supermarket dan mini market di Indonesia 

sudah menggunakan kantong bioplastik sebagai pengganti kantong plastik. Namun, salah satu 

peserta diskusi (ibu Maria) memberikan informasi bahwa bioplastik tersebut terbuat 30% dari 

serat organik dan 70% tetap menggunakan plasticizer. Hal tersebut tentunya bukan merupakan 

solusi yang cukup baik, karena bioplastik toh tetap menggunakan plasticizer yang berbahaya bagi 

lingkungan. Ibu Maria pun menambahkan banyak pengusaha yang mengurungkan niatnya untuk 

memproduksi bioplastik akibat biaya produksinya cukup mahal. 



Terlepas dari pro-kontra penggunaan kantong bioplastik, akhirnya ada cara yang sama-sama 

disepakati oleh peserta diskusi, yaitu dimulai dari diri kita masing-masing menghindari 

penggunaan kantong plastik. Bantu selamatkan bumi dengan membawa tas sendiri saat 

berbelanja ke supermarket atau ke pasar tradisional (ingatlah kebiasaan baik dari ibu atau nenek 

kita yang selalu berbelanja ke pasar tradisional dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah). 

Sebaiknya gunakan tas belanja yang terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk digunakan dalam 

jangka waktu yang sangat lama. Bawalah selalu tas belanja itu di mobil atau di tas agar selalu 

tersedia kapan pun kita membutuhkannya. Jadi tidak alasan lagi untuk terpaksa menerima 

kantong plastik dan lambat laun volume sampah akibat kantong plastik akan berkurang.  

Tas baGoes 

Berdasarkan solusi yang dihasilkan dari acara nonton bareng dan ngobrol tentang plastik, saya 

kemudian teringat oleh suatu produk tas ramah lingkungan pengganti kantong plastik, bernama 

tas baGoes yang diproduksi oleh Greeneration Indonesia (GI). Tas dengan label baGoes ini dapat 

diartikan sebagai tas yang bagus atau bag goes (tas yang bisa dibawa kemana-mana). Perlu 

diingat, bahwa tas baGoes lebih menekankan pada fungsi penggunaan tas yang berulang-ulang 

(reuse) dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengurangi volume sampah kantong plastik.  

Bahan-bahan tas baGoes diambil dari pabrik 

yang sudah memiliki sertifikasi ramah 

lingkungan dalam pengolahan limbah. Ada 

dua unggulan produk baGoes. Yang pertama 

ialah tas berbahan laken (spunbond tissue, 

berasal dari sisa-sisa kain yang di press). 

Ukuran yang tersedia pun beragam (S,M,L,XL) 

disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sesuai 

dengan ukurannya, tas berbahan laken dapat 

menampung beban 3 - 5 kg. Apabila tidak 

digunakan, tas ini dapat dilipat dengan ukuran 

8 x 2.2 x 8 cm dan 10 x 2.2 x 10 cm. Cukup 

ringkas untuk dibawa kemana mana.   

 

 

 

Tas baGoes laken 



Produk tas baGoes kedua ialah tas dengan 

bahan nylon. Ukuran yang tersedia pun 

beragam (S,M,L, XL) disesuaikan dengan 

kebutuhan kita. Sesuai dengan ukurannya, 

tas berbahan nylon dapat menampung beban 

3.5 - 10 kg. Dibandingkan dengan harga tas 

berbahan laken  harga tas berbahan nylon 

sedikit lebih mahal. Hal tersebut dikarenakan 

bahan nylon lebih mahal daripada laken. 

Namun, tas dengan bahan nylon dapat dilipat 

lebih kecil  (dari ukuran lipatan 4 x 2 x 6 cm 

hingga 5 x 2 x 11 cm) serta daya tahannya 

lebih kuat daripada laken. Bentuknya 

menarik dan sangat praktis. 

Tas baGoes sebenarnya sudah mulai diproduksi sejak tahun 2008. Seiring dengan 

perkembangannya tas baGoes menawarkan desain-desain baru yang disesuaikan dengan 

program-program yang ditawarkan oleh Greeneration Indonesia. Misalnya dengan menawarkan 

program peduli lingkungan yang bekerja sama dengan gerai Circle-K (CK), dengan slogan “Red 

Goes Green”. Pelanggan CK kemudian dianjurkan untuk membeli tas yang dapat digunakan dalam 

jangka waktu lama tersebut daripada menggunakan kantong bioplastik. Hal tersebut sesuai 

dengan tujuan Greeneration Indonesia, yaitu untuk mengurangi sampah yang diakibatkan oleh 

kantong plastik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kampanye “Red Goes Green” yang diusung Greeneration 

Indonesian dan Circle-K 

Tas baGoes nylon 



Selain itu, produksi terbaru tas baGoes yaitu seri batik 

laken mulai beredar. Pengangkatan motif batik 

merupakan variasi desain dengan latar belakang untuk 

menanggapi isu batik sebagai bentuk budaya Indonesia. 

Selain peduli lingkungan kita pun peduli budaya. 

Sambutan masyarakat terhadap tas baGoes sangat baik. 

Permintaan terhadap kedua produk tas baGoes semakin 

meningkat.  

 

 

Untuk target ke depan Greeneration Indonesia akan mengeluarkan desain tas (aneka warna dan 

ukuran) dengan slogan-slogan yang mengkampanyekan gaya hidup hijau. Tas baGoes ini sengaja 

dimunculkan dalam aneka warna unuk menghindari pandangan bahwa untuk bergaya hidup hijau 

harus menggunakan warna hijau. Pesan yang ingin dimunculkan ialah bahwa keinginan bergaya 

hidup hijau dengan mengurangi penggunaan kantung plastik bukan hanya slogan semata, namun 

merupakan keinginan kuat dari hati kita untuk menjaga bumi ini. 

Tas baGoes merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah kantong plastik. Masih banyak 

cara lainnya untuk mengurangi kebiasaan menggunakan kantong plastik. Belum terlambat untuk 

mencegah kerusakan bumi lebih lanjut. Untuk itu kurangilah penggunaan kantong plastik 

sekarang juga. Jika belum dapat menghentikan secara total, lakukanlah secara bertahap. Dimulai 

dari menolak pemberian kantong plastik setelah berbelanja, membawa tas belanja sendiri atau 

mengurangi sedikit konsumsi keseharian kita. Dengan mengubah kebiasaan kecil, kita akan 

berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kita bisa jika kita mau dan peduli. 

KURANGILAH PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK ! 
“RETHINK, REUSE, REDUCE, RECYCLE” 

Tas baGoes laken motif batik 


