APAKAH KANTONG PLASTIK
BOLEH DIBAKAR?
Bahaya Kesehatan Membakar Plastik dan Sampah
Sebagian besar orang yang membakar sampah plastik di sekitar rumahnya tidak menyadari betapa bahayanya
aktivitas ini terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa sampah
yang dibakar di pekarangan jauh lebih berbahaya terhadap kesehatan daripada yang kita kira sebelumnya.
Membakar sampah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, memperburuk kondisi mereka yang sakit
asthma dan emﬁsema, menimbulkan ruam kulit, mual atau sakit kepala, kerusakan sistim saraf, ginjal, liver,
sistem reproduksi dan perkembangan. Pembakaran polimer poliystyrene – seperti mangkuk dan gelas
styrofoam, kemasan telur dan yogurt – dapat melepaskan styrene. Gas styrene dapat langsung diserap oleh
kulit dan paru-paru. Pada level yang tinggi, asap styrene dapat merusak mata dan membran mukosa. Paparan
jangka panjang styrene dapat menyerang sistem saraf pusat, mengakibatkan sakit kepala, kelelahan, dan
depresi. Asap hasil pembakaran kemudian menyebar, tidak hanya memengaruhi orang yang membakar
sampahnya, tapi juga keluarga, anak-anak, dan tetangga sekitar.

Emisi dioksin dari pembakaran plastik
Emisi paling berbahaya yang diakibatkan dari pembakaran sampah plastik yang mengandung senyawa
organoklorin seperti PVC adalah dioksin, kelompok kimia yang sangat beracun. Dioksin sangat berbahaya bagi
kesehatan manusia karena bersifat kasinogenik, mengganggu hormone, dan persisten; dapat terakumulasi di
jaringan lemak sehingga ibu yang sedang hamil dapat memberikannya secara langsung ke bayi mereka melalui
plasenta. Dioksin juga dapat menetap di tanaman dan aliran air, dimana mereka akhirnya akan mencemari
makanan kita, terakumulasi di dalam tubuh, dan diturunkan ke anak-anak.

Membakar plastik dan sampah
Di sekitar kita masih banyak orang yang melakukan pembakaran sampah. Sampah dibakar di pekarangan atau
halaman rumah, di kebun, atau bahkan di pinggir jalan. Sampah yang dibakar biasanya termasuk kertas,
kardus, sisa makanan, dan plastik – pada dasarnya semua material yang sebenarnya bisa di daur ulang atau
diambil oleh pengangkut sampah. Emisi udara dari pembakaran sampah yang dilakukan di perumahan secara
langsung melesapskan polutan ke dalam rumah atau atmosfer tanpa disaring terlebih dahulu.

Mengapa orang membakar plastik dan sampah mereka?
Membakar sampah plastik dan sampah domestik lainnya merupakan hal yang masih banyak kita temukan di
Indonesia. Orang membakar plastik untuk berbagai macam alasan – entah itu karena lebih mudah daripada
mengangkut sampah ke lokasi pembuangan sampah terdekat atau untuk menghindari membayar jasa
pengangkutan sampah, atau karena tidak adanya pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Bagaimana membakar plastik dan sampah lainnya dapat berbahaya?
Polutan yang dilepaskan dari pembakaran sampah plastik dapat ditransportasikan melalui udara pada jarak
dekat maupun jauh, dan kemudian terdeposit ke dalam tanah maupun badan air. Beberapa polutan ini seperti
merkuri, polychlorinated biphenyls (PCB), dioksin dan furan, akan persisten untuk waktu yang sangat lama di
lingkungan dan memiliki tendensi untuk terbioakumulasi, yang artinya akan terkumpul pada predator paling
atas di rantai makanan. Bioakumulasi polutan biasanya terjadi secara tidak langsung seperti melalui air minum
dan makanan dibandingkan secara langsung yaitu menghirup udara yang terkontaminasi. Di alam, berbagai
dampak buruk yang berhubungan dengan polutan ini termasuk kanker, kecacatan pada janin, kegagalan
reproduksi, penyakit kekebalan tubuh, dan efek perilaku. Manusia dapat terpapar secara tidak langsung,
khususnya melalui konsumsi dari produk ikan, daging, dan susu yang terkontaminasi.

Apa yang bisa kita lakukan? lakukan 5 langkah ini yuk!

1

Hindari penggunaan
kantong plastik dari
awal, tanyakan pada
diri anda apakah
harus benar-benar
menggunakan
kantong plastik?

2

Rencanakan
sebelum
berbelanja,
sehingga bisa
mempersiapkan
dan membawa tas
belanja
sebelumnya.

3

Kalau kamu
termasuk orang
yang pelupa atau
impulsif, bawa tas
belanja yang bisa
dilipat, ringkas
sehingga dapat
dibawa selalu.

4

Jika sudah
terpaksa
menggunakannya,
pisahkan plastik
dari sampah yang
lain. Jangan
membakar plastik
apapun!

5

Daur ulang
kantong plastik
yang habis kamu
pakai. Jangan
dibuang
sembarang, itu
masih bisa
diolah!

Disusun oleh: Silvia Rachmy untuk #Pay4Plastic #DietKantongPlastik
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