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Apa itu sampah plastik?

     Sampah plastik selalu menjadi masalah utama

dalam pencemaran lingkungan baik pencemaran

tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak

mudah terurai, proses pengolahannya

menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik,

butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai

secara alami. 

     Secara tidak sadar, penggunaan plastik mungkin

sudah menjadi comfort zone bagi banyak orang.

Saat berbelanja, kemasan dan kantong plastik juga

menjadi alternatif yang praktis, mudah didapatkan.

Bagi para pelaku industri, bahan plastik juga relatif

murah dibandingkan material lainnya.

     Jadi, perlu disadari bahwa sampah plastik bukan

hanya mengacu pada sampah kemasan saja.

Material pembuatan mainan atau sisa potongan

pipa yang tercecer di pantai dan terbawa air laut

juga menjadi limbah yang sulit terurai. Limbah

tersebut bukan hanya bisa berdampak bagi

kebersihan lingkungan, tapi juga kesehatan

makhluk hidup di sekitarnya.

Jenis sampah plastik di
kehidupan sehari-hari

Polyethylene Terephthalate (PETE),

digunakan untuk botol bening, dan

nampan makanan

High-density Polyethylene (HDPE),

digunakan untuk tutup botol, botol

bahan kimia, mainan

Polyvinyl Chloride (PVC - U),

digunakan untuk pipa, insulasi kabel

listrik, dan bingkai pintu

Polypropylene (PP), digunakan untuk

kemasan makanan siap saji, botol saus

dan sirup

Polystyrene or Styrofoam (PS),

digunakan untuk kotak/mangkuk

makanan atau kemasan telur

Berdasarkan jenisnya, bahan plastik

diklasifikasikan menjadi beberapa material

berbeda.  Beberapa contoh sampah plastik

sebagai berikut:
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Merusak rantai makanan

Membunuh hewan

Mencemari tanah dan air tanah

Menimbulkan masalah kesehatan bagi

manusia

Pencemaran plastik memengaruhi plankton

sebagai organisme terkecil di dunia. Ketika

organisme terkecil terganggu, maka akan

menyebabkan ketidakseimbangan untuk

organisme lainnya. Hewan yang lebih besar

teracuni dan manusia kemungkinan

mengonsumsi ikan yang tercemar polutan.

Data dari National Oceanographic and

Atmospheric Administration menyebutkan

bahwa jutaan burung dan ikan serta 100.000

mamalia mati akibat sampah plastik yang

tidak dikelola dengan baik. Sampah plastik

juga merusak sistem hutan bakau yang

penting bagi manusia dan merupakan habitat

bagi ribuan spesies.

Ketika sampah plastik menggunung di tempat

pembuangan sampah dan berinteraksi

dengan air, akan terbentuk bahan kimia

berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah.

Keadaan ini akan menurunkan kualitas air.

Kemudian air tanah dan waduk menjadi

rentan terhadap kebocoran racun dan aliran

sampah plastik.

Penggunaan zat adiktif kimia selama proses

produksi plastik dapat menyebabkan

gangguan endokrin. Tak hanya itu, proses

penyimpanan dan pembuangan plastik

dikaitkan dengan sejumlah masalah

kesehatan yang memengaruhi orang-orang di

seluruh dunia.

Bahaya dari sampah plastik
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Membawa tas belanja

Memakai kemasan plastik yang dapat

digunakan kembali

Memilah sampah plastik

Mendaur ulang sampah plastik

Agar tas belanja tidak tertinggal, apalagi

jika Anda mendadak harus belanja,

sebaiknya siapkan sebuah tas belanja lipat

di tas. 

Sediakan pula tempat minum untuk

membeli minuman kopi atau es teh boba.

Ganti penggunaan sedotan plastik dengan

sedotan stainless. Sebisa mungkin, gunakan

wadah plastik yang dapat digunakan

kembali ketika Anda harus membeli

gorengan atau camilan kesukaan lainnya.

Sedikitnya, Anda bisa menyediakan dua

macam tempat sampah. Satu tempat

sampah organik untuk kulit buah, sisa

makanan, serta sampah kertas dan satu lagi

tempat sampah anorganik untuk sampah

plastik. 

Untuk sampah plastik yang telah

dikumpulkan, Anda bisa menyetorkannya

ke tempat daur ulang di kota Anda. Pilihan

lainnya, Anda bisa melakukan daur ulang

sendiri di rumah dengan membuat

kerajinan tangan dari plastik.

Contohnya membuat rumah lampu

gantung, pot tanaman dengan, tempat

pensil, hingga tempat penyimpanan dari

botol plastik. Anda juga bisa membuat tas

belanja dari bekas bungkus kopi instan atau

kemasan deterjen yang dikumpulkan.

Solusi mengatasi sampah
plastik


