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A. Pengantar

Plastik, terutama plastik sekali pakai, merupakan produk yang dipakai dalam 
waktu singkat sebelum pada akhirnya dibuang.1 Di sisi lain, plastik memiliki daur 

hidup yang panjang dan kompleks, dimulai dari eksktraksi bahan baku plastik hingga 
paska konsumsi. Lebih jauh, pada setiap daur hidup terdapat potensi pencemaran 
pada seluruh media lingkungan, mulai dari udara, tanah, hingga air yang tidak dapat 
dipandang sebelah mata.

Terlebih, plastik memiliki sifat yang tidak terasimilasi pada lingkungan, karena 
hingga ratusan tahun, plastik belum akan terurai oleh lingkungan. Oleh karena itu, 
tanpa upaya untuk secara serius dan sistematis mengurangi plastik, maka dalam 
waktu yang tidak jauh di depan, pencemaran plastik akan semakin membahayakan 
lingkungan hidup.

Di tengah ancaman pencemaran plastik, negara-negara pada akhirnya menyepakati 
untuk menyusun suatu perjanjian internasional untuk mengakhiri pencemaran 
plastik yang mengatur secara komprehensif keseluruhan daur hidup plastik dalam 
forum UNEA 5.2. Rencananya proses negosiasi dari perjanjian ini akan mulai 
dilaksanakan pada tahun 2023. Indonesia perlu untuk mengambil peran strategis 
dalam proses negosiasi perjanjian internasional untuk mengakhiri pencemaran 
plastik ini. Oleh karenanya, melalui kertas posisi ini Aliansi Zero Waste Indonesia 
(AZWI) menyampaikan masukan untuk substansi perjanjian internasional tentang 
plastik yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Indonesia dalam 
negosiasi perjanjian internasional tentang plastik.
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B. Posisi Indonesia secara nasional dalam perjanjian 
internasional terkait plastik

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008) ingin menyelesaikan permasalahan 
yang timbul dari plastik sejak fase plastik diproduksi, tidak hanya ketika plastik 
selesai dikonsumsi dan menjadi sampah.

Posisi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan plastik ini sesuai 
dengan perbincangan tentang penyelesaian plastik di tingkat global. Masyarakat 
global kini memperbincangkan tentang perlunya perjanjian global yang khusus 
mengatur perihal permasalahan plastik secara menyeluruh. Kondisi aturan hukum 
internasional terkini mengenai plastik yang tersebar dalam berbagai produk hukum 
internasional – seperti permasalahan perdagangan limbah dalam Konvensi Basel 
atau pencegahan pencemaran dari kapal yang diatur dalam Konvensi Marpol dan 
kandungan kimia yang bersifat persisten dalam Konvensi Stockholm – dianggap 
belum ideal untuk menyelesaikan permasalahan plastik secara holistik. Indonesia 
merupakan negara pihak dalam tiga konvensi yang berkaitan dengan plastik di 
atas, yakni Konvensi Basel Konvensi Stockholm, dan Konvensi Marpol. Tentu cukup 
beralasan untuk pemerintah Indonesia terlibat aktif pula dalam pembahasan dan 
penyusunan perjanjian internasional terkait plastik ini. Lebih lanjut lagi, kondisi 
meteorologis dan geografis memungkinkan perpindahan sampah plastik di lautan 
dari satu negara ke negara lain. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang 
panjang, Indonesia menghadapi potensi pencemaran plastik baik akibat kegiatan 
dalam negeri atau kegiatan dari luar negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
Pemerintah Indonesia perlu untuk memiliki posisi yang kuat serta aktif dalam 
menyampaikan kepentingan negara untuk perlindungan lingkungan Indonesia 
dalam perbincangan rancangan perjanjian internasional tentang plastik.
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C. Masukan AZWI terhadap Pemerintah Indonesia dalam 
Pembahasan Perjanjian Internasional tentang Plastik

1. Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk memperketat produksi 
dan konsumsi bahan baku plastik murni

Aliansi Zero Waste Indonesia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk 
mengetatkan produksi dan konsumsi bahan baku plastik murni secara global dalam 
perjanjian internasional tentang plastik. Data proyeksi investasi global menunjukan 
bahwa produksi etilen dan propilen yang menjadi prekursor dalam produksi bahan 
baku plastik murni diprediksi meningkat 33-36 persen–kurang lebih 100 miliar metrik 
ton–pada tahun 2025.2 Lebih lanjut, sejauh ini mayoritas dari produksi plastik akan 
digunakan sebagai plastik sekali pakai (50 persen).3 Oleh karena itu, peningkatan 
produksi etilen dan propilen dapat diasumsikan berhubungan erat dengan prediksi 
bahwa akan terjadi laju peningkatan terhadap konsumsi plastik sekali pakai. 

Padahal berdasarkan penelitian setidak-tidaknya terdapat 8.300 juta metrik ton 
bahan baku plastik murni yang diproduksi dari tahun 1950-2015 dan terdapat 
6.300 juta metrik ton yang dibuang. 4 Dari 6.300 juta metrik ton yang dibuang, 
4.900 juta metrik ton berakhir di tempat pembuang akhir atau media lingkungan.5 
Dengan prediksi peningkatan produksi plastik dari tahun ke tahunnya, maka akan 
semakin banyak pula plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau media 
lingkungan, apabila negara-negara tidak melakukan terobosan kebijakan dalam 
pengurangan produksi plastik.

Indonesia selama ini merupakan konsumen dari bahan baku plastik murni ini, karena 
berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2019 menyebutkan 
bahwa Indonesia membutuhkan 7,2 juta ton bahan baku plastik murni, sementara 
kebutuhan domestik baru memenuhi kebutuhan tersebut sebanyak 2,3 juta ton.6 
Posisi ini menyebabkan Indonesia berada dalam posisi yang tidak strategis, karena 
selain harus mengimpor bahan baku, sementara sampah plastik yang dihasilkan 
dari proses pasca konsumsi pun juga harus dikelola oleh Pemerintah Indonesia.

Pada dasarnya, pembatasan perdagangan sampah plastik telah diatur dalam 
Konvensi Basel. Akan tetapi memang pembatasan atas perdagangan bahan 
baku plastik murni belum diatur dalam perjanjian internasional mana pun. Oleh 
karenanya, perjanjian internasional tentang plastik ini perlu dimanfaatkan untuk 
mendorong pembatasan perdagangan bahan baku plastik murni. 
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Pembatasan perdagangan bahan baku plastik murni tersebut dapat mereplikasi 
pembatasan perdagangan bahan perusak lapisan ozon (BPO)  dalam Protokol 
Montreal, di mana negara tidak dapat melakukan impor dan ekspor BPO dari dan 
menuju negara yang bukan merupakan anggota dari Protokol Montreal, serta 
terdapat pembatasan kuota produksi, konsumsi, dan perdagangan BPO bagi 
negara anggota Protokol Montreal.7 Lebih jauh, ketentuan mengenai pembatasan 
perdagangan perlu untuk disinkronisasikan dengan perjanjian internasional yang 
berkaitan dengan perdagangan. Selain metode penerapan kuota, opsi pengenaan 
tarif impor dan pajak juga dapat diberlakukan.  Diharapkan melalui pembatasan 
produksi bahan baku plastik murni juga akan mengubah pola produksi industri 
yang menggunakan kemasan plastik maupun masyarakat.

Di sisi lain, perjanjian internasional ini juga perlu untuk melarang produksi plastik 
yang sulit/tidak dapat didaur ulang, seperti saset. Plastik yang sulit/tidak dapat didaur 
ulang hanya akan menjadi beban dalam sistem pengelolaan sampah – menjadi 
residu di dalam Tempat Pengolahan Akhir Sampah atau berakhir mencemarai 
lingkungan hidup. 

2. Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk mendefinisikan dan 
mengatur terkait transparansi bahan beracun dan berbahaya dalam 
plastik, mikroplastik, dan nanoplastik serta penghapusan penggunaan 
bahan beracun dan berbahaya dalam plastik

Pemerintah Indonesia harus mendorong pengaturan terkait transparansi bahan 
beracun dan berbahaya dalam plastik, mikroplastik, dan nanoplastik serta 
penghapusan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam plastik dalam 
rancangan perjanjian global tentang plastik.

Salah satu makna pengurangan sampah sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 
Tahun 2008 adalah pengurangan risiko bahaya yang dapat timbul akibat dari proses 
produksi material, contohnya adalah dalam proses produksi plastik. Pelaku usaha 
cenderung menutup informasi tentang bahan apa saja yang digunakan dalam 
proses produksi plastik. Ketertutupan informasi tersebut melanggengkan ancaman 
pada kesehatan dan lingkungan hidup dalam seluruh daur hidup plastik, mulai dari 
produksi, konsumsi, hingga paska konsumsi dalam penanganan sampah plastik.

Membicarakan dampak plastik pada kesehatan masyarakat dapat dipisahkan 
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menjadi dua fokus, pertama dampak partikel plastik (mikro dan nanoplastik) yang 
masuk ke dalam tubuh manusia dan kedua dampak bahan beracun dan berbahaya 
tambahan dan pencemar yang berhubungan erat dengan partikel plastik.8 Studi 
yang membahas mikro dan nanoplastik umumnya terletak pada dampaknya pada 
lingkungan laut meskipun kini temuan awal adanya mikroplastik dalam makanan, 
udara, dan air minum mulai memberikan sinyal bagi para ilmuwan dan masyarakat 
akan risiko signifikan yang timbul dari mikroplastik. Sedangkan dampak plastik pada 
kesehatan masyarakat yang berasal dari bahan beracun dan berbahaya tambahan 
telah cukup diketahui, misalnya beberapa plasticizers – bahan yang digunakan 
untuk membuat plastik fleksibel – seperti phthalate dan BPA dapat menyebabkan 
keracunan reproduksi, bahan lainnya seperti vinyl klorida dan butadiene bersifat 
karsinogenik.

Pengakuan terhadap risiko signifikan dari bahan beracun dan berbahaya dalam 
pembuatan plastik serta dari mikro dan nanoplastik menjadi krusial dalam rancangan 
perjanjian internasional tentang plastik. Berdasarkan pada pengakuan tersebut, 
langkah selanjutnya adalah mengatur kewajiban untuk transparansi penggunaan 
bahan beracun dan berbahaya dalam produksi plastik.

3. Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk mengatur terkait 
standarisasi guna ulang dan desain ulang

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendorong agar Pemerintah Indonesia 
mengusulkan aturan tentang kewajiban desain ulang produk atau peralihan 
menuju sistem guna ulang dalam rancangan perjanjian global tentang plastik. 
Perlu disadari, standar guna ulang yang berbeda-beda antara satu negara dengan 
negara lain akan menciptakan kebingungan dan tidak kompatibel dengan sistem 
perdagangan  global.  Maka dari itu, perlu standar  global  untuk guna ulang agar 
sistem guna ulang dapat digunakan dalam konteks perdagangan internasional.

Sudah terdapat contoh di mana sistem guna ulang berjalan efektif dan menjadi 
solusi utama untuk beralih dari sistem yang bergantung pada produk plastik sekali 
pakai. Pada tahun 2019 misalnya, Uni Eropa mengeluarkan Directive berjudul 
‘Reduction on the Impact of Certain Plastic Product on the Environment’. Dalam Directive 
tersebut, terdapat arahan untuk mendorong sistem guna ulang untuk mengganti 
produk-produk plastik sekali pakai.

Studi dari Rethink Plastic Alliance dan the Break Free from Plastic pada 2019 
menyebutkan bahwa peralihan menuju sistem guna ulang memberikan keuntungan 
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sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang terukur.9 Transisi pada sistem guna ulang 
akan menghemat biaya pengelolaan sampah plastik yang diemban oleh pemerintah 
daerah. Contohnya, Pemerintah Belanda dan Belgia melaporkan biaya sebesar 
34,000 Euro setiap kilometer kegiatan pembersihan pantai yang mana didominasi 
sampah plastik sekali pakai.10 Di Irlandia, setiap liter sampah yang dibersihkan 
mengeluarkan biaya sebesar 1,500 Euro, yang mana sebagian dari sampah tersebut 
merupakan sampah plastik sekali pakai. Dalam waktu yang bersamaan transisi 
pada sistem guna ulang juga menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal karena 
sistem guna ulang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam sistem pengembalian 
dan pembersihan produk guna ulang. Terlebih lagi, hal yang sudah jelas adalah 
sistem guna ulang akan mengurangi biaya yang muncul dari dampak negatif pada 
lingkungan hidup dari plastik sekali pakai, mulai dari dampak plastik sekali pakai 
pada lingkungan laut atau bahkan emisi gas rumah kaca dari keseluruhan daur hidup 
plastik sekali pakai. Termasuk pula biaya dari dampak plastik sekali pakai terhadap 
kesehatan masyarakat, seperti resiko kesehatan akibat pencemaran dari senyawa 
kimia berbahaya yang terkandung dalam plastik sekali pakai, dapat ditekan dengan 
peralihan pada sistem guna ulang.

Dorongan Pemerintah Indonesia untuk aturan kewajiban desain ulang produk atau 
peralihan menuju sistem guna ulang dalam rancangan perjanjian global tentang 
plastik akan sejalan pula dengan kebijakan yang sudah Pemerintah Indonesia susun 
dan implementasikan. Arah menuju sistem guna ulang telah Pemerintah Indonesia 
mulai dengan kebijakan aturan pengurangan sampah oleh produsen yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 
tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Menteri LHK melalui 
kewenangannya dalam aturan tersebut bisa mengarahkan produsen untuk beralih 
pada sistem guna ulang untuk mengganti produknya yang berupa plastik sekali 
pakai. Dengan arah seperti ini dalam produk hukum nasional, sangat strategis bagi 
Pemerintah Indonesia untuk bisa pula menjadi pemimpin dan mendorong hal yang 
sama – peralihan pada sistem guna ulang – di dalam forum pembahasan perjanjian 
global tentang plastik.

4. Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk membatasi cara-cara 
pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan

Aliansi Zero Waste Indonesia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk 
membatasi cara-cara pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan di dalam 
perjanjian internasional ini. Cara-cara pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan 
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ini yang saat ini ditemukan baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya 
dapat terbagi menjadi dua yaitu (a) pengelolaan sampah dengan menggunakan 
pembakaran sampah (insinerasi), seperti pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) 
dan refuse-derived fuel (RDF); dan (b) daur ulang kimia.

Pengelolaan sampah dengan pembakaran sampah berisiko menyebabkan 
terlepasnya zat yang berbahaya dan beracun seperti dioksin dan furan. Di samping 
itu, pembakaran sampah plastik juga tidak menyelesaikan persoalan sampah plastik, 
karena berdasarkan penelitian abu hasil pembakaran sampah plastik terdeteksi 
mengandung mikroplastik.11 PLTSa dengan teknologi insinerator juga merupakan 
pembangkit dengan tingkat emisi paling tinggi dibandingkan dengan pembangkit 
listrik lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga uap batu bara, gas, biomasa, dan 
minyak.12

Oleh karena itu, dalam perjanjian internasional ini perlu ada komitmen dari 
negara-negara untuk menghentikan rencana pembangunan insinerator maupun 
co-insinerator - yang pada umumnya digunakan untuk membakar RDF - serta 
membuat peta jalan penutupan insinerator dan co-insinerator yang telah dibangun 
untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatanganinya perjanjian internasional ini. 
Lebih jauh, negara-negara perlu untuk menghentikan segala bentuk pembiayaan 
maupun transfer teknologi insinerator kepada negara lain. Pemerintah Indonesia 
seharusnya dapat mengambil sikap untuk menghentikan pembangunan maupun 
rencana pembangunan insinerator mengingat sampai sejauh ini baru terdapat satu 
PLTSa insinerator yang telah beroperasi di Surabaya dan PLTSa insinerator lainnya 
masih dalam tahapan pembangunan atau perencanaan.13

Di samping insinerator, Pemerintah Indonesia juga perlu untuk menutup peluang 
bagi daur ulang kimia untuk berkembang sebagai solusi pengelolaan sampah. 
Pertama, produk hasil dari daur ulang kimia mengandung kandungan metal yang 
tinggi dan juga dioksin.14 Selain itu, proses daur ulang kimia juga mengeluarkan 
emisi yang setara dengan proses produksi bahan baku plastik murni, belum lagi 
pencemaran limbah cair yang dihasilkan dari proses daur ulang kimia.15 Saat ini 
diketahui bahwa Unilever Indonesia menggunakan daur ulang kimia untuk proses 
daur ulang kemasan sasetnya dan sejauh ini operasinya berhenti karena biaya 
operasional yang terlampau tinggi.16 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk mengusulkan agar teknologi 
daur ulang yang diperbolehkan untuk dipergunakan haruslah teknologi terbaik yang 
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telah tersedia dan telah terbukti tidak mencemari lingkungan. Di sisi lain, perjanjian 
internasional ini juga perlu untuk melarang produksi plastik yang sulit/tidak dapat 
didaur ulang, seperti saset, untuk mengurangi potensi munculnya teknologi daur 
ulang sampah yang justru berdampak buruk terhadap lingkungan.

Dalam rangka memastikan agar teknologi alternatif untuk melakukan pengelolaan 
sampah yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan tersedia dan dapat 
ditransfer kepada negara-negara anggota, maka perjanjian internasional ini juga 
perlu untuk menunjuk panel independen yang berisikan ahli teknis. Panel ahli ini 
diharapkan dapat memberikan masukan kepada negara anggota perjanjian terkait 
teknologi pengelolaan sampah mana saja yang telah diinvestigasi dan terbukti dapat 
digunakan serta tidak mencemari lingkungan. Panel ahli dengan fungsi yang serupa 
juga telah diterapkan dalam Protokol Montreal dan terbukti membantu kesuksesan 
implementasi protokol tersebut.17

5. Perjanjian internasional tentang plastik perlu mengikat secara hukum

Aliansi Zero Waste Indonesia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk 
mendorong agar perjanjian internasional tentang plastik ini mengikat secara hukum. 
Keterikatan perjanjian ini secara hukum akan menyampaikan sinyal yang lebih 
kuat terhadap komitmen negara-negara terhadap perjanjian ini serta menjamin 
kepatuhan terhadap norma-norma dalam perjanjian ini. Keterikatan secara hukum 
ini pada umumnya dicapai melalui proses pengikatan diri pada perjanjian (misal 
melalui proses ratifikasi). 

Lebih jauh selain dari memastikan keterikatan secara hukum, norma-norma dalam 
perjanjian tersebut juga perlu untuk mendorong negara-negara untuk patuh 
terhadap isi dari perjanjian, sebagai contoh memberlakukan norma pembatasan 
produksi dan konsumsi bahan baku plastik murni, dan mengatur apabila negara 
tidak menaati kuota tersebut maka negara yang melanggar tidak dapat melakukan 
perdagangan bahan baku plastik murni dengan negara lain yang menjadi anggota 
dari perjanjian internasional tersebut.

Akan tetapi, perlu juga ditekankan bahwa kepatuhan terhadap suatu perjanjian 
internasional tidak selalu dicapai melalui jalur hukum, melainkan memastikan 
seluruh mekanisme dalam perjanjian internasional tersebut transparan dan 
akuntabel dapat menyebabkan performa yang buruk dari suatu negara dapat 
dideteksi dan dikritisi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada reputasi suatu 
negara secara internasional.18 Selain itu, tranparansi dan akuntabilitas juga akan 
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membantu memobilisasi dukungan atau pun kritik di lingkup domestik terhadap 
kepatuhan suatu negara.19 Terakhir, dengan membuat norma-norma dalam 
perjanjian internasional sangat terperinci dan presisi juga akan memudahkan untuk 
menilai apakah suatu negara patuh atau melanggar suatu perjanjian internasional; 
sebagai contoh hal ini dapat dicapai dengan menetapkan target penurunan sampah 
plastik di setiap negara dengan memperhatikan cara-cara pengurangan sampah 
yang digunakan oleh setiap negara agar cara-cara pengurangan sampah yang 
digunakan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, selain memastikan bahwa perjanjian internasional tentang plastik 
mengikat secara hukum, Pemerintah Indonesia juga perlu untuk memastikan agar 
proses dan implementasi perjanjian internasional ini akuntabel dan transparan, 
serta norma-norma di dalam perjanjian internasional tentang plastik dapat dibuat 
secara terperinci dan presisi.
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D. Rekomendasi

Berdasarkan pada penjelasan AZWI mengenai muatan dan proses pembahasan 
rancangan perjanjian global tentang plastik, AZWI menyampaikan rekomendasi-
rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut:

(1) Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk membatasi produksi 
bahan baku plastik murni melalui pembatasan perdagangan bahan baku 
plastik murni dengan pembatasan produksi, konsumsi, dan ekspor-impor; 
serta melarang produksi plastik yang sulit/tidak dapat didaur ulang;

(2) Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk mendefinisikan dan 
mengatur terkait transparansi bahan beracun dan berbahaya dalam plastik, 
mikroplastik, dan nanoplastik serta dampaknya pada lingkungan hidup dan 
kesehatan;

(3) Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk mengatur terkait 
standarisasi guna ulang dan desain ulang;

(4) Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk membatasi cara-cara 
pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan, seperti melalui:

a. penghentian rencana pembangunan insinerator maupun co-insinerator;

b. membuat peta jalan penutupan insinerator dan co-insinerator yang telah 
dibangun untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatanganinya perjanjian 
internasional ini;

c. penggunaan teknologi daur ulang haruslah teknologi terbaik yang telah 
tersedia dan telah terbukti tidak mencemari lingkungan;

d. pelarangan produksi plastik yang sulit/tidak dapat didaur ulang;

e. pembentukan panel ahli yang memberikan masukan kepada negara 
anggota perjanjian terkait teknologi pengelolaan sampah.

(5) Perjanjian internasional tentang plastik perlu untuk mengikat secara hukum 
serta menyusun norma dalam perjanjian tersebut yang dapat mendorong 
kepatuhan anggota. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk memastikan 
seluruh mekanisme dalam perjanjian internasional tersebut transparan, 
akuntabel, dan presisi.
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