
18  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Kemasan botol plastik kian berkembang menjadi salah satu kontributor 

terbesar sektor industri pangan kepada permasalahan plastik terkini, dengan 

konsumsi dan penggunaan sebesar 36% dan sampah atau limbah sebesar 76%. 

Fenomena global botol minum plastik ini juga mempengaruhi Indonesia. Bahkan, 

Indonesia berada pada peringkat ke-8 negara yang paling banyak mengkonsumsi 

botol minum kemasan plastik di dunia, dan peringkat ke-2 di Asia untuk 

pengelolaan sampah plastik yang buruk. Ini mengungkap serta masalah-masalah 

lainnya seperti penghabisan sumber daya yang tinggi, pengelolaan sampah plastik 

dengan sistem-sistem yang tidak efisien yang memunculkan efek negatif, serta 

rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan permasalahan ini. Tren 

hyperconsumeristic masyarakat kini juga menyumbang kepada peningkatan jumlah 

sampah botol plastik setiap tahunnya. 

 

1.1.1. Penggunaan Kemasan pada Sistem Pangan 

 
 

Penggunaan kemasan pada sistem pangan (food system) memastikan 

penyampaian kualitas produk pangan dari tahap penyimpanan, transportasi, 

distribusi, hingga penggunaan akhir oleh konsumen (lihat gambar 1.1). Restuccia 

menyebutkan bahwa kemasan mencegah deteriorasi pada kualitas makanan dan 

minuman akibat pengaruh eksternal. Han juga menjabarkan esensi dan karakteristik 

umum dari kemasan pangan, yang termasuk: (1) produksi massal, (2) material 

kemasan yang terjangkau dan efisien, (3) bentuk dan struktur kemasan yang sesuai, 

(4) kemudahan atau kenyamanan, dan (5) pertimbangan akan pembuangan. 
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Gambar 1. 1. Penggunaan kemasan pada sistem pangan. 
Sumber: Tina Nurkhoeriyati; Anissa Soraya (www.iuli.ac.id) 

 

Tujuan kemasan pangan juga bersifat profit-driven, yaitu untuk optimalisasi 

biaya produksi hingga distribusi, sekaligus memaksimalkan penjualan dan 

keuntungan. Namun, kemudahan sistem kemasan ini juga memiliki potensi 

pemborosan yang sama atau bahkan lebih besar, yang dibebankan bukan pada 

badan perusahaan pribadi melainkan pada lingkungan bumi kita, ketika produknya 

sudah ‘selesai dipakai’. 

Masyarakat telah membawa perubahan gaya hidup dan tren sosial yang 

dahsyat pasca industrialisasi, mengakibatkan industri kemasan pangan bergerak 

mengikuti perubahan tersebut. Dituntutnya lebih banyak variasi makanan dan 

minuman pada acara-acara sosial (seperti outdoor serta rekreasi) meningkatkan 

keperluan aspek kenyamanan atau kemudahan pada produk-produk pangan (lihat 

gambar 1.2). 
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Gambar 1. 2. Tren dalam evolusi kemasan pangan. 

Sumber: Sitwell (1991). 

 

1.1.2. Kemasan Botol Minum Plastik 

 
 

Salah satu jenis kemasan yang diciptakan untuk mengikuti tren kemasan ini 

adalah plastik. Plastik digunakan secara komersial pada kemasan botol minum untuk 

pertama kalinya pada tahun 1947, namun popularitasnya baru melesat pesat sejak 

tahun 1950-an. Baik para produsen maupun konsumen menyukai material ini 

dikarenakan karakteristiknya yang ringan dan tahan banting serta produksi dan 

transportasinya yang tergolong murah dibandingkan botol kaca. Dengan 

pengecualian wine dan bir, industri pangan menggantikan hampir semua 

penggunaan botol kaca mereka dengan botol plastik. 
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Kemasan botol plastik kian berkembang menjadi salah satu kontributor 

terbesar pada sektor industri pangan kepada permasalahan plastik terkini, dengan 

konsumsi dan penggunaan sebesar 36% dan sampah atau limbah sebesar 76% 

(European Union). Beverage Marketing Corporation mendatakan konsumsiglobal 

botol minum selama lima tahun dari 1999 sampai 2004 (lihat gambar 1.3). Angka 

ini kunjung meningkat, diiringi dengan jumlah kumulatif produksi plastik dalam 

skala global yang tidak menunjukkan adanya penurunan dari tahun 1950 sampai 

2015. Fenomena global botol minum plastik ini juga mempengaruhi Indonesia. 

Bahkan, Indonesia berada pada peringkat ke-8 negara yang paling banyak 

mengonsumsi botol minum kemasan plastik di dunia, dan peringkat ke-2 di Asia 

untuk pengelolaan sampah plastik yang buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Gambar 1. 3.Persentase distribusi plastik global.  

Sumber: CPIA; SPI Comimitee on Resin Statistics as compiled by Association Services 

Group, LLC 
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Gambar 1. 4. Total penggunaan botol plastik di 10 negara. 

Sumber: CPIA; SPI Comimitee on Resin Statistics as compiled by Association Services 

Group, LLC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. 5. Distribusi penggunaan dan pembuangan  

Sumber: CPIA; SPI Comimitee on Resin Statistics as compiled by Association Services 

Group, LLC 
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Gambar 1. 6. Perolehan sampah di 17 gunung. 

Sumber: CPIA; SPI Comimitee on Resin Statistics as compiled by Association Services Group, LLC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gambar 1. 7. Daftar 20 negara tertinggi pengguna plastik.  

Sumber: CPIA; SPI Comimitee on Resin Statistics as compiled by Association Services 

Group, LLC 
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1.1.3. Pengelolaan Sampah di Indonesia 
 

Kegiatan konsumsi lalu membuang botol minum plastik secara sembrono 

seperti yang diamati di dunia saat ini, membawa konsekuensi yang besar yaitu 

pemanasan global. Sifat hyperconsumeristic masyakarat ini juga dapat terlihat pada 

pola konsumsi warga Indonesia. 

Masyarakat Indonesia dikatakan masih belum banyak yang sadar akan 

permasalahan lingkungan terkini. Menurut survey BPS pada tahun 2018, terdapat 

permasalahan ‘kultural’ di Indonesia yaitu perilaku masyarakat yang disebutkan 72 

persen belum peduli tentang pengelolaan sampah. 

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (UU No. 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Manajemen pengelolaan sampah di 

Indonesia secara umum dilakukan dengan proses pengumpulan sampah dari 

pemukiman dan sekitarnya, yang kemudian diangkut untuk dibuang di Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS) hingga akhirnya dibuang di Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA). 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan 

bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mengandalkan TPA. Hal 

ini dapat dilihat dari perilaku pemrosesan sampah di Indonesia yang masih sangat 

didominasi dengan pembuangan sampah ke TPA (open dumping) sebesar 69%. 

Penimbunan (landfill) menyusul dengan 10%. Pengolahan lainnya, seperti kompos 

& daur ulang mencakupi hanya 7% dan pembakaran (incineration) sebanyak 5%. 

Ada pun sekitar 7% dari total persentase sampah yang masih tidak terkelola. 

Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia mencakup 

tingginya jumlah sampah yang dihasilkan (sampai 175 000 ton per hari), tingkat 

pengelolaan yang masih rendah, jumlah TPA yang terbatas, hingga masalah 

anggaran dan kebijakan pemerintah. Ada pun kurangnya integrasi sistem 

pengelolaan, di mana sampah yang sudah dipisahkan sebelum pengiriman dapat 

tercampur lagi sesudahnya. 
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1.1.4. Ekonomi Circular Sampah 

Fenomena sampah kemasan botol minum plastik seperti yang telah 

dijelaskan, merujuk kepada keadaan ekonomi sampah botol plastik Jakarta yang 

linear (linear economy), bertentangan dengan kondisi idealnya yaitu circular 

(circular economy). Seiring berjalannya situasi ini, sistem pembuangan dan 

pengolahan sampah plastik yang tidak memadai membuat kita terus 

mengeksploitasi dan merusak lingkungan. Kita terus menerus mengambil dari alam, 

tetapi tidak memberi timbal balik kepadanya. 

EU Science Hub mengatakan bahwa untuk mencapai ekonomi yang 

circular, penting untuk mendaur ulang bahan dari sampah untuk 'menutup lingkaran 

siklusnya'. Pemulihan energi dari sampah juga memainkan peran penting. 

Pembuangan sampah harus dilakukan secara bertahap, dan jika tidak dapat 

dihindari, harus dikontrol secara memadai agar aman bagi kesehatan manusia dan 

lingkungan. 

“A circular economy seeks to: 

 
1. Maximise the value of the materials that circulate within the economy; 

2. Minimise material consumption, paying particular attention to virgin 

materials, hazardous substances, and waste streams that raise specific 

concerns (such as plastics, food, electric and electronic goods); 

3. Prevent waste from being generated and reduce hazardous components in 

waste and products.” (OECD, 2020) 

 

1.1.5. Daur Ulang Botol Plastik 

 

Keputusan daur ulang, yang biasanya ditentukan oleh konsumen, juga 

terpengaruh oleh faktor regulasi serta ketersediaan infrastruktur untuk 

mengembalikan sampah plastik menjadi bahan baku lagi, ataupun produk lainnya. 

Ketika pilihan ini tidak ada, sampah botol plastik akan menjadi bagian dari beban 

landfill dan incinerator yang semakin langka tanahnya dan berdampak buruk untuk 

lingkungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Historically, industry has operated as an open system,transforming 

resources to products that are eventually discarded to the environment, as 

depicted in Figure 1.2. This, coupled to the massive increase in the use of 

resources, has led to growing impacts on the environment, as large amounts 

of energy, greenhouse gas emissions and other emissions to the environment 

are directly tied to the production and use of the resources, while also 

affecting land use change, the use of water and other environmental 

resources. Moreover, our resources use results in increasing amounts of 

solid wastes, which are discarded or incinerated. Waste is becoming a large 

problem, as we are running out of land for landfilling, and end-of-life waste 

treatment has negative environmental and health impacts. This is especially 

a problem for emerging economies, where material use (and hence 

discarding of it) is growing very rapidly, while limited waste management 

infrastructure exists. - (Worrell, Reuter, 2014) 

Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki sistem pengelolaan 

sampah yang terbatas, namun tingkat penggunaan dan pembuangan sampah botol 

plastik di Indonesia kian melesat tiap tahunnya. Fenomena ini didukung oleh 

kesadaran masyarakat akan penggunaan dan pembuangan botol minum plastik yang 

masih rendah. Sebuah riset yang dilakukan oleh Masrida (2017) pada kampus II 

UBJ menunjukkan bahwa persentase komposisi sampah rata-rata kedua terbesar 

yang terdapat di daerah kampus adalah botol plastik. 
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Gambar 1. 8. Hasil survey Kampus UBJ terhadap komposisi sampah anorganik. 

Sumber: Masrida, 2017 
 

Permasalahannya berlanjut pada sistem pengelolaan sampah di Indonesia 

yang masih tidak terintegrasi, hingga berkontribusi besar terhadap pencemaran 

lingkungan, menghabiskan sumber daya, hingga menghambat sirkulasi ekonomi 

sampah. Pengelolaan sampah di TPA pun pada saat ini masih minim, dan tidak 

memberi dampak positif kepada masyarakat. 

Sistem kemasan pangan menunjukkan bahwa prioritas utamanya adalah 

keuntungan - yang dibuktikan oleh perkembangan kemasan plastik. Sampah plastik 

menjadi kekhawatiran dunia yang semakin besar setiap harinya, dan sebagian besar 

sampah tersebut terdiri dari botol minum sekali pakai. 

Sistem pengelolaan sampah plastik di Indonesia memiliki banyak ruang 

untuk perubahan. Kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ini pun masih 

minim. Melalui penelitian ini, penulis ingin mencari peluang untuk 

mengintegrasikan sistem fasilitas daur ulang kemasan botol minum plastik dengan 

experience centre untuk masyarakat. 

1. Akan seperti apa arsitektur terkait pengelolaan sampah botol minuman 

plastik di masa depan, dan apa saja yang fasilitas atau sarana yang akan 

dibutuhkan? 
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2. Bagaimana agar dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan 

sampah botol plastik yang terintegrasi dengan arsitektur? 

3. Bagaimana agar arsitektur pengelolaan sampah botol plastik dapat 

menambah pengetahuan masyarakat? 

4. Bagaimana cara-cara agar arsitektur dapat membentuk ruang yang 

informatif mengenai proses daur ulang botol plastik melalui experience? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meneliti arsitektur terkait pengelolaan sampah botol minuman plastik di 

masa depan, dan apa saja yang fasilitas atau sarana yang akan 

dibutuhkan. 

2. Meneliti strategi agar arsitektur daur ulang sampah botol minuman 

plastik dapat menambah pengetahuan masyarakat. 

3. Meneliti pengaruh pemaparan edukasi dan informasi kepada perubahan 

sikap manusia. 

4. Meneliti cara-cara agar arsitektur dapat membentuk ruang yang 

informatif mengenai proses daur ulang botol plastik melalui experience. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengeksplorasi lebih jauh peluang-peluang 

untuk kemajuan sistem pengelolaan sampah botol plastik di Indonesia; agar dapat 

membangun sistem pangan yang lebih terintegrasi dan circular pada tahap 

pembuangannya. Arsitektur pengelolaan sampah botol plastik ini akan bermanfaat 

untuk menjadi sarana yang mewadahi peningkatan kesadaran masyarakat akan 

sampah botol plastik serta memberi timbal balik positif kepada lingkungan. 

Harapan dari penelitian ini adalah untuk menyatukan daur ulang dengan 

masyarakat - mendekatkan dan memperlihatkan proses daur ulang botol plastik 

yang tadinya jauh dari muka publik, sehingga mereka diharapkan menyadari 
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konsekuensi dari tindakan mereka dan dengan demikian mengubah perilaku 

mereka. 

“Knowledge affects behavior” - (Flanagan, 2017) 

 
 

Dengan menginformasikan keadaan sistem daur ulang plastik saat ini, 

semoga generasi muda dapat berlanjut untuk memberikan solusi yang lebih baik 

untuk masa depan kita. Proyek ini tidak bertujuan untuk sepenuhnya 

menghilangkan plastik dari sistem pangan (karena hingga saat ini, belum pernah 

ada sistem yang sempurna). Tetapi sebaliknya bertujuan untuk memberikan ruang 

bagi orang-orang untuk merenungkan kembali tindakan mereka terkait pembuangan 

limbah plastik, dan membangkitkan emosi mereka melalui pengalaman arsitektur 

(experience). Semoga ini dapat mempengaruhi cara mereka menganggap ‘sampah 

botol plastik’ dan menambah wawasan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Karya ilmiah ini terdiri dari 6 bab dengan urutan penulisan sebagai berikut: 

 
 

1. Bab 1 Pendahuluan 

 
 

Bab ini berisi latar belakang dan rumusan masalah seputar pengelolaan 

sampah botol plastik, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

2. Bab 2 Kajian Teori 

 
 

Bab ini meneliti pengertian dan proses seputar sistem pengelolaan sampah 

kemasan botol plastik, serta fenomenologi dalam arsitektur, dengan literatur 

seputar plastic bottle waste, plastic bottle recycling, education on recycling dan 

experiencing architecture. 

3. Bab 3 Kajian Preseden 

 
 

Bab ini menganalisis studi preseden seputar tiga bangunan yang diangkat 
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berdasarkan ekspresi arsitektural mereka yang berkaitan dengan teori yang telah 

dipaparkan. 

 
4. Bab 4 Strategi Desain 

 
 

Bab ini memaparkan hasil analisis studi preseden menjadi strategi desain 

perancangan fasilitas daur ulang sampah botol plastik yang sekaligus 

merupakan experience learning centre – menggabungkan dua tipologi, yaitu 

tipologi industrial dan tipologi komersial. 

 
5. Bab 5 Proses Perancangan 

 
 

Bab ini menjelaskan konsep desain serta eksplorasi massa dari penataan 

program, hingga mencapai bentuk hasil akhir dari perancangan, dan juga 

menunjukkan detail sistem-sistem yang menjadi jawaban dari rumusan 

masalah. 

 
6. Bab 6 Kesimpulan dan Saran 

 
 

Bab ini menyimpulkan proses penemuan jawaban dari awal sampai akhir untuk 

semua rumusan masalah. 


