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I. Pendahuluan

Plastik pertama kali dikembangkan 
pada tahun 1907 dengan ditemukannya 
Bakelite, polimer sintetik yang dapat 
dengan mudah diproduksi secara massal. 
Penemuan ini menghasilkan inovasi dan 
produk baru yang tak terhitung jumlahnya 
karena plastik adalah bahan penting 
dalam ekonomi global. Pada tahun 1989, 
dunia memproduksi sekitar 100 juta ton 
(Mt) plastik setiap tahun. Pada tahun 
2015, jumlah tersebut telah tumbuh secara 
eksponensial menjadi 322 Mt (McIlgorm 
et al., 2020). Sejak tahun 1907, telah 
diproduksi lebih dari 8,3 miliar ton plastik 
murni (non-daur ulang). Namun, kapasitas 
daur ulang global tidak dapat mengimbangi 
pasokan dan permintaan yang terus 
tumbuh. Akibatnya, hanya 9% dari semua 
plastik yang pernah dibuat telah didaur 
ulang – sejumlah kecil tetap digunakan di 
masyarakat, sementara sebagian besar 
berada di tempat pembuangan sampah, 
dibakar secara terbuka, atau mencemari 
tanah, hutan, dan laut di lingkungan alam.

Masyarakat tanpa plastik akan sangat 
berbeda. Beberapa manfaatnya adalah 
mobil akan menjadi lebih aman, makanan 
akan tahan lebih lama dengan kemasan 
yang efisien, barang elektronik akan 
terjangkau, biaya transportasi akan turun 
karena beratnya lebih ringan, eksploitasi 
biomassa akan berkurang dengan 
menggunakan bahan sintetis, dan akan 
berkontribusi pada kemajuan medis yang 
menyelamatkan banyak nyawa setiap hari.

Namun, dampak dari sampah plastik 
yang tidak terkelola kini menghadirkan 
tantangan lingkungan, ekonomi, dan 
sosial global yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Misalnya, sampah plastik 
membutuhkan waktu ratusan tahun untuk 
terurai secara alami, membahayakan satwa 
liar, dan berdampak secara ekonomi pada 
industri seperti pariwisata dan perikanan. 
Selain itu, plastik terutama diproduksi dari 
bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi 
gas rumah kaca dalam tahap manufaktur 
dan transportasi pada rantai pasokan, 
sehingga industri plastik merupakan 
kontributor utama perubahan iklim. Lebih 
lanjut, produksi plastik yang murah dan 
mudah memungkinkan konsumerisme 
yang cepat serta mendorong penawaran 
dan permintaan plastik sekali pakai 
dan produk murah yang dibuang dan 
diganti daripada digunakan kembali atau 
diperbaiki.

Saat ini, 150 Mt plastik telah terakumulasi 
di laut (Crepy & Porteron, 2021), dan melalui 
fragmentasi, sebagian besar telah terurai 
menjadi mikroplastik yang berbahaya 
dan tidak terkendali. Prediksi terbaru 
mengatakan bahwa produksi plastik akan 
meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050, 
sehingga kita harus memitigasi risiko 
polusi plastik yang juga akan meningkat 
tiga kali lipat. Jika tidak, pada tahun 2050, 
jumlah plastik di laut akan lebih banyak 
daripada jumlah ikan, mengakibatkan 
kekurangan pangan, hilangnya ekonomi 
kelautan, meningkatnya perubahan iklim, 
dan memburuknya bencana yang akan 
mengancam masa depan global.
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Intervensi dan rekomendasi kebijakan 
internasional perlu segera diterapkan dan 
ditingkatkan sesegera mungkin untuk 
menghindari masa depan yang kelam 
bagi laut kita. Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan universal mencakup target 
14.1 “Pada tahun 2025, mencegah dan 
secara signifikan mengurangi semua jenis 
pencemaran laut, khususnya dari kegiatan 
berbasis lahan, termasuk sampah laut dan 
polusi nutrisi” (lihat Gambar 1 untuk daftar 
SDG yang terkait dengan pengurangan 
polusi plastik laut).

Osaka Blue Ocean Vision, di mana negara-
negara G20 berkomitmen untuk secara 
sukarela “mengurangi polusi tambahan 
sampah plastik laut menjadi nol pada tahun 
2050 melalui pendekatan siklus hidup yang 
komprehensif”, adalah contoh kerangka 

kerja yang menyediakan alat bagi negara-
negara untuk mencapai emisi plastik nol 
bersih pada tahun 2050. Osaka Blue Ocean 
Vision menekankan perlunya koordinasi 
yang lebih luas untuk menghindari 
jebakan umum bekerja secara terpisah 
dan mempercepat kapasitas negara untuk 
memenuhi tujuan global.

Laut adalah kebaikan bersama bagi 
lingkungan, dan kita punya tanggung jawab 
bersama untuk melindungi dan mengelola 
laut secara berkelanjutan serta memastikan 
agar laut tidak tercemar oleh plastik. Krisis 
polusi plastik yang lintas batas ini perlu 
ditangani oleh semua tingkat pemerintahan, 
dari lokal hingga nasional, regional, dan 
global. Partisipasi aktif dari warga, sektor 
swasta dan sipil, akademisi, dan dukungan 
kelembagaan juga diperlukan agar upaya 
ini dapat berhasil.



MENGELOLA SAMPAH PLASTIK LAUT DI ASIA DAN PASIFIK33

Dengan mengatasi polusi plastik laut, kawasan ini juga akan bekerja untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs):

GAMBAR 1: TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN & 
POLUSI PLASTIK LAUT

1: Tanpa Kemiskinan

Produktivitas, kelangsungan hidup, profitabilitas, dan keamanan industri perikanan dan 
akuakultur sangat rentan terhadap dampak sampah plastik laut. Polusi plastik mengancam 
tingkat tangkapan dan kesehatan perikanan sehingga juga mengancam lapangan kerja 
(Beaumont et al., 2019). Tiga miliar orang di seluruh dunia bergantung pada laut untuk mata 
pencaharian mereka (OECD, n.d.:1).

2: Tanpa Kelaparan

Polusi plastik berdampak pada ketahanan pangan manusia. Misalnya, populasi hasil laut liar 
akan menurun seiring waktu akibat kontaminasi plastik, mengancam masa depan pasokan 
makanan global (Barboza et al., 2018).

3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Mikroplastik yang termakan/terhirup dan masuk ke dalam tubuh manusia dapat diserap oleh 
berbagai organ dan berdampak pada kesehatan, merusak sel, serta memicu reaksi inflamasi 
dan kekebalan tubuh (Campanale et al., 2020).

11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Pembuangan plastik sembarangan di daerah dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak 
memadai memberikan tekanan besar pada infrastruktur perkotaan yang penting (saluran air 
dan selokan). Hal ini dapat mengakibatkan risiko multidimensi dan meluasnya polusi plastik 
yang tidak berkelanjutan di pusat kota (Barboza et al., 2018).

12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Rantai pasokan plastik pada dasarnya bersifat linier (buat-ambil-pakai-buang) dan karena 
penggunaannya yang berlebihan dan meluas, khususnya produk sekali pakai, layanan 
pengelolaan sampah tidak dapat lagi mengimbanginya (Barboza et al., 2018). Oleh sebab itu, 
mengurangi konsumsi plastik dan beralih ke model ekonomi sirkular untuk rantai pasokan ini 
sangat penting untuk masa depan laut.

13: Penanganan Perubahan Iklim

Produksi plastik memerlukan bahan bakar fosil dan menyumbang 8% dari konsumsi minyak 
global (produksi dan transportasi). Dengan demikian, plastik dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
terkait erat dengan setiap langkah siklus hidup plastik (dari produksi hingga transportasi 
hingga pembuangan sampah), yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Barboza et al., 
2018).

14: Ekosistem Lautan

Menghilangkan polusi plastik yang ada dan mencegah plastik memasuki laut di masa depan 
sangat penting untuk mempertahankan ekosistem lautan. Ini secara langsung ditargetkan oleh 
indikator 14.1.1: Indeks eutrofikasi pesisir dan kepadatan sampah plastik terapung (Pemerintah 
Amerika Serikat, n.d.).

17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sampah plastik laut dan kesehatan laut adalah masalah lintas batas. Negara-negara perlu 
bersatu untuk mengatasinya. Banyak sektor juga perlu dilibatkan, termasuk industri swasta, 
pekerja informal, dan penyedia layanan sampah kota. Sektor-sektor ini perlu bekerja sama 
untuk menemukan solusi yang praktis dan dapat diperluas.

Tanpa  
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Kelaparan

Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera

Konsumsi dan 
Produksi yang  
Bertanggung Jawab

Penanganan  
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Sumber: Closing the Loop, ESCAP

A. PLASTIK DI ASIA TIMUR 
DAN PASIFIK

“Negara-negara di Asia Timur  
dan Pasifik berada di pusat

krisis plastik laut. Beberapa negara 
di kawasan ini adalah kontributor 

terbesar dan yang lainnya secara tidak 
proporsional terpengaruh oleh dampak 
sampah plastik laut di pantai mereka.” 

(World Bank, 2021)

Asia Timur dan Pasifik menghasilkan 23% 
limbah padat dunia dengan rata-rata 0,56 
kilogram per kapita per hari, mencetak rekor 
global sebagai penghasil sampah tertinggi. 
Enam Negara Anggota ASEAN - Indonesia, 
Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan 
Singapura - menghasilkan 243 juta ton 
sampah pada tahun 2016 (ASEAN, 2021). 
Meskipun kawasan ini cepat mengonsumsi 
dan membuang produk plastik, cakupan 
pengumpulan sampahnya tetap buruk (rata-
rata 71% secara keseluruhan) sehingga 
memungkinkan sampah plastik bocor ke 
perairan (Kaza et al., 2018).
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Sumber: Map Lebreton, Egger, and Slat (2019); Waste, Jambeck and others (2015); UNEP (2018b); ESCAP (2020).

GAMBAR 2: MASALAH PLASTIK DI ASIA DAN PASIFIK

Kebocoran plastik ini merupakan masalah 
khusus bagi Asia dan Pasifik, karena banyak 
negara berkembang tidak memiliki sistem, 
kapasitas, anggaran, atau pengetahuan 
pengelolaan sampah yang memadai 
untuk menangani dengan tepat kebutuhan 
populasi yang terus meningkat dan gaya 
hidup plastik masyarakat. Meskipun 
demikian, banyak negara lain di dunia 
terus mengirimkan sampah mereka untuk 
dikelola di kawasan ini, yang menambah 
lebih banyak tekanan pada sistem 
pengelolaan sampah yang sudah kelebihan 
beban dan menyebabkan bocornya plastik 
ke lingkungan. Saat ini, 86% (Lebreton et 
al., 2017) dari input plastik sungai global ke 

lautan dunia dilepaskan dari sungai-sungai 
di Asia, yang berkontribusi pada bencana 
seperti Pulau Sampah Pasifik Besar 
(Lebreton et al., 2018) dan menghasilkan 
emisi gas rumah kaca.

Volume ini terus meningkat karena kawasan 
ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
pesat dan permintaan produk plastik yang 
terus meningkat. Selain itu, ketergantungan 
saat ini pada model ekonomi linier ‘ambil-
buat-buang’ untuk konsumsi plastik 
mendesak kawasan ini untuk bersama-
sama memberikan solusi yang dapat 
dipahami, diperluas, dan sirkular untuk 
mengatasi sampah plastik laut.
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II. Aliran Plastik:
Kota ke Laut

Hampir separuh populasi di subkawasan 
Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) tinggal di kota. Menurut proyeksi, 
70 juta orang lagi di kawasan ini akan 
pindah ke kota pada tahun 2025, dan 
jumlah rumah tangga kelas konsumen 
akan berlipat ganda menjadi 163 juta pada 
tahun 2030 (ASEAN, 2021). Tuntutan pada 
sistem pengelolaan sampah kota yang ada 
bertambah seiring pertumbuhan populasi 
dan kemakmuran kota, dan banyak sistem 
yang sudah kewalahan.

Kota sebagai pusat utama produksi dan 
konsumsi plastik adalah kontributor 
utama pencemaran laut. Sampah dapat 
masuk ke perairan dan lingkungan melalui 
pembuangan langsung atau kebocoran 
dalam rantai pasokan sampah yang 
dikelola dengan buruk. Diperkirakan 
sekitar 32% kemasan plastik lolos dari 
sistem pengumpulan sampah, artinya 
lebih dari sepertiga plastik kemasan yang 
dibuang dengan benar oleh konsumen 
tetap berakhir sebagai polutan yang tidak 
terkendali (Ellen MacArthur Foundation, 
2017). Kebocoran ini terutama disebabkan 
oleh tidak adanya fasilitas pengelolaan 
sampah yang terkendali untuk hampir 3 
miliar orang (Wilson et al., 2015). Di kawasan 
ASEAN saja, secara mengejutkan 53% 
dari semua sampah tidak dikumpulkan, 
sehingga sampah tidak terkelola dan sering 
kali masuk ke perairan (ASEAN, 2021).

Sekitar 60% dari semua plastik di laut 
berasal langsung dari kota-kota yang 
berkembang pesat dengan sistem 
pengelolaan sampah yang lemah di Asia 
Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok 
(Ocean Conservatory & McKinsey, 2015). 
Kota-kota di Asia dan Pasifik diproyeksikan 
akan tumbuh pesat dalam sepuluh tahun 
ke depan sehingga tindakan harus segera 
diambil untuk menutup lubang di sistem dan 
infrastruktur sampah kota guna melindungi 
laut dari sampah plastik.

Sampah yang tidak dikelola dengan 
baik adalah masalah besar karena 
merupakan sumber sampah plastik laut 
yang signifikan dan menyebabkan banjir 
lokal di banyak kota akibat selokan yang 
tersumbat terutama selama musim hujan. 
Banjir ini membawa kontaminasi air dan 
penyakit, sehingga semakin meningkatkan 
kerentanan dan mengurangi kualitas hidup 
di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, 
meningkatkan pengelolaan sampah lokal 
dapat berdampak positif bagi penduduk 
perkotaan dan berkontribusi pada 
masyarakat yang tangguh. (ESCAP, 2019).
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GAMBAR 3: ALIRAN POLUSI PLASTIK PERKOTAAN YANG 
TIDAK TERKELOLA

Sumber: Closing the Loop, ESCAP
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KOTAK 1: PENGUKURAN PLASTIK DENGAN KALKULATOR POLUSI PLASTIK 
CLOSING THE LOOP

Closing the Loop adalah sebuah proyek 
yang dipimpin oleh Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP) dan didukung oleh Pemerintah 
Jepang yang menangani masalah global 
sampah plastik yang bocor ke lingkungan 
laut dari kota-kota di Asia dan Pasifik.

Bekerja sama dengan International Solid 
Waste Association (ISWA) dan University of 
Leeds (UoL), Closing the Loop menerapkan 
model Kalkulator Polusi Plastik untuk 
memetakan sumber, penyerap/penangkap 
(sink), hotspot, dan jalur sampah plastik 
di empat kota ASEAN. Metodologi ilmiah 
ini mengintegrasikan data tata kelola 
sosial, lingkungan, dan sampah untuk 
mengidentifikasi aliran plastik dari darat ke 
sungai dan laut.

Alat ini dirancang untuk menjawab hal-hal 
berikut:

 > Jenis produk plastik apa yang berakhir 
di perairan kita?

 > Di mana plastik bocor ke lingkungan 
dalam proses pengelolaan sampah?

 > Di mana ‘hotspot’ utama kebocoran 
dan solusi kebijakan apa yang paling 
efektif? (lihat contoh Peta Hotspot di 
bawah)

GAMBAR 4: PETA HOTSPOT 
KEBOCORAN PLASTIK DIKUALA 

LUMPUR, MALAYSIA

Sumber: Closing the Loop, ESCAP

Informasi ini memberikan penilaian dasar 
tentang kelemahan dan kekuatan suatu kota 
dalam rantai pasokan sampahnya. Ini adalah 
langkah pertama untuk mengidentifikasi 
langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
menghentikan kebocoran sampah plastik, 
dan datanya mendukung alat digital yang 
membuat peta lautan dengan aliran plastik 

akuatik untuk memantau masalah ini 
dengan lebih baik (Dibahas dalam Kotak 1).

Empat laporan baseline tentang kota-
kota percontohan dalam proyek Closing 
the Loop akan segera hadir. Contoh dari 
Kalkulator Polusi Plastik ada di halaman-
halaman selanjutnya.
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HASIL UTAMA DARI KOTA PERCONTOHAN DALAM PROYEK CLOSING 
THE LOOP

Kota Da Nang, Vietnam

 > 83.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun

 > 6.752 ton plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun

 > 1.087 ton plastik masuk ke perairan setiap tahun

 > 48% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik (lihat Gambar 5)

 > 47% polusi plastik berasal dari sampah yang dibuang sembarangan, yang merupakan 
sumber polusi plastik terbesar, disusul sampah yang tidak dikumpulkan (23%), 
pembuangan ilegal (14%), dan kebocoran saat menunggu pengumpulan (11%)

GAMBAR 5: KOMPOSISI SAMPAH PLASTIK DI SUMBER 
PER TAHUN DI KOTA DA NANG, VIETNAM

Sumber: Closing the Loop, ESCAP
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Surabaya, Indonesia

 > 111.300 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun

 > 16.000 ton plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun

 > 2.174 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut per tahun

 > 27% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik

 > 55% emisi plastik berasal dari sampah yang tidak dikumpulkan, diikuti dengan sampah 
yang dibuang sembarangan (20%), kebocoran saat menunggu pengumpulan (9%), dan 
pembuangan ilegal (5%) (lihat Gambar 6)

GAMBAR 6: SUMBER UTAMA POLUSI PLASTIK DI 
SURABAYA, INDONESIA

Emisi plastik ke lingkungan (ton/tahun)

Sampah yang dibuang sembarangan

Sampah yang tidak dikumpulkan

Pembuangan ilegal

Menunggu pengumpulan (aliran sisa)

Selama pengumpulan (aliran sisa)

Sektor informal (rantai nilai)

Pembuangan

TPS (sisa)

Pengolahan (aliran sisa)

Pengangkutan sekunder

Pengangkutan primer (aliran sisa)

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Sumber: Closing the Loop, ESCAP
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Kuala Lumpur, Malaysia

 > 161.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun

 > 3.000 ton plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun

 > 653 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut per tahun (lihat Gambar 7)

 > 35% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik

 > 64% emisi plastik berasal dari sampah yang dibuang sembarangan, diikuti oleh 
pembuangan ilegal (15%), dan kebocoran saat menunggu pengumpulan (15%)

GAMBAR 7: DIAGRAM SANKEY NASIB SAMPAH PLASTIK DI 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Sumber: Closing the Loop, ESCAP
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100%
Dikelola 98,1%

Didaur ulang 
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Plastik sungai dan laut 0,4%
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Nakhon Si Thammarat, Thailand

 > 9.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun

 > 448 ton plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun

 > 87 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut per tahun

 > 48% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik (lihat Gambar 8)

 > 47% emisi plastik terjadi saat menunggu pengumpulan, diikuti dengan sampah yang 
dibuang sembarangan (34%), dan emisi dari tempat pembuangan sampah (8%)

GAMBAR 8: KOMPOSISI SAMPAH PLASTIK DI  
SUMBER PER TAHUN DI NAKHON SI THAMMARAT, THAILAND

Sumber: Closing the Loop, ESCAP

Plastik layanan 
makanan sekali 
pakai

Styrofoam 
(EPS)

Pot, ember, baki

Botol plastik 
lainnya

Botol minuman

Film plastik  
lainnya

Produk sanitasi

Benda padat  
besar lainnya

Benda padat  
kecil lainnya

Kantong plastik
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III. Perubahan Iklim

Plastik mengeluarkan gas rumah kaca 
sepanjang siklus hidupnya. Para peneliti 
memperkirakan bahwa produksi dan 
pembakaran plastik menghasilkan lebih 
dari 850 juta ton gas rumah kaca (GRK) ke 
atmosfer setiap tahun. Pada tahun 2050, 
tanpa perubahan drastis, emisi tersebut 
dapat meningkat hingga 2,8 miliar ton per 
tahun (WWF, 2021).

Semua plastik berbasis bahan bakar fosil 
dan membutuhkan proses ekstraksi dan 
pemurnian minyak yang ekstensif, ditambah 
dengan rantai pasokan transportasi global 
yang luas, yang berkontribusi terhadap 
penipisan sumber daya dan perubahan 
iklim. Dari bahan mentah hingga proses 
pemurnian, 8% dari total produksi minyak 
bumi dunia didedikasikan untuk plastik. 
Jumlah yang besar ini tidak termasuk 
pengiriman, daur ulang, atau kegiatan 
berbasis minyak lainnya yang membawa 
plastik ke dalam kehidupan sehari-hari 
(WWF, 2021). Artinya, semakin banyak 
plastik yang dibuat, semakin banyak 
bahan bakar fosil yang dibutuhkan, dan 
pada akhirnya, semakin banyak plastik 
berkontribusi terhadap pemanasan global. 

Demikian pula, ketika negara-negara 
mulai beralih dari sumber energi intensif 
karbon, meningkatnya permintaan plastik 
dapat membuat perusahaan minyak terus 
menggunakan bahan bakar fosil.

Laut berperan sangat penting dalam 
memitigasi perubahan iklim dengan 
bertindak sebagai penyerap karbon. Laut 
menyerap 30-50% dari semua emisi karbon 
antropogenik, menunda efek bencana 
dari planet yang memanas (Levine & 
Doney, 2006). Namun, ketika laut menjadi 
lebih hangat dan lebih asam, muncullah 
pertanyaan: berapa lama lagi laut dapat 
terus menyerap emisi buatan manusia? 
Kemampuan laut untuk membersihkan 
polusi antropogenik ini pada dasarnya 
bergantung pada fitoplankton dan alga 
yang hidup di padang lamun. Organisme 
mikroskopis ini dan habitatnya di lamun 
dapat menyerap karbon melalui fotosintesis 
dan menyimpannya. Namun, percobaan 
laboratorium menunjukkan bahwa 
kemampuan mereka untuk menyerap 
karbon berkurang ketika mereka menelan 
mikroplastik (CIEL, 2019).
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IV. Biaya Polusi Plastik Laut

Tiga miliar orang di seluruh dunia bergantung 
pada laut untuk mata pencaharian mereka 
(OECD, n.d.:1) dan 84% dari populasi global 
yang terlibat dalam sektor perikanan dan 
akuakultur berasal dari Asia. Perikanan 
laut dekat pantai yang bersifat artisanal 
dan komersial merupakan komponen 
penting dari ketahanan pangan di negara-
negara Asia Selatan dan Tenggara. FAO 
memperkirakan bahwa 50,8 juta orang 
bekerja di sektor perikanan dan akuakultur 
di Asia dan Pasifik (FAO, 2018).

Jumlah sampah plastik yang masuk ke 
laut merupakan ancaman bagi mata 
pencaharian dan ketahanan pangan orang-
orang ini. Selain itu, masih ada biaya di 
seluruh ‘ekonomi biru’, yang mencakup 
semua sumber daya ekonomi dan pesisir, 
bahkan biaya tidak langsung seperti 
kerusakan keanekaragaman hayati.

Biaya langsung paling signifikan dari 
sampah plastik laut di ‘ekonomi biru’ 
adalah perikanan dan akuakultur, 
perkapalan (transportasi dan pembuatan 
kapal), dan wisata bahari. Biaya kerusakan 
yang harus ditanggung komunitas Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC) 
diperkirakan hampir USD 11 miliar pada 
tahun 2015 saja (McIlgorm et al., 2020). 
Polusi plastik memengaruhi sektor-sektor 
ini terutama melalui hilangnya produksi, 

menipisnya kehidupan akuatik, kerusakan 
perahu dan kapal (komersial dan rekreasi), 
biaya pembersihan pantai, dan hilangnya 
pariwisata akibat degradasi sumber daya.
 
Begitu masuk ke laut, polusi plastik menjadi 
sangat sulit dikendalikan atau dihilangkan. 
Penyebaran polusi dan kerusakan terutama 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti 
paparan sinar matahari dan garam serta 
pergerakannya melalui arus laut. Selain 
itu, 60% dari semua plastik di dunia tidak 
sepadat air laut (Seadon, 2017); plastik 
sangat mudah didorong dan dihancurkan 
di permukaan air, sehingga terdegradasi 
dengan cepat dan membuatnya hampir 
mustahil untuk dipungut kembali.

Faktor biaya langsung lainnya termasuk 
nilai fana dari plastik sekali pakai. Secara 
global, sekitar USD 80-120 miliar barang 
dibuang setelah hanya digunakan sekali dan 
biasanya hanya untuk waktu singkat (The 
Pew Charitable Trust & SYSTEMIQ, 2020). 
Ekonomi linier ini tidak berkelanjutan bagi 
produsen, sistem pengelolaan sampah, dan 
kesehatan planet ini. Mendorong reintegrasi 
bahan-bahan berharga ini ke dalam 
ekonomi melalui praktik ekonomi sirkular 
dan daur ulang memberikan daya ungkit 
kebijakan yang unik untuk pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan.
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KOTAK 2: ALAT TANGKAP JARING HANTU

Industri perikanan terkena dampak negatif 
dari polusi plastik laut dan juga kontributor 
masalah ini. Sekitar 10% dari semua polusi 
plastik laut, atau sekitar 500.000 - 1 juta 
metrik ton per tahun, berasal dari alat 
penangkap ikan yang telah ditinggalkan 
nelayan atau hilang di tengah laut 
(Abandoned, Lost atau Discarded Fishing 
Gear/ ALDFG), atau dikenal sebagai ‘jaring 
hantu’ (WWF, 2020).

Jenis sampah plastik laut ini dirancang 
untuk menangkap ikan dan biota laut 
lainnya, sehingga merupakan ancaman 
besar bagi kehidupan akuatik melalui 
jeratan jaring, senar, dan tali yang dibuang 
dan dapat bertahan hingga 10 tahun 
setelah ‘hilang’. Hal ini dapat merusak 
keberlanjutan perikanan dan menyebabkan 
hilangnya pengembalian ekonomi karena 
sebagian dari panen mereka mati akibat 
jaring hantu. Penelitian memperkirakan 
bahwa lebih dari 90% spesies yang terjerat 
jaring hantu memiliki nilai komersial (WWF, 

2020). Industri perikanan memikul beban 
ekonomi tambahan ketika peralatan mahal 
hilang, karena barang-barang ini perlu dibeli 
kembali atau produktivitasnya berkurang.

Mendukung langkah-langkah pencegahan 
dan bekerja sama dengan industri 
perikanan untuk mengurangi ‘jaring hantu’ 
dapat membawa banyak manfaat positif 
bagi kawasan ini. Selain menghentikan 
jenis polusi plastik berbahaya agar tidak 
memasuki laut, upaya ini juga mendukung 
mata pencaharian nelayan dan kesehatan 
ekonomi sektor perikanan secara umum.
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Source: Oregon State University

V. Mikroplastik

Mikroplastik dapat berupa berbagai jenis 
polimer dan bentuk tetapi biasanya mengacu 
pada potongan plastik dengan diameter 
kurang dari 5 milimeter (potongan di bawah 
1 milimeter terkadang dikelompokkan 
sebagai plastik nano) (de Sa et al., 2018). 
Partikel ini maksimal sebesar biji wijen 
dan sering kali sangat kecil sehingga tidak 
dapat dibedakan dari sebutir pasir (Frias & 
Nash, 2019). Ukuran yang sangat kecil ini 
membuatnya hampir tidak mungkin dikelola 
dan dikeluarkan dari lingkungan.

dan industri serta air kotor yang dibuang 
secara langsung (misalnya pembuangan 
yang disengaja) atau tidak langsung 
(misalnya limpasan) ke badan air (de Sa et 
al., 2018).

15 hingga 51 triliun partikel mikroplastik 
diperkirakan ada di lautan dunia, dengan 
berat dari 93.000 hingga 236.000 Metrik 
ton (Mt), di samping perkiraan 11 Mt 
makroplastik di lautan. Dengan tingkat 
pelepasan ke laut secara global 1,5 Mt 
per tahun, mikroplastik primer tidak boleh 
diabaikan dalam memerangi sampah plastik 
laut (Boucher & Friot, 2017). Mikroplastik 
ada di mana-mana, mulai dari tanah 
tempat makanan ditanam, hingga udara 
yang dihirup semua orang. Mikroplastik 
ditemukan di semua perairan yang diuji, 
termasuk air permukaan, air dalam, sedimen, 
dan jatuhan atmosfer. Mikroplastik akuatik 
paling mengkhawatirkan karena tingginya 
jumlah spesies yang terpapar bahan kimia 
polimer ini (lihat daftar di halaman berikut), 
yang pada akhirnya mengancam ekosistem 
laut dan kesehatan manusia (de Sa et al., 
2018).

JENIS-JENIS PLASTIK YANG PERLU 
DIKETAHUI:

 > Polietilen Tereftalat (PET atau PETE 
atau Poliester)

 > Polietilen Densitas Tinggi (HDPE)

 > Polipropilen (PP)

 > Polivinil Klorida (PVC)

 > Polietilen Densitas Rendah (LDPE)

 > Polistiren (PS)

Mikroplastik dibagi menjadi dua kategori 
utama, primer dan sekunder, tergantung 
pada sumbernya. Mikroplastik sekunder 
terbentuk karena degradasi bertahap dari 
plastik yang lebih besar yang sudah ada di 
lingkungan. Fragmentasi ini disebabkan oleh 
paparan sinar matahari, abrasi gelombang, 
dan degradasi biologis oleh mikroorganisme 
(de Sa et al., 2018). Mikroplastik sekunder 
ini pada dasarnya adalah sampah plastik 
laut yang terurai, sehingga dapat dicegah 
dengan menghindari jenis polusi ini sejak 
awal. Mikroplastik primer adalah partikel 
plastik kecil yang dilepaskan langsung ke 
lingkungan melalui limbah cair domestik 
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Sumber: Boucher & Friot, 2017

GAMBAR 9: SUMBER UTAMA MIKROPLASTIK LAUT

Biji: Banyak produk plastik dibuat dari biji plastik sebagai bagian dari proses 
manufaktur dan daur ulang. Melalui kecelakaan selama produksi dan transportasi, 
banyak dari biji ini dapat terlepas ke lingkungan.

Tekstil Sintetis: Mencuci tekstil sintetis di rumah tangga atau secara komersial 
menyebabkan lepasnya serat plastik, yang kemudian dibuang ke perairan. Beban 
standar cucian 6 kg menghasilkan 728.000 serat plastik yang dilepaskan ke 
lingkungan (Napper & Thompson, 2016).

Produk Perawatan Pribadi: Produk kosmetik dan perawatan menggunakan 
manik-manik mikro sebagai bahan pengelupas atau pengental. Beberapa produk 
mengandung ribuan manik-manik mikro per gram.

Debu Kota: Ini adalah kelompok sumber kompleks yang biasanya muncul di kota-
kota dari abrasi sintetis (sol alas kaki hingga pelapis bangunan), blasting material 
abrasif, dan penuangan detergen yang disengaja.

Ban & Markah Jalan: Ban terkikis saat digunakan, melepaskan mikroplastik yang 
terdiri dari karet dan bahan kimia lainnya. Pemeliharaan dan infrastruktur jalan 
memerlukan banyak jenis plastik, cat, termoplastik, pita polimer, dan epoksi, yang 
terurai melalui pelapukan dan abrasi kendaraan. Semua debu jalan ini disebarkan 
oleh angin dan hujan, memasuki lingkungan terdekat dan mengalir menuju laut.

Pelapis Kapal: Perahu dan kapal menggunakan pelapis yang terbuat dari plastik 
termasuk epoksi, poliuretan, vinil, dan pernis untuk melindungi dari cuaca. Plastik 
ini masuk ke laut sebagai mikroplastik saat dilakukan pra-perawatan permukaan, 
mengaplikasikan pelapis, dan membersihkan peralatan.
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A. KETAHANAN PANGAN & 
KESEHATAN MANUSIA

Belakangan ini orang-orang baru mulai 
khawatir dengan mikroplastik pada 
populasi hewan dan laut serta efek partikel 
ini terhadap kesehatan manusia ketika 
tertelan. Penelitian untuk topik ini baru 
bermunculan, tetapi sangat penting untuk 
mempertimbangkan dampak kesehatan 
dari partikel beracun ini. Partikel plastik 
dapat terakumulasi dalam rantai makanan, 
berpindah dari makanan laut dan ikan ke 
manusia.

Tertelannya partikel mikroplastik oleh 
organisme laut menyebabkan berbagai efek 
fisik ekotoksikologi, termasuk penurunan 
reproduksi dan kematian (de Sa et al., 
2018). Jika semakin banyak kehidupan air 
yang menelan mikroplastik dan akhirnya 
mati, maka sumber makanan dunia yang 
sudah langka ini akan semakin tipis, dan 
mata pencaharian nelayan akan terancam. 

Mikroplastik laut juga dapat membahayakan 
kesehatan manusia melalui konsumsi 
langsung (misalnya ikan, makanan laut, 
hewan darat yang mengonsumsi ikan, 
sistem air). Meskipun plastik sebagian 
besar akan dikeluarkan dari tubuh setelah 
tertelan, bukti menunjukkan bahwa 
mikroplastik dapat disimpan di usus lebih 
lama daripada materi lain yang tertelan 
(Barboza et al., 2018). Kita memerlukan 
lebih banyak bukti untuk menilai dampak 
kesehatan yang tepat, tetapi penelitian 
menunjukkan bahwa plastik yang lebih 
kecil dari 0,02 milimeter dapat menembus 
organ, dan plastik dengan ukuran sekitar 
0,01 milimeter dapat mengakses semua 
organ, termasuk hati, otot, dan otak. Selain 
itu, mikroplastik dapat melintasi membran 
sel, melewati sawar darah otak, bahkan 
memasuki jaringan di dalam plasenta 
(Campanale et al., 2020).
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VI. Solusi

Mengurangi penggunaan plastik, 
khususnya produk sekali pakai, sangat 
penting untuk memerangi polusi plastik laut 
dan kerusakan yang ditimbulkannya. Sudah 
banyak kampanye yang menentang plastik 
sekali pakai, dan banyak negara di kawasan 
Asia Pasifik telah mengumumkan rencana 
untuk menghapus produk sekali pakai 
tertentu, meskipun penegakannya masih 
belum meluas.

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara 
berjenjang. Misalnya, Bali (Indonesia) 
pertama kali melarang kantong plastik di ibu 
kotanya, Denpasar, kemudian menyebar ke 
seluruh pulau dalam enam bulan. Kampanye 
pelarangan plastik didukung oleh organisasi 
akar rumput seperti Bye Bye Plastic Bags di 
Bali, Indonesia (Bye Bye Plastic Bags, n.d.) 
untuk membantu meningkatkan dukungan 
lokal.

Contoh lain pendekatan berjenjang 
dalam pelarangan kantong plastik 
adalah di Bangkok, Thailand. Pertama, 
dimulai dengan kampanye publik untuk 
menyadarkan masyarakat, diikuti dengan 
pembatasan yang memaksa pengecer besar 
dan minimarket untuk mengenakan biaya 
untuk kantong plastik, dan rencana masa 
depan untuk melarang kantong plastik di 
pasar lokal. Model ini memungkinkan sikap 
dan kebiasaan masyarakat untuk berubah 
secara bertahap dan lebih menyesuaikan 
diri dengan masa depan yang bebas dari 
plastik sekali pakai.

Meski upaya semacam ini harus terus 
dilakukan, pengurangan penggunaan 
plastik oleh konsumen bukanlah satu-
satunya jawaban. Bisnis dan pemerintah 
perlu bekerja sama dan secara radikal 
mendesain ulang sistem plastik global, 
baik di hulu (intervensi pra-konsumen, 
yaitu pengurangan dan substitusi) maupun 
di hilir (intervensi pasca-konsumen, yaitu 
pembuangan dan daur ulang). Desain 
ulang ini harus mencakup penerapan 
Pendekatan Siklus Hidup yang membantu 
para pengambil keputusan memahami apa 
yang terjadi pada setiap tahap rantai nilai 
plastik: mulai dari perolehan bahan mentah 
hingga manufaktur, distribusi, penggunaan, 
dan pembuangan produk. Pendekatan 
yang lebih luas ini diperlukan untuk 
mengidentifikasi dan menyeimbangkan 
berbadai aspek untuk menghasilkan 
dampak positif bagi ekonomi, lingkungan, 
dan masyarakat (UNEP, 2021).

Selain itu, polusi plastik laut adalah 
masalah lintas batas. Kesehatan laut adalah 
tanggung jawab bersama, terutama karena 
sungai yang mengalir melalui banyak 
negara membawa dan menyimpan plastik 
di pantai yang jauh dari sumbernya. Oleh 
karena itu, negara-negara di kawasan ini 
harus bersama-sama menyusun strategi 
dan berbagi data serta praktik terbaik 
untuk menemukan solusi nyata. Perubahan 
yang efektif memerlukan pendekatan multi-
sektor dan multi-pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah, konsumen, industri 
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(produsen plastik), pekerja informal 
(pemulung), pariwisata (hotel dan kapal 
pesiar), dan bisnis yang bergantung pada 
plastik atau laut.

Beberapa kolaborasi dan kesepakatan 
yang ada di kawasan Asia Pasifik dapat 
membantu menyediakan alat dan kerangka 
kerja untuk pendekatan lintas batas dan 
multi-sektor (lihat daftar di halaman 
berikut). Namun, dukungan dan kerja sama 
dari seluruh kawasan dan semua sektor 
yang terlibat dibutuhkan untuk membuat 
mekanisme ini efektif.

 > Coordinating Body on the Seas of 
East Asia (COBSEA) yang mengawasi 
pelaksanaan East Asian Seas Action 
Plan, diadopsi pada April 1981 dan 
direvisi pada 1994

 > SEA circular, sebuah prakarsa 
oleh United Nations Environment 
Programme (UNEP) dan COBSEA 
yang bertujuan untuk mengatasi 

polusi plastik pada sumbernya dengan 
mendukung solusi berbasis pasar, 
meningkatkan ilmu pengetahuan, 
meningkatkan kesadaran, dan 
mendorong perubahan perilaku untuk 
mengurangi sampah plastik di Asia 
Tenggara

 > ASEAN Framework of Action on 
Marine Debris terdiri dari empat 
bidang prioritas, yaitu: (1) Dukungan 
Kebijakan dan Perencanaan; (2) 
Penelitian, Inovasi, dan Peningkatan 
Kapasitas; (3) Kesadaran Masyarakat, 
Edukasi, dan Penjangkauan; dan (4) 
Pelibatan Sektor Swasta

Meskipun tidak ada solusi tunggal untuk 
menyelamatkan laut dari dibanjiri plastik, 
ada peluang yang jelas untuk kolaborasi 
regional dan melakukan berbagai intervensi 
untuk mengatasi sampah laut. Sangat 
penting untuk segera mengambil tindakan 
guna memastikan agar perairan dan 
lingkungan yang bersih dan sehat dapat 
diwariskan ke generasi berikutnya.
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Sumber: Closing the Loop, ESCAP

A. EKONOMI SIRKULAR

Model standar yang saat ini digunakan 
dalam siklus hidup plastik adalah ekonomi 
linier: ambil-buat-buang. Dalam model ini, 
volume produksi dan pembuangan sangat 
tinggi untuk jumlah plastik yang digunakan 
dunia. Sangat penting untuk beralih ke 
model ekonomi yang lebih sirkular, yang 
menerapkan penggunaan kembali, berbagi, 
perbaikan, pembaruan, remanufaktur, 
dan daur ulang untuk menciptakan sistem 
lingkaran tertutup. Tujuannya adalah untuk 
meminimalkan jumlah input sumber daya 
yang diperlukan serta mengurangi sampah, 
polusi, dan emisi karbon.

Untuk bergerak menuju ekonomi sirkular, 
produk perlu dirancang untuk meminimalkan 
konsumsi sumber daya alam dan timbulan 
limbah di seluruh siklus hidup produk, serta 
untuk tetap memiliki nilai ekonomi selama 
mungkin. Dematerialisasi, konsumsi yang 
bertanggung jawab, dan Perpanjangan 
Tanggung Jawab Penghasil Sampah 
(Extended Producer Responsibility/ EPR) 
harus dipromosikan dan didukung oleh 
kebijakan. Kebijakan produk hijau dan 
pengadaan hijau dapat memainkan peran 
utama dalam mendorong pengurangan 
sampah dan program peningkatan efisiensi 
sumber daya (Asia WMO). Permintaan bahan 
plastik pasca-konsumen akan meningkat 
dengan sistem daur ulang yang lebih efisien 
karena bahan berkualitas tinggi dan inovasi 
memperluas kemungkinan manufaktur yang 
dapat didaur ulang.

Kaleng

Tas goni

Alami

Dapat Didaur Ulang 
Secara Lokal

SEDOTAN LOGAM 
atau BAMBU

BUAT GUNAKAN dan GUNAKAN Kembali

DAUR ULANG atau KOMPOS
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B. PERPANJANGAN TANGGUNG 
JAWAB PENGHASIL SAMPAH 
(EPR):

Perpanjangan Tanggung Jawab Penghasil 
Sampah (Extended Producer Responsibility/ 
EPR) adalah pendekatan kebijakan di mana 
penghasil sampah (yaitu produsen plastik, 
perusahaan makanan dan minuman) 
menerima tanggung jawab finansial dan 
fisik yang signifikan untuk mengelola plastik 
pasca-konsumen. Beberapa skema EPR 
bersifat sukarela, tetapi sebagian besar 
bersifat wajib dan berdasarkan kerangka 
hukum yang mapan.

Kebijakan EPR dapat bermanfaat untuk 
mengurangi sampah plastik, yaitu dengan 
mengurangi beberapa kendala keuangan 
yang dihadapi negara berkembang dalam 
memperbaiki sistem pengelolaan sampah. 
Skema seperti ini juga menciptakan insentif 
bagi industri plastik untuk menemukan 
bahan alternatif dan metode daur ulang yang 
lebih baik, sehingga membantu mendorong 
inovasi di seluruh rantai pasokan plastik 
(OECD, n.d.:2).

Strategi ekonomi sirkular utama meliputi:
1. Umur produk yang diperpanjang, 

desain multifungsi, kemampuan untuk 
diperbaiki, yaitu memperpanjang 
penggunaan produk oleh satu atau lebih 
pengguna.

2. Sistem sewa, berbagi, barang bekas, 
yaitu produk yang jarang digunakan 
digunakan kembali oleh orang yang 
berbeda.

3. Pembaruan (refurbish) dan remanufaktur, 
misalnya memulihkan fungsionalitas 
produk atau meningkatkan fitur ke 
generasi baru produk tersebut.

4. Recycle, upcycle, dan downcycle, 
misalnya daur ulang PET menjadi plastik 
bening baru.

5. Menghilangkan emisi secara bertahap 
dari rantai pasokan, misalnya mencegah 
air limbah, polusi udara, atau limbah 
padat.

6. Digitalisasi jika memungkinkan, misalnya 
dari CD ke streaming musik.

7. Beralih ke sumber daya berbasis hayati 
dalam operasi ekosistem yang aman, 
misalnya produk samping pertanian 
sebagai bahan kemasan.

Membangun ekonomi sirkular untuk 
plastik akan membutuhkan investasi. 
Namun, keuntungan jangka panjang akan 
memberikan manfaat bagi lingkungan dan 
ekonomi. Sebagai contoh, jumlah yang 
dihabiskan setiap tahun untuk membuang 
produk sekali pakai (USD 80 - 120 
miliar). Biaya ini dapat dikurangi dengan 
membangun ekonomi sirkular karena 
plastik digunakan kembali alih-alih dibuang, 
sehingga menambah nilai produksinya.

Pada Oktober 2021, ASEAN mengadopsi 
Kerangka Kerja Ekonomi Sirkular untuk 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (Framework for 

Circular Economy for the ASEAN Economic 
Community), yang mengidentifikasi tiga 
tujuan strategis: Ekonomi yang Tangguh, 
Efisiensi Sumber Daya, dan Pertumbuhan 
Berkelanjutan, bersama dengan prinsip-
prinsip panduan dan prioritas strategis 
untuk memungkinkan negara-negara 
anggota mengadopsi pendekatan ekonomi 
sirkular. Solusi inovatif, seperti yang 
diterapkan dalam proyek Closing the Loop 
ESCAP, dapat mendukung negara-negara 
anggota saat mengidentifikasi strategi dan 
rencana aksi spesifik untuk mempercepat 
transisi ke ekonomi sirkular.
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KOTAK 3: ARAHAN EUROPEAN UNION TENTANG PENGURANGAN PLASTIK 

(EUROPEAN UNION, 2019)

Pada Juni 2019, European Union (UE) 
menerbitkan Arahan European Union dan 
Council tentang pengurangan dampak 
produk plastik tertentu terhadap lingkungan. 
Dokumen komprehensif ini berfungsi 
sebagai undang-undang yang mengikat 
secara hukum bagi semua negara anggota 
UE untuk memerangi sampah plastik.

Pasal 8 dokumen tersebut berfokus pada 
Perpanjangan Tanggung Jawab Penghasil 
Sampah (Extended Producer Responsibility/ 
EPR) dan menguraikan tindakan yang harus 
diambil negara-negara anggota untuk 
menerapkan skema EPR secara efektif di 
negara mereka.

Some of these actions are;

 > Menetapkan skema EPR untuk semua 
jenis plastik sekali pakai

 > Memastikan bahwa produsen produk 
plastik sekali pakai menanggung jenis 
biaya berikut (bervariasi tergantung 
jenis plastik)

•	 Langkah-langkah peningkatan 
kesadaran

•	 Pengumpulan produk yang dibuang 
dalam sistem pengumpulan 
umum (termasuk infrastruktur dan 
transportasi)

•	 Pembersihan produk tersebut yang 
dibuang sembarangan (termasuk 
transportasi dan pengolahan)

•	 Pengumpulan data dan pelaporan 
sesuai dengan undang-undang ini

 > Semua kegiatan yang tercantum di 
atas harus dikelola dengan biaya yang 
efektif dan sepenuhnya transparan

•	 Secara jelas mendefinisikan 
tanggung jawab semua aktor 
dalam skema ini dan menunjuk 
peran untuk membantu mengelola 
proses ini dan hubungan antara 
negara-negara anggota

•	 Membuat skema untuk alat 
tangkap, termasuk pemantauan 
‘jaring hantu’ untuk menyusun 
target yang lebih baik
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C. PENGELOLAAN SAMPAH 
YANG EFISIEN

Akses ke layanan pengelolaan sampah 
esensial sangat penting untuk mengelola 
sampah plastik, terutama untuk daerah 
perkotaan. Tanpa layanan ini, sampah 
plastik akan menumpuk tidak terkumpul 
dan akhirnya masuk ke lingkungan.

Layanan ini harus efisien dan efektif 
untuk menghindari kebocoran sampah 
plastik. Untuk itu, penyedia layanan harus 
dilengkapi dengan pemahaman yang jelas 
tentang kelemahan dalam rantai pasokan 
limbah melalui pelatihan dan pendidikan. 
Selain itu, juga diperlukan sistem 
pengukuran dan pemantauan sampah dan 
kebocoran serta investasi infrastruktur 
(memastikan tempat penyimpanan sampah 
memiliki penutup yang pas). Sektor informal 
juga perlu dilibatkan dalam merancang 
dan menerapkan perencanaan dan 
pembiayaan layanan sampah, sehingga 
dapat memberikan solusi lokal yang 
hemat biaya. Mengetahui di langkah mana 
plastik bocor ke lingkungan dalam proses 
pengelolaan sampah akan membantu untuk 
memprioritaskan langkah di mana upaya 
harus difokuskan.

Pemerintah kota juga harus bekerja untuk 
menciptakan kesadaran dan insentif 
daur ulang. Sebagai contoh, Surabaya, 
kota terbesar kedua di Indonesia, telah 
mengupayakan pengelolaan sampah plastik 
yang lebih baik. Salah satu mekanisme 
yang mereka gunakan adalah skema tarif 
bus sampah plastik, di mana ongkos bus 
dapat dibayar dengan mengumpulkan 

plastik bekas. Harga tiket bus dua jam 
adalah sepuluh gelas plastik atau lima botol 
plastik, tergantung ukurannya. Program 
ini membantu Surabaya mengumpulkan 
plastik secara efisien untuk didaur ulang 
dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang masalah sampah plastik sekali 
pakai.

UKUR DAN PANTAU

Pengukuran dan pemantauan polusi plastik 
adalah dua langkah yang berbeda dengan 
dua tujuan yang berlainan.

1. Pengukuran polusi sampah plastik 
dilakukan secara menyeluruh dan lebih 
jarang untuk menetapkan baseline dan 
mengidentifikasi hotspot polusi plastik 
yang perlu ditangani. Langkah ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
seperti produk mana yang menjadi 
prioritas, di mana polusi plastik bocor 
ke lingkungan (di tahap mana dalam 
rantai nilai polusi plastik dan di lokasi 
geografis mana), kapan waktu dalam 
setahun yang mungkin memicu 
pelepasan yang lebih signifikan (festival 
atau peristiwa cuaca), dan dari mana 
asal sampah plastik (perumahan, ritel, 
kantor, atau bangunan umum).

2. Pemantauan adalah proses dinamis yang 
bertujuan untuk melacak perubahan 
polusi plastik dalam waktu dan tempat 
tertentu. Langkah ini digunakan untuk 
memeriksa apakah tindakan untuk 
mengatasi polusi plastik menyebabkan 
penurunan atau peningkatan polusi 
plastik, atau pergeseran lokasi, 
atau apakah sumber polusi plastik 
baru muncul, misalnya di daerah 
pengembangan baru. Pemantauan 
harus menjadi bagian dari rencana aksi.
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Pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan 
polusi plastik dibahas secara rinci melalui 
program eLearning Closing the Loop 
(ESCAP, 2021), dan contoh alat yang mereka 
kembangkan dapat dilihat pada Kotak 1 
(Kalkulator Polusi Plastik/ PPC) dan Kotak 
4 (Peta Digital).

Pengukuran sampah plastik memerlukan 
pengumpulan data yang komprehensif 
di semua tingkat (nasional hingga rumah 
tangga), di seluruh rantai nilai (dari 
produsen hingga konsumen, termasuk 
pendaur ulang dan pengelola sampah), dan 
lintas sektor (pemerintah, sektor swasta, 
dan informal). Hal ini memungkinkan jumlah 
plastik yang memasuki perekonomian 
ditentukan secara akurat dan agar pembuat 
keputusan memahami dengan jelas 
seberapa banyak plastik yang didaur ulang, 
digunakan kembali, atau berakhir di tempat 
pembuangan akhir.

Data ini memungkinkan pemerintah dan 
penyedia layanan untuk merancang sistem 
pengelolaan sampah yang efektif, termasuk 
menyediakan jumlah kendaraan yang 
sesuai, menetapkan rute pengumpulan 
yang efisien, menetapkan target untuk 
pengalihan sampah, melacak kemajuan, 
mengalokasikan keuangan dan lahan yang 
realistis, mengakses teknologi yang relevan 
dan mengidentifikasi mitra strategis terbaik 
untuk mendukung layanan (Kaza et al., 
2018).

Selain itu, pemantauan yang tepat akan 
membantu mengidentifikasi hotspot 
polusi di mana plastik yang keluar dari 
rantai pasokan sampah terakumulasi di 
lingkungan. Pemantauan ini dapat dilakukan 
dalam tiga langkah:
1. Pengumpulan Data

Langkah ini meliputi pengumpulan 
data visual di area minat yang telah 
ditentukan sebelumnya melalui berbagai 
teknik penginderaan jauh, seperti satelit, 
kamera, drone, dan sains khalayak.

2. Pengolahan Data
Langkah ini meliputi pendeteksian polusi 
plastik dalam gambar yang dikumpulkan 
menggunakan teknik manual atau 
otomatis, seperti pembelajaran mesin 
dan menggabungkan data dari berbagai 
sumber menjadi informasi yang selaras.

3. Visualisasi Data
Langkah ini mengubah informasi 
menjadi wawasan melalui peta hotspot 
yang memvisualisasikan hotspot polusi 
pada peta.

Pemerintah harus transparan dengan data 
ini dan membagikannya dengan negara lain 
untuk membantu mereplikasi praktik terbaik 
dan belajar dari pengalaman. Data ini juga 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat. Dengan 
mempublikasikan informasi semacam ini, 
masyarakat akan lebih cepat memahami 
kebutuhan dan manfaat menghindari plastik 
yang tidak penting, sehingga mengubah 
ekonomi kita dan mendorong daur ulang 
(ESCAP, 2019).
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Sumber: JSS

KOTAK 4: PEMANTAUAN PLASTIK DENGAN ALAT PEMETAAN DIGITAL 
CLOSING THE LOOP

Menggunakan hasil dari Kalkulator Polusi 
Plastik (PPC) (Dibahas dalam Kotak 1) dan 
sumber data lainnya, proyek UN ESCAP 
dan Japan Space Systems (JSS), Closing 
the Loop, mengembangkan alat pemetaan 
virtual yang inovatif untuk mendukung 
pemerintah kota dalam memantau dan 
mengelola sampah plastik. Menggunakan 
algoritme kuat yang dilatih oleh kecerdasan 
buatan, alat ini akan memindai gambar 
dari berbagai sumber data dan mendeteksi 
polusi plastik yang akan menuju ke laut 
– mirip dengan pengenalan wajah tetapi 
untuk sampah plastik.

Alat ini menjawab pertanyaan seperti:
 > Dari mana polusi plastik masuk ke 
sungai?

 > Ada berapa banyak?

 > Bagaimana gerakannya setelah 
berada di  sungai?

Menggabungkan data dari banyak sumber 
akan membangun kembaran virtual lautan, 
yang menggambarkan masalah ini secara 
menyeluruh bagi kawasan dan menyediakan 
informasi yang dibutuhkan kawasan untuk 
bersatu dan menemukan solusi untuk 
mengakhiri sampah laut.

POTENSI LEBIH TINGGI

SUNGAI UTAMA

INTENSITAS RELATIF

LEGENDA

POTENSI TINGGI

POTENSI

POTENSI RENDAH 

POTENSI LEBIH RENDAH
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SISTEM INKLUSIF

Meningkatkan interaksi antara pembuat 
kebijakan dan sektor informal dapat 
membantu mendukung masyarakat lokal 
secara ekonomi dan mengurangi polusi 
plastik.

Di negara berkembang dengan infrastruktur 
yang tidak memadai untuk mengelola 
pemisahan dan pengumpulan sampah, 
pekerja informal yang dikenal sebagai 
‘pemulung’ sering mengisi kesenjangan 
layanan utama tersebut. Di kawasan Asia 
Pasifik, pekerja informal ini bertanggung 
jawab atas lebih dari setengah plastik 
yang didaur ulang (ESCAP, 2021). Namun, 

meskipun para pekerja ini memberikan 
kontribusi yang signifikan untuk mencegah 
sampah plastik laut, mereka sering 
diabaikan dalam pembuatan kebijakan, 
dan pada umumnya sikap terhadap mereka 
dapat bersifat negatif.

Memasukkan sektor informal dalam 
perencanaan dan memanfaatkan tenaga 
kerja ini untuk menerapkan perubahan 
dalam sistem pengelolaan sampah akan 
memberikan peluang unik untuk mendukung 
masyarakat lokal dengan menyediakan 
lapangan kerja yang terjamin, terutama di 
daerah perkotaan.
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PEMBIAYAAN

Pengelolaan sampah itu mahal dan bisa 
menjadi pos anggaran tunggal tertinggi 
untuk kota di negara berpenghasilan 
rendah, di mana hampir 20% anggaran 
kota digunakan untuk layanan pengelolaan 
sampah. Sektor ini juga terus bersaing untuk 
mendapatkan pendanaan kota dengan 
keperluan lainnya, termasuk layanan dasar 
penting seperti air bersih dan pendidikan 
(Kaza et al., 2018).

Beberapa praktik umum untuk membiayai 
pengelolaan sampah yang lebih baik adalah:

 > Memungut biaya pengumpulan 
sampah dari rumah tangga dan bisnis;

 > Denda untuk pembuangan ilegal;

 > Biaya pembelian kantong plastik 
sekali pakai.

Namun, ini tidak cukup. Beberapa aliran 
pendanaan diperlukan untuk perbaikan. 
Tantangan utama dalam ketersediaan 
dana untuk infrastruktur pengelolaan 
sampah yang lebih baik adalah nilai inheren 
sampah yang tidak bisa menutupi biaya 
pengumpulan dan pembuangan (Moss et 
al., 2017). Ada peluang untuk menghasilkan 
pendapatan di seluruh rantai nilai sampah 
plastik, terutama dengan peralihan ke 
ekonomi sirkular dengan mendaur ulang 
(recycle dan upcycle) plastik bekas menjadi 
produk baru.

Beberapa alat yang dapat digunakan para 
pembuat kebijakan untuk membangun 
sistem pengelolaan sampah yang inklusif:

 > Membantu pengorganisasian: Para 
pemulung di beberapa lokasi telah 
berorganisasi menjadi koperasi atau 
serikat pekerja. Ini dapat membantu 
mendorong peluang ekonomi yang 
lebih besar untuk meningkatkan 
kondisi kerja dan meningkatkan status 
sosial mereka.

 > Menghilangkan stigma: Mendukung 
pekerjaan pemulung dengan kontrak 
formal yang mencakup advokasi dan 
penjangkauan masyarakat.

 > Membangun kapasitas: Pelatihan di 
semua tingkatan dan antara sektor 
formal dan informal adalah kunci 
dalam mengembangkan pemahaman 
bersama, bertukar pikiran, dan 
mengidentifikasi peran untuk 
meningkatkan efisiensi.

 > Mengadopsi inisiatif pro kaum 
miskin: Mendukung dan meningkatkan 
praktik yang ada dengan merangkul 
dan menyediakan solusi berteknologi 
rendah untuk pekerja, seperti alat 
manual dan gerobak.

 > Sistem desentralisasi: Sistem 
sampah terpusat sering kali dijalankan 
melalui kontraktor swasta yang 
biasanya membawa semua sampah 
ke tempat pembuangan akhir, karena 
cara ini lebih murah daripada memilah 
dan mendaur ulang sampah. Sektor 
informal dapat dilibatkan dengan 
menyediakan akses ke operasi skala 
kecil sehingga memastikan lebih 
banyak plastik memasuki ekonomi 
sirkular.
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D. INOVASI

Untuk menghadapi skala krisis sampah 
plastik laut, penting untuk terus 
menggerakkan inovasi skala besar dan 
ambisius yang berfokus pada tindakan 
praktis. Usaha kecil, menengah, dan besar, 
serta akademisi dan pemerintah perlu 
bekerja sama untuk mengidentifikasi dan 
memilih solusi yang paling mungkin berhasil, 
kemudian membiayai, mengembangkan, 
dan mengimplementasikannya.

Bidang inovasi yang perlu dipertimbangkan:
 > Alternatif produk plastik yang 
berkelanjutan dan memenuhi 
kebutuhan konsumen;

 > Desain ulang produk untuk sirkularitas 
dan pemrosesan ulang multi-lapis 
untuk memastikan produk memiliki 
nilai pasca-konsumen (IRP, 2021);

 > Melanjutkan pencarian ‘superpolimer’ 
dengan fungsionalitas polimer masa 
kini dan kemampuan didaur ulang yang 
unggul (Ellen MacArthur Foundation, 
2017);

 > Mengurangi keragaman penggunaan 
plastik untuk membuat pemilahan dan 
daur ulang lebih mudah diakses dan 
lebih efisien (IRP, 2021);

 > Meningkatkan dan mengembangkan 
alat pengumpulan data untuk 
mengukur dan memantau plastik yang 
bocor ke lingkungan;

 > Menyelidiki teknik daur ulang kimiawi 
yang dapat mengatasi tantangan 
ekonomi dan lingkungan dari metode 
daur ulang mekanis (IRP, 2021);

 > Mengembangkan pemulihan plastik 
laut dan sungai untuk memungut dan 
mendaur ulang sampah laut yang ada 
(IRP, 2021);

 > Mengeksplorasi intervensi kebijakan 
berdasarkan ‘ilmu perilaku’ untuk 
mengidentifikasi dorongan yang 
diperlukan untuk mengubah perilaku 
individu dan perusahaan (Rankine dan 
Khosravi, 2021).

Memecahkan masalah mikroplastik primer 
juga membutuhkan inovasi. Meskipun 
larangan penggunaan manik-manik mikro 
pada produk adalah satu langkah kecil, 
tetapi itu tidak memperbaiki masalah 
tekstil sintetis dan ban. Produk-produk 
ini perlu dirancang ulang (Lihat Gambar 
10). Pendekatan desain ramah lingkungan 
memerlukan pendekatan manajemen siklus 
hidup yang sistemik dan dialog dengan 
semua pemangku kepentingan mulai 
dari desain produk hingga perencanaan 
infrastruktur perkotaan, baik dari sektor 
swasta maupun publik (UNEP/SETAC, 
2009).
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Tekstil Sintetis Ban
•	 Transformasi plastik dan manufaktur 

produk (ahli kimia/perancang): 
merancang tekstil/serat tekstil untuk 
mengurangi pelepasan serat

•	 Manufaktur produk (perancang): 
pra-cuci tekstil untuk mengurangi 
beban berat dari pencucian pertama 
Pemeliharaan produk (perancang 
mesin cuci): memasang perangkat 
penyaring pada mesin cuci

•	 Infrastruktur air: memahami dan 
meningkatkan efisiensi pengolahan.

•	 Transformasi plastik dan manufaktur 
produk (ahli kimia/perancang): desain 
ramah lingkungan dari polimer karet 
dan ban untuk mengurangi abrasi

•	 Penggunaan produk (perancang jalan/
aspal): merancang pengerasan jalan 
untuk mengurangi abrasi

•	 Penggunaan produk (perancang 
infrastruktur air): memastikan 
pengumpulan limpasan air dan 
pemisahan plastik yang tepat

•	 Infrastruktur air: memahami dan 
meningkatkan efisiensi pengolahan

GAMBAR 10: INOVASI UNTUK MENGELOLA MIKROPLASTIK PRIMER

Sumber: Boucher & Friot, 2017
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Asia dan Pasifik merupakan kawasan 
penyumbang sampah plastik terbesar yang 
bocor ke laut. Seiring dengan pertumbuhan 
kota dan populasi di kawasan ini, jumlah 
sampah yang dihasilkan juga meningkat.

Tetapi kawasan ini juga memiliki kekuatan 
untuk memerangi polusi plastik. Titik 
masuk utama untuk mengatasi masalah 
sampah plastik adalah beralih dari model 
ekonomi linier plastik saat ini ke model 
ekonomi sirkular. Solusi kreatif diperlukan 
untuk menutup lingkaran pada siklus 
hidup plastik dan mengurangi jumlah 
plastik, terutama plastik sekali pakai. 
Sistem pengelolaan sampah, termasuk 
di tingkat lokal, harus ditingkatkan untuk 
menghindari kebocoran dan memperluas 
peluang daur ulang. Berbagai entitas 
termasuk departemen pengelola sampah 
lokal serta lembaga lingkungan lokal dan 
nasional perlu meningkatkan kapasitas 
untuk mengembangkan dan menerapkan 
solusi inovatif dan memantau aliran plastik.

VII. Kesimpulan

Penyelarasan lebih lanjut dari strategi 
pengelolaan sampah dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 
akan memastikan bahwa tindakan lokal 
berkontribusi pada ambisi global Agenda 
2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting 
bagi kota dan kotamadya setempat untuk 
menerapkan perubahan seperti mengurangi 
penggunaan plastik sekali pakai dan 
meningkatkan sistem pengelolaan sampah. 
Dengan melibatkan sektor sipil dan informal 
dalam penyusunan rencana, otoritas lokal 
dapat membangun sistem yang inklusif 
sehingga publik mengetahui perubahan 
perilaku yang diperlukan. Penting juga bagi 
pemerintah dan sektor swasta untuk terus 
mencari inovasi alternatif pengganti plastik 
dan model daur ulang yang lebih baik yang 
dapat mendukung ekonomi sirkular untuk 
plastik. Kita harus berinvestasi dalam 
teknologi untuk mengukur dan memantau 
aliran plastik untuk memastikan penerapan 
kebijakan dan praktik berbasis sains yang 
efektif. Desain kebijakan berdasarkan 
pendekatan ilmu perilaku dapat mendorong 
konsumen dan perusahaan ke arah perilaku 
yang diinginkan atau meningkatkan 
intervensi.

Terakhir, platform antar pemerintah dan 
dialog regional, seperti Hari Laut Asia 
Pasifik (Asia Pacific Day for the Ocean), 
harus dimanfaatkan untuk menyoroti sifat 
polusi plastik yang lintas batas serta 
bertukar solusi yang inklusif, praktis, dan 
layak secara finansial untuk mengatasi 
tantangan bersama di kawasan ini.

http://www.unescap.org
http://www.facebook.com/unescap
http://twitter.com/unescap
http://instagram.com/unitednationsescap
http://youtube.com/unescap
http://linkedin.com/company/united-nations-escap
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