BERAPA BANYAK SAMPAH YANG ADA

DI MASA DEPAN?
Di sebuah desa kecil
1 keluarga menghasilkan
1 kantong plastik sampah
setiap hari.

Ada 2.000 keluarga
di desa ini. Jadi, berapa
tas plastik sampah
yang dihasilkan desa
ini setiap harinya?

1 truk sampah ukuran
sedang dapat memuat
200 tas plastik penuh
sampah. Jadi, berapa
truk sampah yang
dihasilkan desa ini setiap
harinya?

1 lapangan bola
mampu menampung
365 truk penuh sampah.
Jadi, berapa lapangan
bola sampah yang
dihasilkan desa ini
dalam waktu 5 tahun?

Ada 365 hari dalam
setahun. Jadi, berapa
truk sampah yang
dihasilkan desa ini
setiap tahunnya?

?

I N G A T
Jangan membakar
sampah karena jika
dibakar, racun yang ada
dalam sampah akan
menghasilkan polusi bagi
udara. Udara ini akan kita
hirup dan membuat kita
sakit.

Jangan mengubur
sampah non-organik
karena racun yang ada
di dalam sampah akan
meresap ke dalam
tanah dan membuat air
yang ada dalam tanah
tercemar, begitu juga
lingkungan di sekitarnya.

Itu jumlah sampah yang sangat banyak! Kita perlu bekerja sama dalam
mengatasi masalah sampah untuk dunia yang bersih dan aman di masa depan.
Mengurangi sampah – Saat berbelanja, gunakan tas kain dan bukan tas plastik.
Lebih baik mengisi ulang botol air minum daripada membeli yang baru. Hindari
membeli sesuatu yang bungkusnya terbuat dari plastik.
Menggunakan kembali – Gunakan kembali barang bekasmu.
Contohnya, menulis pada kedua sisi kertas, menggunakan kaleng
bekas sebagai pot tanaman, penanaman benih, atau kotak pensil,
Anda bahkan dapat mendekorasikannya agar terlihat lebih
menarik.

Jangan membuang
sampah sembarangan
karena sampah
mengandung racun
yang dapat mencemari
lingkungan di sekitar
kita dan mengganggu
kesehatan makhluk hidup.

Mendaur ulang – Artinya mengolah sesuatu yang
sudah tidak dapat dipergunakan menjadi sesuatu
yang dapat digunakan kembali. Contohnya, mengolah
kertas bekas menjadi kertas baru, membuat pupuk
dan kompos dari sampah dapur (sisa makanan atau
dedaunan) untuk digunakan dalam kebun Anda agar
tanamannya tumbuh sehat.

AMBIL TINDAKAN SEKARANG JUGA UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK
1. Adakan kegiatan pembersihan di lingkungan atau di sekolah.
2. Belajar lebih banyak tentang cara mendaur ulang dan bagaimana Anda dapat berpartisipasi.
3. Ajak sekolahmu ke TPA lokal dan diskusikan apa yang kamu lihat.
4. Beritahu teman dan keluarga Anda tentang bahaya sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan,
dan sarankan mereka untuk menggunakan tas kain.
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