
PERNAHKAH Anda 
perhatikan, sekarang 
in i  banyak sekal i 
kantong plastik dari 

swalayan-swalayan yang pada 
bagian bawahnya bergambar 
tahapan kantong plastik yang 
terurai? Gambar tersebut men-
jelaskan bahwa kantong plastik 
pembungkus belanjaan itu 
akan terurai dalam waktu 24 
bulan atau dua tahun.

Jika gemar isu lingkungan 
hidup, pasti Anda tahu jangka 
waktu penguraian yang tertera 
di plastik itu sebuah hal besar. 
Sebab, plastik konvensional 
membutuhkan waktu ratusan 
tahun untuk bisa terurai.

Di tempat-tempat penimbun-
an sampah, sampah plastik 
menumpuk dan menghalangi 
proses penguraian sampah 
lainnya. Di tempat lainnya, 
sampah plastik yang hanyut 
ke sungai, kemudian ke laut, 
membentuk timbunan besar 
yang tidak bisa hancur.

Situs www.nytimes.com mem-
beritakan timbunan sampah 
plastik di bagian utara Sa-

mudra Pasifi k semakin mem-
besar. Timbunan yang pertama 
ditemukan oseanografer asal A-
merika Serikat, Charles Moore, 
12 tahun lalu, itu sudah dua 
kali luas Texas. Para ilmuwan 
pun memperkirakan sudah 
terbentuk timbunan serupa di 
perairan Jepang dan bagian 
Samudra Atlantik lainnya.

Penelitian plastik ramah ling-
kungan sebenarnya sudah lama 
ada. Awalnya lebih banyak 
penelitian yang dibuat dari 
tumbuhan, seperti singkong 
dan jagung. 

Dengan bahan itu, plastik ini 
bisa terurai sebagaimana bahan 
organik lainnya.

Itu pula sebabnya plastik ini 
disebut biodegradable (mudah 
terurai secara biologi). Semen-
tara plastik yang digunakan 
di banyak swalayan sekarang 
ini terbuat dari minyak bumi. 
Karena itu pula hanya disebut 
degradable (mudah terurai).

“Kita pakai suatu zat katalis 
tertentu yang membuat plastik 
bisa terdegradasi dengan ada-
nya oksigen, sinar matahari, 
dan panas,” kata Maria Ulfa, 
perwakilan dari PT Tirta Marta, 
Selasa (14/12). Perusahaan 
ini mengklaim memproduksi 
plastik mudah terurai yang di-
gunakan kebanyakan swalayan 
di Indonesia.

Dengan penambahan zat 
katalis sekitar 10% pada plastik, 
ia mengatakan, plastik yang 
diberi label dagang Oxium 

itu dapat terurai dalam dua 
tahun. Dari situs perusahaan 
maupun gambar pada kantong 
plastik terlihat yang dimaksud 
terurai adalah hingga bentuk 
serpihan.

Perlu pembuktian
Di luar negeri plastik-plas-

tik yang terdegradasi dengan 
proses oksidasi di antaranya 
menggunakan garam logam 
dan logam seperti kobalt, besi, 
dan mangan. Adanya unsur 
ini membuat pertanyaan akan 

klaim ramah lingkungan itu 
sendiri.

Peneliti polimer yang sekali-
gus Kepala Divisi Layanan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
dari Pusat Penelitian Kimia 
LIPI, Dr Agus Haryono, menga-
takan logam bisa membentuk 
unsur berbahaya di alam. “Ka-
lau masuk ke air bisa membuat 
unsur yang berbahaya bagi 
manusia,” katanya.

Memang unsur logam yang 
membahayakan ini harus men-
capai kadar tertentu. Situs www.

guardian.co.uk memberitakan di 
AS banyak ditemukan plastik 
degradable berkadar timbal dan 
kobalt tinggi.

Kekhawatiran tidak berhenti 
di sini. penelitian dari Biode-
gradable Products Institute di 
Amerika Serikat menemukan 
bahwa waktu degradasi sangat 
bergantung pada kelembapan 
dan temperatur.

Saat musim hujan atau di air 
yang dingin, proses penguraian 
melambat.

Penelitian di Swedia bahkan 

mengungkap plastik politena 
dengan tambahan mangan 
terhenti proses penguraiannya 
saat ditaruh di atas kompos.

Peneliti memperkirakan hal 
itu akibat adanya gas, termasuk 
amonia, yang dihasilkan mikro-
organisme. 

Ketergantungan plastik mu-
dah terurai ini terhadap oksi-
gen dan matahari juga menim-
bulkan pertanyaan akan keber-
hasilan di tempat penimbunan 
sampah.

Sebagaimana kita tahu, di 
sana sampah akan ditimbun 
hingga bermeter-meter dan 
dengan begitu sinar matahari 
dan oksigen sangat sedikit, atau 
bahkan nihil masuk di dalam 
timbunan.

Mengenai kadar logam, 
PT Tirta Marta mengaku 
produknya telah lulus uji RoHS 
Puspitek Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi. Pengu-
jian itu untuk mengetahui ka-
dar kadmium, timbel, merkuri, 
kromium, dan bromium.

“Semuanya di bawah stan-
dar, jadi aman,” tukas Maria.

Ia juga mengatakan, meski 
tanpa sinar matahari dan ok-
sigen, plastik akan bisa ter-
degradasi karena panas. Proses 
pembusukan sampah memang 
bisa menghasilkan suhu tinggi 
hingga 60 derajat celsius.

Namun, Maria sendiri belum 
bisa menjawab berapa lama 
waktu penguraian di tempat 
penimbunan sampah. “Belum 

dikaji,” akunya.
Masalah plastik ini memang 

masih menjadi polemik. Agus 
mengatakan plastik mudah 
terurai memang masih bu-
tuh banyak pengujian untuk 
mengetahui dampak sebenar-
nya di alam.

“Seberapa hancurnya juga 
belum diketahui, apakah bisa 
sampai benar-benar tidak ada 
seperti kalau diurai binatang 
atau hanya partikel kecil,” 
ujarnya.

Kritik juga datang dari Eu-
ropean Plastics Recyclers As-
sociation. Mereka berpendapat 
plastik mudah terurai bukan 
jawaban masalah lingkungan 
karena plastik itu sudah meng-
habiskan energi dan minyak 
bumi untuk membuatnya.

Maka, sebuah kesia-siaan 
ketika plastik langsung terurai 
ketimbang dapat di daur ulang 
kembali. Tentunya, pendapat 
asosiasi ini juga harus dilihat 
dari sisi bisnis mereka yang 
bisa redup.

Begitu pun Agus mengata-
kan plastik mudah terurai tetap 
merupakan pilihan untuk me-
nyelamatkan lingkungan. 

Pasalnya, masalah sampah 
plastik sudah demikian besar 
dan tidak semua sampah bisa 
didaur ulang. Selain itu, plastik 
mudah terurai ini seekonomis 
plastik konvensional. (M-1)
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PENELITIAN plastik bio di 
dalam negeri sebenarnya su-
dah sangat beragam. Kepala 
Divisi Layanan Ilmu Pengeta-
huan dan Teknologi dari Pusat 
Penelitian Kimia LIPI Dr Agus 
Haryanto misalnya telah mem-
buat plastik dari tapioka dan 
kini mengembangkan plastici-
zier dari minyak sawit.

Plasticizier adalah bahan yang 
meningkatkan kelenturan pada 
plastik. Plasticizer yang keba-
nyakan digunakan sekarang 
ini adalah Di-(2-ethylhexyl)-
phthalate atau DEHP.

Bahan ini diduga memicu 
kanker. Sebab itu pula, Agus 

kini tengah mengembangkan 
plasticizer minyak sawit untuk 
plastik kantung darah.

Plastik dari minyak sawit 
sebenarnya sudah berhasil 
dibuat. Maka penerapan se-
bagai plasticizier sebenarnya 
mudah.

Sayangnya di Indonesia, 
menurut Agus, tidak ada pe-
rusahaan pembuat plastik kan-
tung darah. Maka penelitian ini 
pun terkendala karena tidak 
mungkin ia membuat mesin 
pencetak plastik kantung darah 
sendiri.

Sementara itu, untuk plastik 
dari bahan lainnya, seperti 

jagung dan singkong, kesiapan 
pasokan bahan baku juga ma-
sih jadi kendala. Terlebih, jag-
ung dan singkong merupakan 
tanam an pangan. “Ke siapan 
industri memang merupa-
kan salah satu faktor plastik 
biodegradable ini masih belum 
berkembang,” kata Agus.

Selain itu, tahapan pem-
buatan plastik bio yang lebih 
panjang daripada plastik kon-
vensional membuat harga akhir 
produk ini masih mahal. Untuk 
menghasilkannya, plastik bio 
melewati dua jenis proses, 
yakni enzimatis atau proses 
kimiawi untuk memutus ikatan 

rangkap pada unsur tumbuhan. 
“Jadi masih sekitar delapan kali 
lipat harga plastik biasa. Kalau 
untuk pengusaha, ya ini masih 
berat,” ujar Agus.

Memang jika diperhatikan di 
pasar Indonesia sendiri hanya 
beberapa waktu saja beberapa 
produsen mengeluarkan plas-
tik bio. Setelah itu berganti lagi 
ke plastik konvensional.

Selain itu, dari fi siknya plas-
tik bio ini kurang menarik. Se-
lain lebih tebal dan bertekstur 
kasar, juga tidak jernih. Dan 
bagian sambungannya cende-
rung kurang kuat dibanding-
kan plastik biasa. (Big/M-1)

Bintang Krisanti

Jauh lebih cepat 
terurai ketimbang 
plastik konvensional. 
Tapi, benarkah lebih 
baik?

Timbang-Timbang Plastik 
Berklaim Hijau

Plastik Bio Jalannya masih Panjang
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MASIH PERLU 
DIKAJI:

Dengan tambahan Zat 
katalis tertentu, kantong 

plastik kini dapat 
dibuat terurai lebih 

cepat. Dalam waktu 
kurang lebih dua tahun, 
produsen mengklaim, 
plastik tersebut dapat 

menjadi serpihan 
dengan bantuan 

oksigen, sinar matahari 
atau panas. Namun 
nyatanya bagaimana 
hasil penguraian jika 
plastik ditimbun di 

tempat sampah belum 
diketahui. 

GUNAKAN KANTONG PLASTIK: Seorang petugas kasir di sebuah minimarket memasukkan barang 
belanjaan ke kantong plastik.

Tips
Green!

Pilih kotak makan dengan bahan 
yang aman, misalnya plastik 
tahan panas. Agar ramah 
lingkungan dan juga sehat.

KEMBALI KE KOTAK MAKAN

APA yang Anda ingat dari 
kotak makan? Nostalgia 
sekolah dasar? Kotak 
makan memang sering 

diidentikkan dengan anak kecil.
Agar tidak jajan sembarangan, 

orang tua membekali anaknya 
makanan dari rumah yang dikemas 
dengan kotak makan. Maka ketika 
si anak bertambah besar dan sudah 
boleh jajan, kotak makan pun 
ditinggalkan. Padahal, kebiasaan 
membawa kotak sebenarnya dapat 
menolong lingkungan.

Dengan kotak makan, sampah 
kemasan makanan dan kantong 
plastik bisa ditekan. Dari pemikiran 
itu pula sekelompok mahasiswa 
Universitas Tarumanegara membuat 

gerakan 1 Hari Kotak Makan. Berawal 
dari tugas kuliah di Fakultas Seni 
Rupa dan Desain (FSRD), yakni 
membuat kampanye sosial untuk 
mengurangi pemakaian styrofoam, 
lima mahasiswa yang terdiri dari  Ivan 
Djasadipura, Florence Yurike, Andrew 
Gautama, Andreas Hartanto, dan 
Ambara Laksono menawarkan solusi 
kembali ke kotak makan.

Mereka membuat laman di situs 
jejaring sosial Facebook dan kini 
sudah lebih dari 2.000 orang menjadi 
penggemar aksi ini. Dari testimoni 
para penggemar tampak kehadiran 
gerakan ini memberi wawasan akan 
besarnya dampak dari kebiasaan 
yang mungkin tampak sepele ini.

Banyak pula orang yang mengaku 

tidak malu lagi membawa kotak 
makan. Uniknya konsep yang 
ditawarkan lima sekawan ini bukan 
berarti menyetop kebiasaan jajan.

Karena menyadari Ketergantungan 
masyarakat urban akan hal-hal instan, 
buat mereka membawa kotak makan 
bukan berarti harus membawa 
makanan dari rumah. Yang terpenting 
adalah menggunakannya setiap kali 
membeli makanan. Dengan begitu, 
tidak ada lagi sampah wadah atau 
pembungkus makanan.

Gerakan ini pun kini makin 
berkembang ke aksi-aksi lainnya. 
Ingin tahu atau ingin bergabung 
bersama Ivan dkk, Anda bisa 
berkenalan dulu dengan mereka 
lewat diskusi di Green FM. (Big/M-1)


