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PENGANTAR 

Tekanan ekologis akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan yang akan 

berdampak pada kualitas dan kuantitas komoditas laut. Sampah plastik laut merupakan masalah 

global dan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam aspek 

pemantauan dan penanggulangannya. Penanganan Sampah laut masuk ke dalam Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2015-2030 ke-14 "Ekosistem Lautan".  Untuk 

menyongsong TPB-14 ini, Indonesia harus berperan aktif untuk mengimplementasikan TPB 

dan target pencapaiannya, untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan 

kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.  

 

Pusat Penelitian Oseanografi LIPI akan memberikan sumbangsih terkait inisiasi data dasar 

pencemaran sampah laut di Indonesia. Data tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan 

pencemaran sampah laut di Indonesia dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi pencemaran laut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung misi 

Indonesia dalam mencapai tujuan dari TPB ke-14 terkait dengan ekosistem lautan khususnya 

untuk menurunkan sampah plastik di laut. 

  

Salah satu tugas pokok dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah 

memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan nasional. Tugas pokok dan fungsi 

tersebut dapat dijabarkan, salah satunya dengan memberikan masukan berupa adendum 

(tambahan) ke dalam peraturan dan/atau perundangan yang telah berlaku atau yang sedang 

dalam proses pembahasan dalam bentuk Naskah Akademik. Masukan-masukan tersebut 

semata-mata adalah untuk meningkatkan law enforcement serta mengakselerasi efektifitas dan 

efisiensi perangkat hukum terkait perlindungan alam.   

      

Menuangkan hasil penelitian terkait pengelolaan sampah laut dalam sebuah naskah akademik, 

diharapkan dapat memperkaya referensi yang dapat diacu oleh Kementerian/Lembaga (K/L) 

terkait dalam menyusun dan melengkapi peraturan dan perundangan terkait perlindungan alam, 

diantaranya melalui Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, 

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. 

 

Naskah akademik “Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia Untuk Melengkapi Rencana Aksi 

Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2018" ini 

merupakan salah satu sumbangsih dan tanggung jawab moral Pusat Penelitian Oseanografi 

kepada pemangku kepentingan, untuk itu besar harapan kami hasil telaah ini dapat bermanfaat 

bagi seluas-luasnya, terutama dapat bermanfaat bagi pelaksanaan misi Indonesia untuk 

mencapai tujuan dari TPB dan pelaksanaan Perpres yang dimaksud 

 

Jakarta,    Juli 2019 

      

Dr. Dirhamsyah MA.  

Kepala Pusat Penelitian Oseanografi 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
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REKOMENDASI 

 

 

● Addendum pada lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 

2018-2025 dengan menambahkan data awal sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 

268,740 - 594,558 ton per-tahun  

● Melakukan penetapan metode standar pemantauan sampah laut yang terdampar di 

pantai sebagai pendekatan dalam mengukur persebaran sampah laut di perairan 

Indonesia. 

● Melakukan kajian pemantauan dan modeling sebaran sampah laut secara rutin agar 

selalu tersedia data terbaru berdasarkan metode yang sudah terstandar. 

● Melaksanakan kajian lanjut terkait dampak sampah plastik terhadap biota laut dan 

manusia. 
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Ringkasan Eksekutif 

 
Penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik 

semakin meningkat. Sebagai informasi, produksi global plastik telah meningkat dari 

sekitar 0,5 juta ton per tahun pada tahun 1950 sampai dengan 378 juta ton pada tahun 

2017, dengan perkiraan peningkatan 4% per tahun hingga 2019. Sifatnya yang 

menguntungkan seperti serbaguna, ringan, kuat, tahan lama dan murah, plastik sudah 

digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Namun, dibalik manfaatnya, pengelolaan 

plastik yang tidak berkesinambungan dan ramah lingkungan akan berdampak terhadap 

lingkungan. Selain itu, sampah plastik yang masuk ke lingkungan akan mengalami 

degradasi menjadi partikel plastik berukuran kecil baik secara oksidasi termal dengan 

radiasi ultraviolet maupun degradasi secara mekanik. Oleh karena itu,  naskah 

akademik ini disusun untuk menginisiasi data dasar (baseline data) terkait pencemaran 

sampah laut secara umum dan sampah plastik secara khusus.  Sasaran utama adalah 

menyediakan data dasar pencemaran sampah laut yang dapat digunakan untuk 

pengelolaan dan penanggulangan pencemaran laut di Indonesia. 

Pendekatan penelitian sampah laut yang dilakukan dalam naskah akademik ini 

mengadaptasi metode standar dari NOAA Technical Memorandum NOS-OR & R-46, 

khususnya metode shoreline survey methodology dan NOAA Technical Memorandum 

NOS-OR & R-48.  Kajian monitoring sampah laut terdampar dilaksanakan pada enam 

wilayah (18 lokasi) di Indonesia sejak Februari 2018 hingga Maret 2019, yakni Wilayah 

Sumatera (Aceh, Belawan, Bintan, Padang), Wilayah Jawa (Pulau Pramuka, Pulau Pari, 

Semarang), Wilayah Kalimantan (Pontianak), Wilayah Nusa Tenggara (Denpasar, 

Mataram, Lombok Utara, Kupang), Wilayah Sulawesi (Makassar, Manado, Bitung), 

Wilayah Maluku Papua (Ambon, Tual dan Biak). Adapun kategori sampah laut yang 

dimonitor dikelompokkan menjadi tujuh kategori sampah, yakni plastik dan karet, 

logam, kaca, kayu (olahan), kain, lainnya, serta bahan berbahaya. Namun, naskah 

akademik ini akan fokus pada sampah plastik karena adanya dominansi sampah plastik 

selama monitoring dan ada kemungkinan ancaman plastik yang tinggi pada ekosistem 

dan biota laut.   

 

Hasil monitoring menunjukkan persentase rata-rata sampah plastik adalah 

47.58±11.79% dari total sampah laut yang terdampar di pantai atau sekitar  3.26±1.30 

plastik/m2 atau  113.57±83.88 g plastik/m2/bulan. Dari 18 lokasi pengamatan, terdapat 

lima kawasan pantai dengan sampah plastik paling banyak, yakni Padang, Makassar, 

Manado, Bitung, Ambon.  Lima wilayah tersebut memiliki persentase sampah 

NASKAH AKADEMIK  

Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia Untuk Melengkapi Rencana Aksi 

Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden RI No.83 

Tahun 2018 
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plastik >50% dengan jumlah sampah plastik >4 pcs/m2 dan berat rerata >190g plastik 

per m2.  Sampah plastik yang dominan ditemukan pada seluruh wilayah dan lokasi 

pengamatan adalah sampah plastik sekali pakai (SPSP), seperti kantong kresek, 

sedotan, puntung rokok dan styrofoam. SPSP tersebut relatif lebih mudah hancur serta 

dapat menjadi plastik ukuran mikro (seperti mikroplastik dan nanoplastik) yang dampak 

ancamannya perlu dikaji lebih jelas.  Ditinjau lebih lanjut, sampah plastik terdampar 

pada musim angin muson barat (Bulan Oktober hingga Maret) lebih tinggi 

dibandingkan pada musim angin muson timur (Bulan April hingga Oktober).  Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata sampah plastik di musim barat mencapai 4.55±2.15 

plastik/m2 dengan berat rerata 115.91±85.01 g plastik/m2, sedangkan pada musim timur, 

sampah plastik ditemukan mencapai 2.46±1.20 plastik/m2 dengan berat rerata 

90.15±74.30 g plastik/m2. 

      

Dengan asumsi tidak ada sampah plastik yang berasal dari luar Indonesia (termasuk 

terbawa arus), dari seluruh sampah plastik yang dikonsumsi kegiatan antropogenik 

terakumulasi 30% di garis pantai pantai serta garis pantai Indonesia 99,093 km; estimasi 

sampah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat (landbase dan seabase) adalah 

268,740  - 594,558 ton per-tahun. 

      

Rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk menangani sampah laut sesuai 

Peraturan Presiden RI No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut khususnya 

lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025 bagian 

Strategi 5 tentang Penelitian dan Pengembangan meliputi: 

 

● Addendum pada lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 

2018-2025 dengan menambahkan data awal sampah plastik yang masuk ke laut 

sebesar 268,740  - 594,558 ton per-tahun  

● Melakukan penetapan metode standar pemantauan sampah laut yang terdampar di 

pantai sebagai pendekatan dalam mengukur persebaran sampah laut di perairan 

Indonesia. 

● Melakukan kajian pemantauan dan modeling sebaran sampah laut secara rutin agar 

selalu tersedia data terbaru berdasarkan metode yang sudah terstandar. 

● Melaksanakan kajian lanjut terkait dampak sampah plastik terhadap biota laut dan 

manusia. 
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A.   PENDAHULUAN 

 1.  Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk dan ekonomi masyarakat secara langsung maupun tak 

langsung menstimulasi peningkatan aktivitas manusia dalam berbagai bidang. 

Kegiatan yang berlangsung di lahan atas maupun di sepanjang wilayah pesisir akan 

menyebabkan tekanan ekologis yang termagnifikasi di kawasan hilir, yaitu di wilayah 

pesisir. Tekanan ekologis akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan yang 

pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas komoditas hasil laut. 

Penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik 

semakin meningkat. Polusi plastik awalnya dilihat sebagai masalah estetika, tetapi 

banyak penelitian selama beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya 

kecenderungan mengarah pada bahaya kesehatan baik pada biota laut maupun 

manusia. 

Sampah plastik di laut merupakan salah satu polusi dan limbah yang menjadi 

tantangan global saat ini. Masalah ini sudah menjadi perhatian dunia pada tahun 2012 

yaitu pada saat pertemuan PBB di Brasil (Konferensi Rio +20) dengan hasil 

diantaranya bahwa perlu adanya aksi dalam mereduksi polusi sampah yang akan 

merusak ekosistem pesisir dan laut. Penelitian Jenna Jambeck dari Universitas 

Georgia menyatakan bahwa terhitung 12,7 juta ton sampah plastik masuk dari darat 

ke laut yang berasal dari 192 negara pesisir di dunia1. Komitmen global lain sebagai 

landasan penanggulangan sampah plastik adalah : Global Programme of Action for 

the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities 1995, Plastic 

Debris in the World’s Ocean, Marine Litter A Global Challenge 2009, 5th 

International Marine Debris Conference 2011 dan Marine plastic debris and 

microplastic – Global lessons and research to inspire action and gide policy change 

2016. Sampah plastik sudah tersebar luas dan menjadi salah satu masalah dilihat dari 

segi lingkungan, ekologi, dan ekonomis. Jumlah sampah diperkirakan akan terus 

meningkat sebesar 10% dari semua plastik yang baru diproduksi dan akan dibuang 

dan akan berakhir di laut. Selanjutnya, setiap dekade produksi plastik di dunia 

meningkat dua kali lipat. Plastik merupakan sampah yang paling banyak ditemukan 

                                                 
1
 Jambeck, Jenna R et al. 2015. “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean.” Science 347(6223): 768–71. 
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dan termasuk kategori berbahaya di dunia karena sifatnya yang memiliki daya apung, 

daya tahan untuk terurai dalam waktu yang lama. 

Sumber utama sampah plastik ini berasal dari kegiatan manusia seperti:1) aktivitas 

industri, 2) wisata, 3) perikanan, 4) pelayaran, 5) rumah tangga. Bertambahnya 

populasi dan meningkatnya kebutuhan manusia tidak diimbangi dengan pengelolaan 

sampah yang memadai. Sampah plastik di laut umumnya berasal dari daratan yang 

terbawa melalui aliran air. Indonesia sebagai negara yang berada pada jalur arus dunia 

(Ocean Conveyor Belt) serta memiliki ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) juga 

berpotensi mendapatkan sampah yang berasal dari negara lain. Pada kondisi ini, 

Indonesia dihadapkan pada tantangan mengatasi sampah plastik yang berasal dari 

daratan dan juga dari perairan lainnya. Dalam hal ini, pentingnya Indonesia 

berpartisipasi dalam pengurangan dan penanganan sampah di laut adalah hal yang 

mutlak dilakukan. 

 2.  Permasalahan 

Informasi sebaran polusi sampah plastik dan dampaknya terhadap organisme laut di 

Indonesia masih terbatas, walaupun Indonesia diduga menjadi salah satu penyumbang 

sampah plastik terbesar di dunia. Dengan alasan tersebut, diperlukan suatu kajian 

penelitian untuk mengetahui seberapa besar potensi pencemaran yang terjadi akibat 

sampah plastik pada kawasan ekosistem laut di Indonesia. Selain itu, data hasil kajian 

penelitian terkait sampah plastik di laut dapat menjadi titik awal angka penurunan 

sampah plastik ke laut sesuai target Peraturan Presiden (Perpres) No.83 Tahun 2018, 

sebesar 70% pada tahun 2025. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peraturan perundangan terkait pengelolaan 

sampah laut yang secara khusus tertuang pada Perpres No.83 Tahun 2018, maka Pusat 

Penelitian Oseanografi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah melakukan 

kajian monitoring sampah laut terdampar agar upaya pengurangan sampah plastik di 

Lautan Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.   

 

 3.  Tujuan 

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah menginisiasi data dasar terkait 

pencemaran sampah plastik laut yang akan menjadi titik awal angka penurunan 
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sampah plastik ke laut sesuai target Peraturan Presiden (Perpres) No.83 Tahun 2018 

yaitu sebesar 70% pada tahun 2025. 

 

 4.  Sasaran 

Sasaran dari penyusunan naskah akademik adalah tersedianya data dasar pencemaran 

sampah laut yang dapat digunakan untuk pengelolaan pencemaran laut di Indonesia 

dan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pencemaran 

laut, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 

tentang Penanganan Sampah Laut 
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B.   ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH 

LAUT 

Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Environment 

Programme), pada Desember 2017,  di Nairobi, Kenya, mendeklarasikan sebuah 

resolusi tentang sampah plastik dan mikroplastik di laut. Intinya, negara-negara 

sepakat mencegah dan mengurangi polusi laut secara signifikan pada tahun 2025.  

Selain itu, komitmen dari 143 negara yang mengikuti penyelenggaraan Our Ocean 

Conference (OOC) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Indonesia, pada tanggal 29-

30 Oktober 2018 adalah membersihkan laut di wilayah negaranya masing-masing dari 

pencemaran beragam sampah plastik dan sumber-sumber polusi lain. 

 

Di Indonesia, masalah perlindungan lingkungan laut merupakan salah satu misi yang 

tertuang dalam Kebijakan Kelautan Indonesia 2016 – 2036. Kebijakan Kelautan 

Indonesia bersandar pada visi Pembangunan Indonesia yang dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005 – 2025, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

kelautan, serta doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi kebijakan kelautan 

Indonesia adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu menjadi 

negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif 

bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. 

Untuk mewujudkan visi serta melaksanakan misi yang telah dicanangkan, dalam 

Kebijakan Kelautan Indonesia juga dijabarkan kebijakan umum dan strategi yang 

dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan sektor kelautan di berbagai bidang 

oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta 

rujukan berbagai aktivitas oleh pelaku usaha kecil, menengah, besar, akademisi, LSM, 

dan masyarakat luas.  Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas pilar-pilar strategi, 

yaitu sebagai berikut 

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut. 

3. Tata Kelola Kelembagaan. 

4. Ekonomi Kelautan, Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan. 

5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut. 
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Dari pilar-pilar strategi di atas, terdapat beberapa yang sangat erat hubungannya 

dengan isu lingkungan seperti dalam strategi pengelolaan sumber daya kelautan, 

pengelolaan ruang laut, dan perlindungan lingkungan laut. Dalam pilar strategi 

pengelolaan sumber daya kelautan, program utama untuk melaksanakan strategi ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari. 

b. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan 

produk kelautan dan perikanan. 

c. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut 

melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik. 

d. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan 

prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan. 

e. Pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam non-konvensional 

berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan. 

f. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, 

dan kelestarian lingkungan. 

g. Pengembangan industri bioteknologi kelautan dengan pemanfaatan potensi 

keanekaragaman hayati. 

h. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau 

kecil secara seimbang dan berkelanjutan. 

i. Penguatan sistem informasi, data kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber 

daya kelautan. 

 

Kelestarian lingkungan merupakan hal terpenting yang sangat diperhatikan pada 

sebagian besar program di atas. Pentingya kelestarian lingkungan ini, bahkan menjadi 

salah satu pilar strategi tersendiri yaitu pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut. 

Pada pilar strategi Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, 

kebijakan perlindungan laut bertujuan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan 

mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut.  

 

Kebijakan nasional mengenai penanganan sampah sejatinya telah ada di Indonesia 

seperti pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  Indonesia juga memiliki 

peraturan dalam masalah perlindungan laut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.  Pasal 1 butir 

2 peraturan pemerintah ini, dijelaskan bahwa pencemaran laut adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu 

dan/atau fungsinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sampah plastik 

merupakan komponen yang dapat mencemari laut. Berdasarkan hal tersebut, jelas 

terlihat bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan dalam masalah penanganan 

sampah, termasuk sampah plastik. 

      

Secara teknis pengelolaan sampah tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) 

Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  

Untuk mengendalikan sampah ke laut Indonesia, rencana aksi tertuang pada Peraturan 

Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan 

Sampah Laut.  Berdasarkan hal tersebut, sampah plastik termasuk suatu komponen 

lain yang tidak berasal dari lautan, namun masuk ke lingkungan laut oleh kegiatan 

manusia. 

 

Secara khusus Rencana Aksi Nasional pada Perpres RI Nomor 83 Tahun 2018 tentang 

Penanganan Sampah Laut bertujuan mengurangi sampah plastik yang bersumber dari 

darat, sungai, dan laut, dengan target berkurangnya jumlah sampah plastik yang masuk 

ke ekosistem laut. Tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari data hasil pemantauan 

sampah plastik di laut per tahunnya.   
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C.   KONSEPSI 

Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi sampah plastik di lautan sampai 70 

persen pada 2025 dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggandeng 

sejumlah pihak misalkan private sector, academia dan government. Ketiga sektor 

tersebut atau dikenal dengan Triple Helix akan berperan dalam mengatasi masalah-

masalah lingkungan secara berkelanjutan, termasuk salah satunya dalam hal 

pengelolaan dan penanganan sampah laut.  

 

 

Gambar 1. Konsep triple helix dalam pengelolaan berkelanjutan (Cordova, 2018) 

      

Rencana aksi nasional (RAN) penanganan sampah laut tahun 2018-2015 yang 

merupakan bagian dari lampiran pada Perpres RI Nomor 83 Tahun 2018 tentang 

Penanganan Sampah Laut, khususnya pada Strategi 5 (Penelitian dan Pengembangan) 

Nomor 1, memiliki kegiatan “Penelitian pencemaran sampah di laut dan dampaknya” 

dengan sasaran “Tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut”. Strategi 

dan kegiatan yang tertuang pada RAN tersebut menyatakan secara tidak langsung 

informasi terkait polusi sampah dan dampaknya terhadap organisme laut di Indonesia 

masih terbatas.   
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Gambar 2. Lokasi Pengamatan Sampah Laut tahun 2018 

 

Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI, sebagai bagian helix pada bagian akademisi, 

melakukan kajian untuk menginisiasi data sebagai pelengkap untuk penanganan 

sampah laut di Indonesia.  Pengamatan dari sampah laut terdampar dilaksanakan pada 

enam region (18 lokasi, Gambar 2) tersebar di Indonesia, yakni Region Sumatera 

(Aceh, Belawan, Bintan, Padang), Region Jawa (Pulau Pramuka, Pulau Pari, 

Semarang), Region Kalimantan (Pontianak), Region Nusa Tenggara (Denpasar, 

Mataram, Lombok Utara, Kupang), Region Sulawesi (Makassar, Manado, Bitung), 

Region Maluku Papua (Ambon, Tual dan Biak). Pengamatan secara detail dilakukan 

secara bulanan pada seluruh (18) lokasi yang dilakukan sejak Februari 2018 hingga 

Maret 2019. Penelitian ini melibatkan mitra universitas di Indonesia seperti Insititut 

Pertanian Bogor, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Bung Hatta, 

Universitas Negeri Mataram, Universitas Nusa Cendana, Universitas Hasanuddin, 

Universitas Sam Ratulangi, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, 

Universitas Udayana, dan Universitas Pendidikan Indonesia 

 

Kajian sampah laut yang dimaksud pada naskah akademik ini dilakukan dengan 

pendekatan sampah laut terdampar dengan adaptasi metode dari NOAA Technical 

Memorandum NOS-OR & R-46, khususnya metode shoreline survey methodology 

dan NOAA Technical Memorandum NOS-OR & R-48.  Sampah terdampar pada 
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seluruh lokasi dikategorikan berdasarkan tujuh jenis, yakni (1) plastik dan karet, (2) 

logam, (3) kaca, (4) kayu olahan, (5) kain, (6) lainnya, serta (7) bahan berbahaya.  

Naskah akademik ini akan difokuskan pada sampah plastik (kategori 1, sampah plastik 

dan karet) karena adanya dominansi sampah plastik dan ancaman plastik yang tinggi 

pada ekosistem dan biota laut.  
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D.   INISIASI DATA SAMPAH LAUT INDONESIA 

 1.  Informasi sampah secara umum 

Naskah akademik ini akan difokuskan pada sampah plastik karena adanya dominansi 

sampah plastik dan ancaman plastik yang tinggi pada ekosistem dan biota laut.  

Pelaksanaan monitoring untuk sampah laut dengan pendekatan sampah laut terdampar di 

pantai dimulai sejak Februari 2018 hingga Maret 2019, didapatkan rata-rata persentase 

sampah plastik (dari berat) sebesar 47.58±11.79%.  Dari 18 lokasi, 5 lokasi pengamatan 

memiliki persentase sampah plastik >50%, yakni Padang, Makassar, Manado, Bitung dan 

Ambon. 

 

Gambar 3. Sebaran persentase sampah plastik terdampar pada lokasi kajian tahun 2018 

 

Tabel 1. Sebaran berat dan frekuensi sampah plastik terdampar masing-masing region 

Region Berat (g/m2) Frekuensi (plastik/m2) 

Rerata 

Standar 

deviasi Rerata 

Standar 

deviasi 

Sumatera 91.74 61.93 3.62 0.92 

Kalimantan 94.91 0.00 3.30 0.00 

Jawa 56.58 7.65 2.22 0.19 

Nusa Tenggara 75.71 2.22 2.34 0.85 

Sulawesi 257.05 36.81 4.98 0.58 

Maluku Papua 120.14 119.12 3.22 2.01 
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Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan rerata sampah di Indonesia sejumlah 

3.26±1.30 pcs/m2 dengan berat rerata 113.57±83.88 g/m2 (Gambar 5, 6). Berdasarkan 

region,  sampah plastik paling tinggi ditemukan pada region Sulawesi dengan frekuensi 

ditemukan 4.98±0.58 pcs/m2 dengan berat rerata 257.05±36.81 g/m2. Sedangkan paling 

sedikit ditemukan di region Jawa dengan frekuensi ditemukan 2.22±0.19 pcs/m2 dengan 

berat rerata 56.58±7.65 g/m2. 

 

Gambar 4.  Rata-rata sebaran frekuensi sampah plastik terdampar pada lokasi kajian. 

 

      

 

Gambar 5.  Rata-rata sebaran berat sampah plastik terdampar pada lokasi kajian. 
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Sampah plastik yang dominan ditemukan pada seluruh region dan lokasi pengamatan 

adalah sampah plastik sekali pakai, seperti kantong kresek, sedotan, puntung rokok dan 

styrofoam, yang relatif lebih mudah hancur menjadi plastik ukuran mikroskopis (seperti 

mikroplastik dan nanoplastik).  

 

Gambar 6.  Rata-rata sebaran frekuensi sampah plastik terdampar pada lokasi kajian 

pada musim angin muson timur (Bulan April - Oktober) 

      

 

Gambar 7.  Rata-rata sebaran frekuensi sampah plastik terdampar pada lokasi kajian 

pada musim angin muson barat (Bulan Oktober - Maret) 
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Gambar 8.  Rata-rata sebaran berat sampah plastik terdampar pada lokasi kajian pada 

musim angin muson timur (Bulan April - Oktober) 

      

 

Gambar 9.  Rata-rata sebaran berat sampah plastik terdampar pada lokasi kajian pada 

musim angin muson barat (Bulan Oktober - Maret) 

 

Ditinjau lebih lanjut, sampah plastik terdampar pada musim angin muson barat (Bulan 

Oktober hingga Maret) lebih tinggi dibandingkan pada musim angin muson timur 
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(Bulan April hingga Oktober).  Hal ini ditunjukan dengan rata-rata sampah plastik di 

musim barat 4.55±2.15 pcs/m2 dengan berat rerata 115.91±85.01 g/m2, sedangkan pada 

musim timur sampah plastik ditemukan 2.46±1.20 pcs/m2 dengan berat rerata 

90.15±74.30 g/m2 (Gambar 6-9). 

 

Dari 18 lokasi pengamatan, terdapat lima kawasan pantai dengan sampah plastik paling 

banyak, yakni Padang, Makassar, Manado, Bitung, Ambon.  Lima wilayah tersebut 

memiliki persentase sampah plastik >50% dengan jumlah sampah plastik >4 pcs/m2 

dengan berat rerata >190g plastik per m2.   

 

 2.  Estimasi sampah laut Indonesia 

Penggunaan perhitungan untuk estimasi sampah laut serta analisis modeling backward 

and forward trajectory  digunakan untuk mengetahui asal sampah laut.  Analisis 

modeling backward and forward trajectory  menggunakan JAMSTEC - OFES (Japan 

Agency for Marine-Earth Science and Technology - Ocean General Circulation Model 

for the Earth Simulator) dengan waktu simulasi selama 365 hari.  Perhitungan estimasi 

sampah laut menggunakan asumsi 

 

● Tidak adanya masukan dari sampah plastik di luar kawasan Indonesia dan 

sampah plastik langsung “keluar” menuju laut lepas/samudra 

● Sampah plastik yang dikonsumsi kegiatan antropogenik terakumulasi 30% 

● Luas pantai Indonesia adalah 99,093 km (perhitungan BIG 2018)  

● Sampah hanya terdampar di kawasan pantai, tidak memperhitungkan kawasan 

mangrove, lamun dan terumbu karang serta area lain yang mengakumulasi 

sampah plastik 

 

Estimasi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat (landbase dan seabase) 

adalah 268,740 - 594,558 ton per-tahun. 
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Gambar 10 Estimasi sumber sampah sampah plastik terdampar dengan modeling 

 

Setelah dilakukan modeling backward and forward trajectory  menggunakan 

JAMSTEC – OFES didapatkan hasil pada Gambar 10.  Area kawasan sampah yang 

diprediksi adalah sampah plastik yang terdampar pada daerah Aceh, Belawan, Bintan, 

Jakarta, Semarang dan Manado.  Dari 365 hari simulasi, sampah umumnya berasal dari 

daerah sekitar lokasi sampah terdampar, namun demikian sampah yang ada pada 

kawasan Aceh, Belawan dan Bintan selain berasal dari kawasan sekitarnya juga 

didominasi dari Perairan Selat Malaka.  Sampah plastik terdampar yang ada pada 

kawasan Jakarta dan Semarang didominasi perairan sekitar dengan tambahan sampah 

plastik yang berasal dari Perairan Selat Karimata, Kalimantan Selatan dan Sulawesi 

Selatan.  Sedangkan sampah plastik terdampar yang ada pada kawasan Manado 

didominasi dari perairan sekitar Manado ditambah sampah yang terbawa dari Samudera 

Pasifik 

 

 3.  Implikasi sampah laut pada ekosistem dan biota lautan 

Menurut NOAA2 (2013), sampah laut atau “marine debris” merupakan benda padat 

yang memiliki sifat persisten, yang diproduksi atau diproses oleh manusia secara 

                                                 
2
 [NOAA] National Oceanic and Atmospheric Administration. 2013. Programmatic Environmental Assessment (PEA) for the NOAA Marine 

Debris Program (MDP). Maryland (US): NOAA. 168 p. 



 

      

      

16 

langsung atau tidak langsung, dengan sengaja atau tidak sengaja dibuang atau 

ditinggalkan di dalam lingkungan laut. Sampah laut terdiri berbagai jenis plastik, kain, 

busa, styrofoam, kaca, keramik, logam, kertas, karet, dan kayu. Beberapa ukuran yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan marine debris, yaitu megadebris (> 100 mm), 

makrodebris (> 20-100 mm), mesodebris (> 5-20 mm), dan mikrodebris (0.3-5 mm).  

Plastik merupakan sebuah bahan yang mudah dibentuk menjadi berbagai jenis material. 

Plastik dibentuk dari ikatan polimer organik maupun anorganik, seperti karbon, silikon, 

hidrogen, oksigen dan klorida3 (Shah et al., 2008). Keunggulan plastik adalah sifatnya 

yang kuat, anti korosi dan persisten. Selain itu, plastik termasuk material yang 

ekonomis sehingga banyak digunakan untuk berbagai aktivitas manusia  

 

Sampah plastik di laut akan mengalami berbagai proses yang kompleks (Gambar 3). 

Secara fisik sampah plastik akan terdegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil melalui 

proses pelapukan/penghancuran (weathering). Sampah kemudian tenggelam hingga ke 

sedimen, atau menyebar ke perairan lain akibat pengaruh arus laut. Keberadaan plastik 

juga dapat memengaruhi distribusi kontaminan lainnya. Berbagai jenis kontaminan 

seperti minyak dan logam berat juga dapat menempel dalam partikel plastik. Partikel 

plastik tersebut juga dapat berinteraksi dengan berbagai jenis organisme dalam rantai 

makanan di laut, mulai dari alga, ikan, hingga mamalia laut 4(Rist et al., 2016). 

 

Beberapa institusi di Indonesia telah mulai melakukan studi plastik dalam beberapa 

tahun terakhir. Sebagian besar penelitian dilakukan di bagian barat Indonesia dan hanya 

satu studi yang dilaporkan dari bagian timur Indonesia. Plastik ukuran mikroskopis 

dalam sistem kelautan dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu di kolom air air laut, 

sedimen dan biota. Data hasil kajian yang tersedia tentang keberadaan mikroplastik di 

air laut masih minim, diantaranya dilaporkan oleh Syakti et al, menyajikan distribusi 

mikroplastik apung di Perairan Cilacap, Jawa Tengah (2017)5 dan di Bintan (2018)6. 

                                                 
3
 Shah, A.A., Hasan, F., Hameed, A., Ahmed, S., 2008. Biological degradation of plastics: a comprehensive review. Biotechnol. Adv. 26, 

246e265. 
4
 Rist, S. E., Assidqi, K., Zamani, N. P.(2016). Suspended micro-sized PVC particles impair the performance and decrease  survival in the 

Asian green mussel Perna viridis. Marine Pollution Bulletin. 
5
 Syakti, A.D., Bouhroum, R., Hidayati, N.V., Koenawan, C.J., Boulkamh, A., Sulistyo, I., Lebarillier, S., Akhlus, S., Doumenq, P., Wong-

Wah-Chung, P., 2017. Beach macro-litter monitoring and floating microplastic in a coastal area of Indonesia. Marine Pollution Bulletin 122: 

217–225. 
6
 Syakti, A. D.; Hidayati, N. V.; Jaya, Y. V.; Siregar, S. H.; Yude, R.; Suhendy; Asia, L.; Wong-Wah-Chung, P.; Doumenq, P. 2018. 

Simultaneous grading of microplastic size sampling in the Small Islands of Bintan water, Indonesia. Mar. Pollut. Bull. 2018, 137, 593–600, 

doi:10.1016/J.MARPOLBUL.2018.11.005. 



 

      

      

17 

LIPI melaporkan mikroplastik di Laut Sumba pada tahun 2018 (Cordova dan Hernawan 

2018)7 dan juga di perairan pantai utara Surabaya (Cordova et al, 2019)8. Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 telah mendeteksi adanya mikroplastik 

pada kolom air laut di sepuluh lokasi perairan Indonesia (Cordova dan Falahudin, in 

Prep). Terdapat tiga studi terkait distribusi plastik ukuran mikroskopis dalam sedimen 

dari Indonesia. Studi pertama melaporkan distribusi mikroplastik dalam sedimen di 

perairan Muara Badak, Kutaikartanegara. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas 

Mulawarman (Dewi et al, 2015)9. Studi kedua dilaporkan oleh Manalu et al. (2007)10 

dari Institut Pertanian Bogor yang melaporkan distribusi mikroplastik dalam sedimen 

Teluk Jakarta. Data ketiga diterbitkan oleh LIPI untuk sedimen dari Perairan Laut 

Dalam Sumatera Barat Daya pada tahun 2016 (Cordova dan Wahyudi 2016)11 dan 

sedimen dari Perairan Lombok bagian barat 2018 (Cordova et al., 2018)12.  Investigasi 

plastik ukuran mikro dalam biota laut, terutama pada produk perikanan tangkap telah 

dilakukan oleh Universitas Hasanuddin. Mereka melaporkan keberadaan mikroplastik 

pada ikan dan bivalvia yang dijual untuk konsumsi manusia (Rochman et al, 2015)13. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mendeteksi adanya bioakumulasi 

mikroplastik pada ikan teri (Genus Stolephorus) di delapan lokasi dari bagian barat 

hingga timur di Indonesia (Cordova dan Falahudin, in Prep). 

 

Keberadaan sampah plastik di laut akan berdampak terhadap kehidupan biota dan 

manusia karena (1) dapat menjerat dan menyumbat saluran pencernaan biota, (2) dapat 

terakumulasi dalam rantai makanan dan tersebar luas ke wilayah lain, (3) dapat bersifat 

toksik terhadap biota, (4) dapat menjadi wadah untuk biota berpindah tempat, (5) dapat 

berdampak terhadap habitat dan kehidupan dasar laut, dan (6) dapat berdampak secara 

                                                 
7
 Cordova, M. R, Hernawan UE. 2018. Microplastic in the water of Sumba Sea, East Nusa Tenggara. IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science 162 012023 
8
 Cordova, M. R, Purwiyanto, AIS. Suteja, Y. 2019. Abundance and characteristics of microplastic in the northern coastal waters of 

Surabaya, Indonesia. Marine Pollution Bulletin 142, 183-188. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.040 
9
 Dewi, I.S., Budiarsa, A.A., Ritonga, I.R. 2015. Distribusi mikroplastik pada sedimen di Muara Badak, Kutai Kartanegara. Depik 4 (3): 

121-131. 
10

 Manalu, A.A., Hariyadi, S., Wardiatno, Y., 2017. Microplastic Abundance in Coastal Sediments of Jakarta Bay, Indonesia. AACL Bioflux 

10 (5): 1164-1173. 
11

 Cordova, M. R., Wahyudi, A.J., 2015. Microplastic in the deep-sea sediment of southwestern Sumatera waters. Marine Research 

Indonesia 41 (1): 27-35. 
12

 Cordova, M. R, Hadi TA, Prayuda B. 2018. Microplastic pollution distribution in coral reefs sediment, case study Sekotong, West Nusa 

Tenggara. Advance in Environmental Science Bioflux Vol 10 No. 1:23-29 
13

 Rochman, C.M., Tahir, A., Williams, S.L., Baxa, D. V., Lam, R., Miller, J.T., Teh, F.C., Werorilangi, S., Teh, S.J., 2015. Anthropogenic 

debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption. Scientific Report 5: 14340. 
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ekonomi (Stevenson, 2011)14. Selain itu, plastik juga merupakan wadah dalam 

penyebaran mikroalga penyebab blooming (Maso et al., 2003)15 dan logam berat 

(Holmes 2013)16. Selanjutnya, dikarenakan sifatnya yang hidrofobik, plastik dapat 

mengakumulasi senyawa pencemar lain seperti senyawa organik yang persisten dan 

logam berat di perairan (Ivar do Sul and Costa, 2014)17. Sebagai informasi, kemampuan 

Cd, Co, Ni, dan Pb menempel pada plastik dapat meningkat seiring dengan 

meningkatnya pH dan menurunnya salinitas, namun sebaliknya, kemampuan Cr 

menempel pada plastik dapat menurun. Selain itu, kemampuan Cu menempel pada 

plastik tidak dapat dibuktikan dengan variabel pH dan salinitas (Holmes, 2013)16.  

 

Plastik mengandung kontaminan organik, termasuk polychlorinated biphenyl (PCBs), 

polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), petroleum hydrocarbon, organochlorine 

pesticides, polybrominated diphenylethers, alkylphenol, dan bisphenol yang 

menyebabkan efek kronis seperti gangguan endokrin pada biota perairan (Teuten et al., 

2009)18. Ancaman terhadap spesies adalah terabsorbsinya PCB melalui sistem 

pencernaan (Derraik, 2002)19.  Kontaminan yang mampu bertahan dan terakumulasi 

melalui rantai makanan dapat membahayakan kesehatan manusia. Mamalia laut, 

burung, ikan, dan penyu menerima dampak pencemaran sampah laut (STAP, 2011)20. 

Kelompok hewan yang terkena dampak terbesar dari sampah laut adalah mamalia. 

Partikel debris juga berdampak terhadap sistem pencernaan sponge, cnidaria, cacing, 

laba-laba laut, krustasea, moluska, bryozoa, echinodermata, ascidians, alga, lamun, dan 

plankton (CBD-STAP, 2012)21. 

                                                 
14

 Stevenson C. 2011. Plastic Debris in the California Marine Ecosystem: A Summary of Current Research, Solution Strategies and Data 

Gaps. University of Southern California Sea Grant, California Ocean Science Trust. Oakland (US). 
15

 Maso M, Garces E, Pages F, Camp J. 2003. Drifting plastic debris as a potential vector for dispersing Harmful Algal Bloom (HAB) 

species. Scientia Marina. 67 (1): 107-111. 
16

 Holmes LA. 2013. Interactions of trace metals with plastic production pellets in the marine environment [thesis]. Plymouth (UK): 

University of Plymouth.  
17

 Ivar do Sul JA, Costa MF. 2014. The present and future of microplastic pollution in the marine environment. Environmental Pollution, 

185:352-364. 
18

 Teuten EL, Saquing JM, Knappe DRU, Barlaz MA, Jonsson S, Bjorn A, Rowland SJ, Thompson RC, Galloway TS, Yamashita R et al. 

2009. Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife. Phil Trans Royal Soc B. 364: 2027- 2045. doi: 

10.1098/rstb.2008.0284. 
19

 Derraik, J. G. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris a review. Marine pollution bulletin, 44(9), 842-852. 

20
 [STAP] Scientific and Technical Advisory Panel. 2011. Marine Debris as a Global Environmental Problem: Introducing a Solutions 

Based Framework Focused on Plastic. A STAP Information Document. Washington DC (US): Global Environment Facility. p 9. 
21

 [CBD; STAP] Convention on Biological Diversity; Scientific and Technical Advisory Panel. 2012. Impacts of Marine Debris on 

Biodiversity: Current Status and Potential Solutions. CBD Technical Series No. 67. Montreal (CA): Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity. p 23. 
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E.   REKOMENDASI 

Rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk menangani sampah laut sesuai 

Peraturan Presiden RI No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut khususnya 

lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025 bagian 

Strategi 5 tentang Penelitian dan Pengembangan meliputi: 

● Addendum pada lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 

2018-2025 dengan menambahkan data awal sampah plastik yang masuk ke laut 

sebesar 268,740  - 594,558 ton per-tahun  

● Melakukan penetapan metode standar pemantauan sampah laut yang terdampar di 

pantai sebagai pendekatan dalam mengukur persebaran sampah laut di perairan 

Indonesia. 

● Melakukan kajian pemantauan dan modeling sebaran sampah laut secara rutin agar 

selalu tersedia data terbaru berdasarkan metode yang sudah terstandar. 

● Melaksanakan kajian lanjut terkait dampak sampah plastik terhadap biota laut dan 

manusia. 
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