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Kata Pengantar 
 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan            
dalam penyusunan dan pembentukan laporan ini. 
  
Laporan ini menyajikan data terbaru tentang data merek sampah makanan dan minuman            
ringan di 3 sekolah di Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Laporan             
ini juga merekomendasikan langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan oleh berbagai          
pemangku kepentingan untuk melindungi sekolah dan anak-anak dari polusi plastik. 
  
Laporan ini disusun sebagai bagian dari Kampanye Global Audit Merek          
BreakFreeFromPlastic dan Ban the Big 5 Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) yang            
dilaksanakan di Provinsi Bali oleh Yayasan Nexus3 didanai oleh #breakfreefromplastic, dan           
Terre des Hommes Jerman.  
 
Meskipun penelitian ini dilakukan dengan bantuan dana dari #breakfreefromplastic dan          
Terre des Hommes, tanggung jawab terhadap konten sepenuhnya ada pada          
Nexus3/BaliFokus. #breakfreefromplastic dan Terre des Hommes Jerman tidak bertanggung         
jawab atas pandangan dan interpretasi yang diungkapkan dalam laporan ini. 
  
Didirikan pada tahun 2016, #BreakFreeFromPlastic merupakan gerakan global terdiri dari          
berbagai organisasi dan individu yang berjuang untuk menghentikan polusi plastik dan           
menekankan kekuatan aksi masyarakat untuk meminta korporasi bertanggung jawab atas          
krisis pencemaran plastik. Nexus3/BaliFokus merupakan salah satu anggota inti dari          
#BreakFreeFromPlastic sejak tahun 2016. Lihat www.breakfreefromplastic.org.  
 
Nexus3 juga merupakan anggota inti dari Aliansi Zero Waste Indonesia atau AZWI, yang             
merupakan jaringan yang terdiri dari 9 organisasi yaitu YPBB, GIDKP, Nexus3/BaliFokus,           
PPLH Bali, ECOTON, ICEL, Nol Sampah, Greenpeace Indonesia dan WALHI. AZWI           
mengkampanyekan implementasi konsep Zero Waste yang benar dalam rangka         
pengarusutamaan berbagai kegiatan, program, dan inisiatif Zero Waste untuk diterapkan di           
berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan hirarki pengelolaan          
sampah, siklus hidup material, dan ekonomi sirkuler. 
  
Nexus untuk Kesehatan dan Pembangunan Lingkungan atau Yayasan Nexus3 (sebelumnya          
dikenal sebagai BaliFokus) bekerja untuk melindungi masyarakat, terutama populasi rentan,          
dari dampak pembangunan terhadap kesehatan dan lingkungan, menuju masa depan yang           
adil, bebas racun, dan berkelanjutan. 
 
Laporan in disiapkan oleh: Tim Nexus3 Foundation - Nindhita Proboretno, Panca Dewi            
Astuti, Yuyun Ismawati. 
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1. Latar Belakang 
Dalam beberapa tahun terakhir, isu polusi plastik menjadi polemik diperbincangkan di           
seluruh dunia. Plastik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang diciptakan untuk            
mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, pada        
kenyataannya hingga hari ini plastik membawa dampak yang dapat membahayakan          
generasi di masa akan datang.  
 
Plastik sekali pakai diklaim karena kepraktisan      
dalam penggunaannya, harganya murah, dan     
dapat menjangkau hingga pelosok-pelosok.    
Namun demikian, pada akhirnya kemasan plastik      
menimbulkan masalah baru yaitu penimbunan     
sampah yang tidak bisa terurai, minimnya      
peluang daur ulang, serta menjadi ancaman      
terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Selain      
itu, dari awal produksi hingga masa akhir pakai        
plastik sekali pakai ini menggunakan dan      
melepaskan bahan kimia berbahaya.  
 
Berbagai usaha untuk mengurangi dan mengatasi      
polusi plastik di Indonesia dan di dunia dilakukan        
melalui kegiatan-kegiatan clean-up di pantai dan      
lokasi-lokasi tertentu, penerapan pendekatan    
zero waste cities, peraturan pembatasan plastik      
sekali pakai, edukasi ke sekolah dan masyarakat,       
penelitian terkait plastik, maupun teknologi-teknologi     
untuk mengatasi sampah plastik. Namun     
usaha-usaha ini saja tidak cukup. Apabila dilihat       
secara mendalam, pihak yang terlibat hanya      
terbatas pada pemerintah dan masyarakat saja.  
 
Keterlibatan produsen atau perusahaan dalam usaha pengurangan dan penanganan         
sampah plastik terutama yang hasil dari pasca konsumsi produk-produk mereka masih           
sangat minim. Masyarakat dihadapkan pada masifnya produk-produk sekali pakai yang          
diproduksi oleh perusahaan, sehingga menyebabkan semakin tingginya pola konsumsi         
masyarakat dan tentunya penimbunan sampah dari produk-produk ini karena tidak ditangani           
dengan serius. Hal ini diperparah oleh industri petrokimia dan plastik yang akan            
meningkatkan produksi plastik dengan alasan memenuhi permintaan pasar.   
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Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap perusahaan untuk bertanggung jawab          
terhadap produk pasca konsumsinya terus meningkat. Salah satu bentuk tekanan publik           
adalah dengan cara mengaudit merek sampah plastik yang dihasilkan di berbagai lokasi.            
Audit merek merupakan inisiatif #breakfreefromplastic yang dilaksanakan di seluruh dunia. 

1 Ellen MacArthur Foundation . (2017). The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics.  
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Audit merek atau brand audit adalah sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi merek-merek           
sampah plastik. Sebagai contoh, brand audit dilakukan melalui kegiatan clean-up atau           
pengumpulan sampah dalam di lingkup rumah tangga, perkantoran maupun sekolah.  
 
Tujuan dari audit merek antara lain untuk melihat perusahaan mana saja yang kemasannya             
paling banyak didapati di tempat pembuangan sampah atau di tempat umum, mendorong            
perusahaan untuk yang bertanggung jawab terhadap sampah paska produknya dipakai atau           
dikonsumsi dan mendorong perusahaan untuk mendesain ulang produknya sehingga         
mudah terurai di lingkungan.  
 
Dua tahun terakhir, #breakfreefromplastic telah melaksanakan audit merek di seluruh dunia           
dengan melibatkan berbagai negara dan organisasi untuk berpartisipasi dalam         
menyumbangkan data. Hasilnya ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini. 

 
Tabel 1. Data 10 perusahaan pencemar plastik di dunia tahun 2018 dan 2019 

Peringkat 2018  2 2019  3

1 Coca Cola Coca Cola 

2 PepsiCo Nestle 

3 Nestle PepsiCo 

4 Danone Mondelez International 

5 Mondelez International Unilever 

6 Protect & Gambler Mars Incorporated 

7 Unilever Protect & Gambler 

8 Perfetti Van Melle Colgate-Palmolive 

9 Mars Incorporated Philip Morris International 

10 Colgate-Palmolive Perfetti van Melle 

Sumber: BreakFreeFromPlastic  
 

Tabel di atas menunjukkan data audit merek dalam dua tahun terakhir perusahaan            
pencemar sampah plastik tidak berbeda jauh yaitu tiga perusahaan pencemar tertinggi           
adalah Coca-cola, Nestle, dan PepsiCo. Apabila perusahaan ini tidak melakukan perubahan           
kebijakan dalam kemasannya, maka dalam tahun-tahun kedepan ketiga perusahaan akan          
selalu muncul sebagai perusahaan pencemar plastik.  
 

2 https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2018/ 
3 https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2019/ 
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Seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk         
melakukan inovasi pengembangan sistem isi ulang. Tetapi selama ini, solusi yang           
ditawarkan oleh perusahaan hanya berfokuskan pada sistem daur ulang. Data menunjukkan           
tingkat daur ulang hanya 9% pada tingkat global, sedangkan 12% sampah dibakar dan 79%              
sampah dikirim ke tempat pembuangan terlepas ke sungai atau laut.  
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Tidak berbeda jauh dengan data global, audit merek juga dilakukan oleh Greenpeace            
Indonesia tahun 2018. Audit merek yang dilakukan saat kegiatan bersih pantai antara lain di              
Pantai Mertasari, Bali (Danone, Dettol, Unilever), Pantai Pandansari, Yogyakarta (Indofood,          
Unilever, Wings), dan Pantai Kuk Cituis, Tangerang (Santos, P&G dan Wings). 
 
Nexus3 turut berpartisipasi dalam audit merek global tahun 2019 yang diinisiasi oleh            
#breakfreefromplastic. Kegiatan audit merek dilakukan di sekolah-sekolah Provinsi Bali.         
Selain itu, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kampanye AZWI edukasi Ban the Big 5              
atau Tolak 5 Besar plastik sekali pakai.  
 
Ban the Big 5 adalah kampanye yang diluncurkan oleh Aliansi Zero Waste Indonesia tahun              
2018 untuk melarang dan mengurangi 5 (lima) produk plastik sekali pakai:  
(1) kantong plastik sekali pakai;  
(2) sedotan plastik sekali pakai;  
(3) wadah makanan styrofoam/polystyrene; 
(4) sachet; dan  
(5) microbeads dalam produk personal hygiene.  
 
Sebagai salah satu anggota AZWI, Yayasan Nexus3/BaliFokus menginisiasi program         
kampanye edukasi Ban the Big 5 di sekolah-sekolah di Provinsi Bali.  
 
Pemilihan Provinsi Bali sebagai bagian kampanye edukasi ini karena Bali termasuk provinsi            
yang memiliki komitmen kuat untuk mengurangi plastik sekali pakai. Peraturan Gubernur No.            
97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai antara lain            
mencakup pelarangan tas kresek, sedotan, dan styrofoam. Selama beberapa bulan          
peraturan ini telah berjalan dengan baik, tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih ada             
pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini masih banyak terjadi.  5

 
Oleh karena itu, program kampanye edukasi Nexus3 ini dirancang untuk mendukung           
program pemerintah daerah melalui jalur pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan          
pengetahuan sekolah, guru dan murid serta mengubah perilaku dalam mengurangi lima           
produk plastik sekali pakai.  
 
Selain itu, melalui kegiatan audit merek di sekolah-sekolah, Nexus3 juga ingin           
memperlihatkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sampah plastik dari          
produk yang berakhir di sekolah-sekolah yang tidak memiliki sistem pengangkutan sampah.  

4 Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science 
advances, 3(7), e1700782.l 
5 I Putu Suyatra. Dilarang Pakai Kantong Plastik di Pasar Badung, masih Banyak yang Lupa 
https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/11/01/164122/dilarang-pakai-kantong-plastik-di-pasar-badung-masih-
banyak-yang-lupa 
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Sekolah merupakan tempat dimana generasi masa depan tumbuh dan berkembang.          
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi generasi muda dalam menghadapi          
tantangan polusi plastik di masa depan.  

 

2. Dampak Plastik  
Perubahan iklim 
Proses siklus hidup plastik berkontribusi terhadap perubahan iklim karena plastik terbuat           
dari 99% minyak bumi yang merupakan bahan baku dari plastik. Plastik berkontribusi            
terhadap emisi gas rumah kaca pada setiap tahap siklus hidupnya. Hal ini dimulai dari              

6

ekstraksi, produksi, distribusi, konsumsi hingga pembuangan yang pada akhirnya berpotensi          
terbuang memasuki lingkungan.  
 
Saat plastik sudah berada di lingkungan dan terpapar matahari, maka berpotensi           
mengeluarkan gas metana yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selain itu,            
plastik juga sering terbakar maupun dibakar (dibakar secara terbuka atau melalui teknologi            
seperti insinerator) dan disaat proses pembakarannya inilah mengeluarkan emisi karbon dan           
racun berbahaya. 

Pencemaran lingkungan 
Plastik yang terbuat dari bahan polimer hanya       
digunakan dalam jangka waktu sesaat tetapi akan       
bertahan dan terurai dalam waktu yang sangat       
lama. Sifatnya yang ringan apabila dibuang secara       
tidak benar, seperti misalnya jatuh di tanah,       
terlempar keluar dari jendela mobil, menumpuk ke       
tong sampah yang sudah penuh, atau secara tidak        
sengaja terbawa oleh hembusan angin akan      
mencemari lingkungan.  
 
Saat terurai menjadi lebih kecil, plastik dapat       
memasuki saluran air yang pada akhirnya masuk       
ke lahan pertanian, menyumbat aliran air, masuk ke        
sungai, dan laut. Para peneliti menyatakan bahwa       
plastik berukuran mikro menjadi magnet     
berkumpulnya atau terkonsentrasinya zat-zat    
berbahaya dan beracun, misalnya merkuri, PBDEs,      
PCBs, dan bahan-bahan kimia lainnya.  7

6 Hamilton L.A., et al. (2019). Plastic and Climate: The Hidden Costs of Plastics Planet. CIEL 
7 Smith, M., Love, D. C., Rochman, C. M., & Neff, R. A. (2018). Microplastics in seafood and the implications for 
human health. Current environmental health reports, 5(3), 375-386. 
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Membahayakan manusia dan makhluk hidup 
Selain mencemari lingkungan, plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat         
membahayakan biota yang berada di sungai dan laut. Sebuah studi, menunjukkan didalam            
perut ikan terdapat plastik yang disangka oleh sebagai makanan. Lebih lanjut, ikan-ikan ini             8

akan dikonsumsi oleh manusia dan berpotensi untuk dikonsumsi masuk ke tubuh manusia.            
Karena tertelannya plastik berpotensi menimbulkan peradangan pada saluran pencernaan,         
terdapat pula potensi menyebabkan kerusakan fisik pada manusia. Sebuah studi juga telah            

9

menemukan kandungan mikroplastik pada feses manusia. Plastik mengandung berbagai         10

bahan kimia seperti organik polutan dimana dapat membahayakan tubuh manusia dan           
hewan. Kandungan aditif polimer pada plastik dapat bermigrasi ke dalam makanan dan            
minuman melalui pemanasan sehingga dapat menguap ke udara. 
 

3. Regulasi Terkait Tanggung Jawab Produsen Di 
Indonesia 
Dalam undang-undang, Pemerintah telah mengatur kewajiban produsen terhadap        
produknya  terutama pengurangan plastik kemasan pada tabel 2 berikut. 
 

Tabel 2. Kerangka regulasi kewajiban produsen terhadap sampah paska konsumsi 

Peraturan/Perundang-
undangan 

Rincian pasal yang terkait 

Undang-undang No. 18   
Tahun 2008 tentang   
Pengelolaan Sampah 

Pasal 14 
Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang        
berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada       
kemasan dan/atau produknya. 
 
Pasal 15 
Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang       
diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 
 
Pasal 16: 
Tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara        
pelabelan atau penandaan, dan kewajiban produsen untuk       
mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang       
tidak dapat / sulit terurai. 

8 Savoca, M. S., Tyson, C. W., McGill, M., & Slager, C. J. (2017). Odours from marine plastic debris induce food 
search behaviours in a forage fish. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1860), 
20171000. 
9 Llyod-Smith, M. & Immig, J. (2018). Ocean Pollutants Guide. IPEN 
10 Petrus Riski &  Calista Amalia Wiradara. 28 September 2019. Bahaya mikroplastik! Bukan hanya ikan, 
manusia juga terpapar 
https://www.mongabay.co.id/2019/09/28/bahaya-mikroplastik-bukan-hanya-ikan-manusia-juga-terpapar/ 
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Peraturan/Perundang-
undangan 

Rincian pasal yang terkait 

Peraturan Pemerintah 
No. 81 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah 
Sejenis 

Pasal 12 
Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: 
a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan 

sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; 
dan/atau 

b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang 
mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan 
sampah sesedikit mungkin. 

 
Pasal 13 
1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan: 

a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai 
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; 

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur 
ulang; dan/atau  

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk 
untuk didaur ulang. 

2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat 
menunjuk pihak lain. 

 
Pasal 14 
Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: 
a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali 

sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya 
sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; 

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; 
dan/atau 

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk 
untuk diguna-ulang. 

 

 

 
4. Metodologi 
Pengambilan data audit merek mengadopsi tata cara pelaksanaan audit merek milik           
#breakfreefromplastic. Nexus3 kemudian menyesuaikan tata cara ini sesuai konteks untuk          
sekolah. Kriteria untuk proses seleksi sekolah-sekolah yang akan mengikuti audit merek ini            
adalah berdasarkan kedekatan lokasi/wilayah sekolah (pantai/sungai/ perkotaan), dan        
umumnya sekolah yang memiliki akses terbatas ke informasi terkait polusi plastik. Selain itu             
kriteria lainnya adalah juga jenis sekolah (SD/SMP/swasta/negeri/Adiwiyata). 
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Tahap persiapan: 
Sebelum memulai audit merek, sekolah diidentifikasi berdasarkan kriteria yang telah          
ditentukan. Setelah sekolah terpilih, hal yang pertama dilakukan adalah proses pengajuan           
perijinan pengambilan sampah selama 5-6 hari berturut (ada sekolah full-day hanya 5 hari             
sekolah dan ada sekolah yang masuk selama 6 hari) di 3 sekolah terpilih. Setelah mendapat               
perizinan dari sekolah, kemudian proses audit dimulai. 

 
Adapun alat bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan audit merek antara lain: 

 
● Kertas bekas  
● Spidol 
● Timbangan, 
● Form pemilahan 
● Pensil 
● alas terpal untuk seluruh sampah     

harian,  
● Alas terpal,  

● Capitan kayu,  
● sarung tangan kain,  
● masker,  
● Form pemilahan,  
● pensil,  
● sabun cuci tangan 
● Ember bekas sekitar 10 untuk     

klasifikasi jenis sampah 
 
Tahap pelaksanaan audit merek: 
Pelaksanaan audit merek di sekolah dilakukan di kantor Nexus3 dengan melibatkan 4 staf             
Nexus3 dan 10 anak SMP Negeri 3 Kuta Utara (proses pelibatan siswa/i hanya 1 hari).               
Adapun tahapan proses audit merek dilaksanakan dengan cara berikut ini: 
 
 
 
 

Gambar 3. Tahapan proses audit merek di sekolah  
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Tahap kalkulasi dan input data 
Setelah jumlah sampah (kg) dan audit merek       
terdata di form manual, tahap selanjutnya      
adalah input dan kalkulasi data dalam tabel       
excell. Kemudian di ranking berdasarkan     
perusahaan terbanyak sesuai data    
masing-masing sekolah dan keseluruhan    
sekolah. 
 

5. Limitasi 
Dalam pengambilan sampah sekolah, tidak     
semua sampah bisa terbawa untuk diaudit.      
Ada beberapa faktor yaitu: sampah di salah       
satu sekolah ada yang dibakar, sampah      
sekolah bercampur dengan sampah sekolah     
lain, sampah plastik tercampur dengan     
sampah makanan. 

 

 

 

 

6. Lokasi 
Pelaksanaan audit merek ini dilakukan di Provinsi Bali. Kabupaten/Kota yang dipilih yaitu            
Bangli, Badung dan Denpasar. Dalam pemilihan lokasi sekolah didasarkan pada beberapa           
kategori, antara lain:  

1) Sekolah Dasar Negeri 4 Yangapi 
Pemilihan lokasi SD Negeri 4 Yangapi karena merupakan salah satu sekolah yang            
berada di Kabupaten Bangli. Sekolah ini dipilih berdasarkan kriteria wilayah sekitar           
pegunungan dan sungai. 

2) Sekolah Dasar Hainan School 
Pemilihan lokasi SD Hainan School karena merupakan salah satu sekolah yang           
berada di Kota Denpasar. Sekolah ini dipilih berdasarkan kriteria wilayah perkotaan.  

3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara 

10 



Pemilihan lokasi SMP Negeri 3 Kuta Utara karena merupakan salah satu sekolah            
yang berada di Kabupaten Badung. Sekolah ini dipilih berdasarkan kriteria wilayah           
kedekatan sekitar pantai, laut, dan juga berada di kawasan pariwisata. 

7. Hasil Audit Merek 
1) Hasil keseluruhan audit merek di 3 sekolah Provinsi Bali 

Pada 9-18 September 2019, Tim Nexus 3 melakukan audit merk sampah yang            
dihasilkan oleh 3 Sekolah di 3 Kabupaten selama 7 hari berturut-turut. Sampah-sampah            
dikumpulkan pada sore, dan keesokan pagi dan siang hari untuk proses pemilahan jenis             
sampah dan audit merek.  
 
Hasil audit merek menunjukkan bahwa sampah-sampah bermerek yang ditemukan         
berupa bungkus biskuit, bungkus permen, snack kemasan, dan juga air minum dalam            
kemasan gelas plastik, pouch plastik, botol plastik, dan karton. Dari total 1797 sampah             
bermerk yang ditemukan, diambil 961 sampah dari 10 perusahaan dengan sampah           
terbanyak sebagai 10 besar perusahaan penyumbang sampah plastik terbanyak di 3           
Sekolah.  Hasil audit 3 Sekolah tersebut dalam dilihat dalam tabel 3 berikut ini.  
 

Tabel 3 Hasil audit merek Nexus3 
Peringkat Perusahaan Jumlah (Pcs) Persentase 

1 Mayora 208 21,6% 

2 Orang Tua 169 17,6% 

3 Indofood 114 11,9% 

4 RBS Food 102 10,6% 

5 Kaldu Sari Nabati 90 9,4% 

6 Siantar Top 68 7,1% 

7 Sinar Sosro 64 6,7% 

8 Yupi Trade Jelly Gum 55 5,7% 

9 Garuda Food 50 5,2% 

10 Batman Kencana 41 4,3% 

Total 961 100% 
 
  

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tiga perusahaan yang menghasilkan sampah           
terbanyak di Tiga sekolah adalah Mayora, Orang Tua, dan Indofood.  
 
PT Orang Tua menjadi perusahaan nomor 2 penghasil sampah plastik di ketiga sekolah             
karena banyak ditemukan gelas plastik bekas “Teh Gelas” yang merupakan produk PT            
Orang Tua.  
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Kesadaran siswa untuk membawa air botol minum sendiri masih sangat rendah           
sehingga banyak ditemukan sampah berupa air minum dalam kemasan. 
 
Ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional Indonesia yang        
memproduksi berbagai macam produk makanan dan minuman. Kantin di         
sekolah-sekolah banyak menjual produk-produk dari ketiga perusahaan tersebut.  
 
Semakin banyaknya produk yang dijual, sampah plastik yang dihasilkan juga akan           
semakin banyak. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut harus bertanggung         
jawab terhadap sampah plastik dari produknya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 5 (kiri atas). Beng-beng produk      
dari perusahaan Mayora Indah 
Gambar 6 (kanan atas) Milkuat salah satu       
produk Indofood.  
Gambar 7(kiri bawah). Produk teh gelas      
dari PT Orang Tua 
Kredit foto: Nexus3 
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Selain menghitung merek-merek perusahaan, tim Nexus3 juga melakukan perhitungan         
pada jenis plastik yang dihasilkan. 3 jenis plastik yang paling banyak ditemukan antara             
lain:  
 

 
 

 
 
 

1.048 Kemasan sachet 327 Minuman kemasan gelas

 
 
 

234 Botol plastik  
 

 
2) Sekolah Dasar Negeri 4 Yangapi, Kabupaten Bangli 

Pelaksanaan audit merek dilakukan    
selama 9-14 September 2019. Karena     
lokasi sekolah ini cukup jauh, sehingga      
pengambilan sampah dilakukan hanya 2     
(dua) kali selama audit merek. Sekolah      
ini belum menerapkan pemilahan    
sampah walaupun tempat sampah    
terpilah sudah disediakan. Karena tidak     
ada pengangkut sampah yang    
menjangkau wilayah sekolah ini,    
sampah-sampah di SD Negeri 4 Yangapi      
kadang berakhir dibuang di tanah kosong      
dekat sekolah kemudian dibakar.  

 
 
 
 
 

 
Karena akan diaudit, sampah-sampah    
yang ada kemudian dikumpulkan setiap     
harinya. Dari 529 sampah bermerk yang      
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ditemukan, diambil 454 sampah dari 10 besar perusahaan yang sampahnya paling           
banyak ditemukan. Hasil audit merk di SD N 4 Yangapi dapat dilihat dalam tabel 4               
berikut ini.  

 
Tabel 4 Hasil audit merek SD Neger 4 Yangapi, Kabupaten Bangli 

Peringkat  Perusahaan  Jumlah (Pcs) Persentase 

1 RBS Food 102 22,5% 

2 Orang Tua 86 18,9% 

3 Mayora 71 15,6% 

4 Batman Kencana 41 9,0% 

5 Triteguh Manunggal Sejati 38 8,4% 

6 Siantar Top 37 8,1% 

7 Garuda Food 25 5,5% 

8 Indofood 21 4,6% 

9 Joyful Snack 17 3,7% 

10 Danone 16 3,5% 

 Total 454 100% 
 
 

Variasi merk yang ditemukan di SDN 4 Yangapi tidak terlalu banyak. Hal tersebut             
dikarenakan hampir semua jajanan yang dibeli oleh siswa berasal dari 1 kantin            
sekolah sehingga anak-anak hanya membeli apa yang disediakan oleh kantin          
tersebut.  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa Mayora dan Orang Tua berada di peringkat ketiga             
dan kedua. Sampah plastik terbanyak berasal dari perusahaan lokal yaitu RBS Food            
dengan produk berupa makanan ringan bermerek “O’mac”. 

 
 
 
 
 

Gambar 9 (kanan). O’Mac produksi RBS Food. 
Sampah plastik yang paling banyak ditemukan di SD N 
4 Yangapi 
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3) Sekolah Dasar Hainan School (Kota Denpasar) 

Audit merek dilaksanakan selama 10-16 September 2019. Merupakan sekolah         
swasta yang terletak di Kota Denpasar dan salah satu sekolah Adiwiyata Kota            
Denpasar yang secara fasilitas telah dilengkapi dengan tempat sampah terpilah          
antara organik dan anorganik. Sekolah tersebut juga telah bekerja sama dengan           
Bank Sampah untuk mengangkut sampah plastik di sekolah. 
 
Dari 757 sampah plastik bermerk yang ditemukan, diambil 444 sebagai perusahaan.           
Merek yang ditemukan di SD Hainan School sangat bervariatif. Hal tersebut           
dikarenakan sumber jajan yang dikonsumsi oleh siswa tidak hanya berasal dari           
kantin tetapi juga berasal dari jajanan yang dibawa sendiri dari rumah. 10 besar             
perusahaan dengan merk yang paling banyak ditemukan dapat dilihat dalam tabel 5            
berikut.  
 

Tabel 5 Hasil audit merek SD Hainan School, Kota Denpasar 
Peringkat Perusahaan Jumlah (pcs) Persentase 

1 Mayora 78 17,6% 

2 Indofood 58 13,1% 

3 Kaldu Sari Nabati 55 12,4% 

4 Yupi Trade Jelly Gum 55 12,4% 

5 Orang Tua 48 10,8% 

6 Sinar Sosro 38 8,6% 

7 Ultra Jaya 32 7,2% 

8 Siantar Top 31 7 % 

9 Garudafood 25 5,6% 

10 Yakult 24 5,4% 

Total 444 100% 
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4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara, Kabupaten Badung 

Merupakan sekolah menengah pertama yang terletak di Kabupaten Badung. Sekolah ini           
belum memiliki fasilitas sampah terpisah. Sampah sekolah masih dicampur dan dibuang           
ke tempat pembuangan di belakang sekolah. Kemudian sampah tersebut akan diangkut           
langsung ke TPA setiap hari selasa. Tetapi satu hal menjadi problematik adalah, SMPN             
3 Kuta Utara juga berbagi sekolah dengan SDN 2 Kuta Utara. Sehingga, sampah yang              
diangkut untuk diaudit kemungkinan bercampur dengan sampah SD.  
 
Audit merek di sekolah ini dilaksanakan dari tanggal 11 -18 September 2019 dengan             
total keseluruhan sampah yang dihasilkan yaitu 511 (pcs), 312 (pcs) sampah bermerek            
masuk kedalam 10 besar perusahaan. Merek yang ditemukan di SMP N 3 tidak terlalu              
bervariasi karena sumber makanan berasal dari 1 (satu) kantin sekolah. 
 

Tabel 6. Hasil audit merek SMP Negeri 3 Kuta Utara 
Rangking Perusahan Jumlah (pcs) Persentase 

1 Mayora 59 18,9% 

2 Indofood 35 11,2% 

3 Kaldu Sari Nabati 35 11,2% 

4 Orang Tua 35 11,2% 

5 Bronson Prima Industri 30 9,6% 

6 Starfood Jaya Prima 28 9% 

7 Sinar Sosro 26 8,3% 

8 Unifam 23 7,4% 

9 Charoen Pokphand Indonesia 23 7,4% 

10 Wings Food 18 5,8% 

Total 312 100% 
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8. Kesimpulan dan Rekomendasi 
Hasil audit merek ini memperlihatkan bahwa sampah yang dihasilkan sekolah sebagian           
besar merupakan produk makanan ringan dan minuman kemasan. Yang terpenting dari           
hasil ini adalah produk perusahaan multinasional Indonesia dan juga produk lokal masih            
mendominasi peredaran produk di lingkungan sekolah Provinsi Bali. Terutama untuk          
sekolah yang lokasinya jauh dari pusat perkotaan, banyak beredar produk-produk dari           
usaha lokal.  
 
Untuk menanggapi hasil audit di sekolah-sekolah, Nexus3 mengusulkan beberapa         
rekomendasi sebagai berikut: 

1. Sekolah-sekolah harus membuat sistem pengelolaan sampah terpadu bekerjasama        
dengan Bank sampah terdekat, Banjar serta Dinas Lingkungan Hidup dan          
Kebersihan setempat. 

2. Mendorong sekolah untuk mengurangi 4 jenis plastik sekali pakai yaitu kantong           
plastik, sterofoam, sedotan plastik, dan kemasan sachet. Siswa/i dianjurkan untuk          
membawa wadah makan dan botol minum sendiri, dan sekolah harus menyediakan           
air minum isi ulang untuk memudahkan siswa/i mengisi air minum. 

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk lebih tegas mengatur jenis produk yang dijual           
melalui kantinnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari alternatif pengganti          
makanan kemasan seperti makanan yang diproduksi sendiri sehingga mengurangi         
sampah plastik, selain itu juga memajukan usaha lokal.  

4. Mendorong perusahaan yang memproduksi makanan ringan dan minuman kemasan         
di sekolah juga turut bertanggung jawab terhadap pengumpulan sampah paska          
konsumsi. Dengan bertanggung jawab, maka secara langsung dapat mengurangi         
beban sekolah dalam mengelola sampahnya. Yang secara tegas telah diamanatkan          
pada undang-undang pengelolaan sampah 

5. Selama ini, tekanan dari publik hanya ditujukan kepada perusahaan internasional          
yang sudah memiliki nama di global dan nasional. Padahal, perusahaan          
multinasional dan lokal juga harus turut ditekan. Karena perusahaan-perusahaan ini          
lebih mudah menjangkau sekolah-sekolah yang berada di pelosok sehingga mereka          
juga harus turut bertanggung jawab. 

6. Redesain kemasan sekali pakai dengan menggunakan bahan dari daur ulang alami           
atau bahan yang lebih tebal sehingga dapat digunakan berulang. 

7. Membangun sistem alternatif refill bulk store atau toko yang menjual dalam bentuk            
besar atau kiloan di berbagai kota hingga pelosok. Sehingga masyarakat dapat           
mengisi ulang dengan mudah dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. 

8. Pemerintah menegakkan dan menerapkan peraturan terkait tanggung jawab        
produsen. Selain itu juga, membuat peraturan teknis tentang tata cara          
pelaksanaannya serta sanksi apabila melanggar. 
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Terimakasih 
Matur suksma 
 
 
 

  
SMP Negeri 3 Kuta Utara 

 
Kontak 
www.nexus3foundation.org 
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