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Pendahuluan
Skala polusi plastik global telah terungkap dalam beberapa
tahun terakhir. Lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi setiap
tahun, dan lebih dari 90 persennya berakhir di tempat sampah,
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, insinerator, dan di
darat serta badan air. Seperti banyak negara lain di Asia
Tenggara, Indonesia menghadapi pertumbuhan baik pada
konsumsi domestik plastik sekali pakai maupun sampah yang
masuk lewat atas nama perdagangan. Indonesia telah dicap
sebagai penyumbang kebocoran plastik ke laut terbesar kedua
setelah Republik Rakyat Tiongkok.1 Selain jumlah yang
diperkirakan bocor ke badan air dan laut (9 persen dari 4,8 juta
ton sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia setiap tahun),
mayoritas sampah plastik di negara ini tidak dikelola dengan
baik melalui pembakaran terbuka (48 persen), pembuangan di
darat atau tempat pembuangan sampah (13 persen).2

Menanggapi krisis polusi plastik yang belum pernah terjadi
sebelumnya, perusahaan Barang Konsumen yang Bergerak
Cepat (Fast Moving Consumer Goods (FMCG)) dan industri
petrokimia telah mendukung dan mempromosikan teknologi
yang terdengar ajaib yang tak terhitung jumlahnya untuk
mendorong kembali reputasi buruk mereka sebagai pencemar
plastik utama. Dalam hal ini CreaSolv3 adalah proyek unggulan
Unilever Indonesia yang telah disebut media sebagai contoh
inovasi teknologi yang dapat menyelesaikan seluruh masalah
sampah plastik global dengan mendaur ulang plastik bernilai
terendah, yaitu kemasan saset, yang biasa digunakan untuk
sampo dan produk perawatan tubuh lainnya, minuman bubuk
seperti susu, jus, dan kopi, serta makanan ringan.

Namun, dua tahun setelah peluncuran pabrik percontohan yang
sangat dirayakan di Indonesia pada tahun 2017, euforia seputar
proyek CreaSolv mereda karena perusahaan secara diam-diam
menutup kegiatan operasinya. Laporan dari pengusaha lokal
mengungkapkan dampak berlapis-lapis dari proyek CreaSolv,
mulai dari kesulitan logistik pengumpulan saset hingga
tantangan ekonomi seputar produk akhir.

1 Garcia, Beatriz, Mandy Meng Fang, dan Jolene Lin. 2019. "Marine Plastic Pollution In
Asia: All Hands On Deck!". Chinese Journal of Environmental Law 3 (1): 11-46.
doi:10.1163/24686042-12340034.
2 Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan.
2020.Ebook. National Plastic Action Partnership., 11, https://globalplasticaction.org/
wpcontent/uploads/NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan_April-2020.pdf.
3 CreaSolv® adalah istilah merek dagang.
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Awal mula: penanganan Unilever terhadapmasalah saset
Saset adalah plastik bernilai rendah yang biasanya lolos dari sistem daur ulang konvensional dan
merupakan kontaminan utama bagi lingkungan. Saset merupakan 16 persen dari sampah plastik di
Indonesia, setara dengan 768.000 ton per tahun.4 Unilever menjual jutaan produk dalam saset
sekali pakai, terutama di pasar negara berkembang dan maju, termasuk Indonesia.

Creasolv diperkenalkan sebagai bagian dari komitmen ganda Unilever untuk mengurangi jumlah
produk kemasannya sampai dengan sepertiga pada tahun 2020, dan meningkatkan penggunaan
kemasan dengan kandungan plastik daur ulang setidaknya 25 persen pada tahun 2025.
Perusahaan produk konsumen raksasa tersebut dengan bangga mengumumkan komitmennya
untuk “pengembangan model bisnis baru untuk mendukung circular economy dengan
menggunakan kembali kemasan lama” dan membagikan euforia “Creasolv sebagai teknologi
inovatif,” yang akan membuat Unilever menjadi “perusahaan pertama di dunia yang dapat mendaur
ulang dan menggunakan kembali sampah kemasan plastik berlapis-lapis.”5

4 National Plastic Action Partnership, Radically Reducing Plastic Pollution, 21.
5 “Unilever Perkenalkan CreaSolv® Process untuk Daur Ulang Sampah Kemasan Sachet.” Unilever Indonesia Company Website.
January 17, 2022. https://www.unilever.co.id/news/press-releases/2017/CreaSolv-Process.html

© Greenpeace



Cara kerja

Rincian Fasilitas
Pabrik CreaSolv berlokasi di kompleks pabrik PT Trias Sentosa di daerah Krian, Sidoarjo, Jawa
Timur. Unilever menyelesaikan pembangunan fasilitas berkapasitas 700 ton per tahun tersebut
pada tahun 2018, bekerja sama dengan perusahaan konstruksi Loemi, dan mengumumkan bahwa
fasilitas tersebut akan mulai beroperasi secara penuh pada 8 November 2018.6 Sebagaimana
diklaim dalam siaran pers Unilever, sistem ini “dirancang untuk mendaur ulang polietilena (PE),
sebagaimana saset dibuat dari 60 persen PE” dan “plastik yang dipulihkan kemudian digunakan
lagi untuk produksi saset.” Unilever juga memberikan klaim bahwa teknologinya berada pada
“Kesiapan Teknologi Tingkat 5” dan bahwa “terdapat data yang solid tentang kualitas hasil daur
ulang poliolefin yang dibuat dari kemasan plastik berlapis-lapis.”7

© GAIA
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6 “Creacycle - Press/News.” n.d. Diakses pada 28 September 2021. https://www.creacycle.de/en/press-news.html.
7 “Creacycle - Pers/Berita.”

Unit CreaSolv di pabrik
PT Trias Sentosa
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Bagaimana pengumpulan dilakukan
Untuk pengumpulan sampah saset, Unilever
mengandalkan ribuan pemulung dan masyarakat
yang bekerja sama dengan bank sampah,
pemerintah, dan pengecer lokal. Unilever telah
mencatat perlunya “infrastruktur pengumpulan
yang berfungsi” dengan tujuan agar “ sampah
plastik dalam jumlah besar yang dibutuhkan
sebanyak beberapa ribu ton juga tersedia.”8

Masyarakat mengumpulkan sampah saset,
yang biasanya berasal dari rumah tangga, dan
menyimpannya di Bank Sampah Unit (BSU).
Untuk sampah yang dihasilkan di warung-
warung,9 disediakan dropbox khusus dan
diambil secara berkala oleh BSU terdekat.
Wadah minuman instan dan saset kopi adalah
dua barang dominan yang ditemukan di
dropbox. Sampah yang terkumpul kemudian
dikirim ke Bank Sampah Sektoral (BSS) atau
lapak yang berfungsi sebagai BSS. Di beberapa

kota, antara lain Kota Surabaya, Kabupaten
Jombang, Kabupaten Malang, dan sebagian
wilayah di Kabupaten Mojokerto, Bank Sampah
Induk (BSI) juga mengumpulkan sampah.

Dari BSS, lapak, atau BSI, sampah yang
terkumpul dikirim ke pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Unilever untuk dibeli. Di beberapa kota,
peran ini diambil oleh lembaga swadaya
masyarakat (LSM) pendukung seperti Spektra,
We Hasta, dan Lohjinawi.

Program daur ulang saset paling cocok untuk dua jenis
kemasan berlapis-lapis yang terbuat dari polipropilena, yaitu
kemasan untuk minyak goreng (kantong untuk minyak goreng
dan cairan lainnya) dan “metalizer” (kemasan deterjen Rinso).
Kemudian jenis kemasan lain yang berakhir di jalur
pengumpulan, yaitu Nutrisari atau Jelly (saset yang dibuat
dengan lapisan aluminium foil, digunakan untuk bubuk cair).
Sebagian besar saset, yang mengandung aluminium foil,
menjadi residu dari proses pemulihan karena teknologinya
tidak dirancang untuk menangani kemasan yang
mengandung aluminium.

PT Pelita Mekar Semesta (PMS)
& CV Alendra

bank sampah
unit (BSU)

bank sampah
(BSS, lapak, BSI)

LSM PT Trias Sentosa

8 “Creacycle - Pers/Berita.”
9 Warung menjual makanan rumahan atau berbagai produk kemasan - biasanya terdapat di area pedesaan.

© Alibama
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Agar teknologi ini dapat bekerja, setiap sampah
kemasan yang masuk ke pabrik harus dipilah
untuk dicacah dan diproses. PT Pelita Mekar
Semesta (PMS) dan CV Alendra Kreasindo, di
Sidoarjo, mencacah sampah saset yang
dikumpulkan di kawasan industri Sumput
Driyorejo, Gresik.10

Kemudian PT Trias Sentosa (suatu kompleks
industri) di Krian Sidoarjo menerima saset yang
telah dicacah tersebut untuk pemrosesan
menggunakan teknologi CreaSolv. Mesin-mesin
di dalam pabrik pertama-tama memisahkan
lapisan dari kemasan saset yang masuk dan
membuatnya menjadi butiran pelet. Butiran

pelet film polietilena adalah bahan baku untuk
kemasan saset baru.

Unilever mengambil saset yang telah diproses
dari PT Trias Sentosa untuk memproduksi
kantong kemasan satu kilogram baru untuk
deterjen merek Rinso. Residu hasil pengolahan
di PT Trias Sentosa dikirim ke PT Putra Restu
Ibu Abadi (PRIA) Mojokerto untuk dibakar dalam
insinerator. Unilever mengatakan residu dari
proses yang mereka lakukan sekitar 40 persen,
tetapi narasumber lokal memperkirakan bahwa
jumlah residu—yang sebagian besar adalah
saset yang mengandung aluminium—adalah
sekitar 60 persen.11

Alur proses daur ulang

Tahap 1 Tahap 2

aluminum

PP

Proses dari fasilitas CreaSolv

PT Pelita Mekar Semesta (PMS)
dan CV Alendra

PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA)

PT Trias Sentosa

residu
(40-60%)

dijual untuk
manufaktur

dibakar di
insinerator

plastik dikumpulkan
dan dicacah proses CreaSolv

10 Setelah terjadi kebakaran di PT PMS pada bulan Agustus 2018, aktivitas penghancuran dialihkan ke perusahaan lokal kecil yang
tidak disebutkan namanya yang dapat menghancurkan saset di Mojokerto.
11 Berdasarkan wawancara dengan pihak yang secara resmi terlibat dalam proyek.
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Kebenaran di balik “teknologi daur ulang saset
pertama di dunia”

Penghentian mendadak dan
diam-diam
Menurut laporan Reuters pada 29 Juli 2021,
Unilever telah mencabut rencana untuk
meningkatkan proyek percontohan ini
dikarenakan kelayakan komersial yang rendah.12

Unit CreaSolv di pabrik di Sidoarjo telah tidak
beroperasi setidaknya selama enam bulan pada
saat pelaporan, tanpa ada staf atau pengunjung
di fasilitas tersebut.

Dalam hal pengumpulan saset, Unilever telah
mengakhiri program pengumpulan pada
Desember 2019. Penghentian mendadak dari
program daur ulang saset menyebabkan
gangguan di antara seluruh pihak yang terlibat
dalam pengumpulan dan pengolahan sampah
saset. “Mengetahui bahwa proyek ini akan
berhenti pada Desember 2019, kami
mengirimkan semua saset yang telah
dikumpulkan oleh bank sampah ke perusahaan
pencacah. Jumlahnya mencapai hingga 20 ton,”

jelas seorang aktivis yang bekerja dengan
salah satu LSM lokal.

Beberapa bank sampah—termasuk lapak, BSI,
BSS—tidak mengetahui pengakhiran program
pengumpulan sampah saset. “(Hingga
Desember 2020) kami masih menerima
sampah saset dengan tarif sebelumnya yaitu
Rp300 per kilogram. Kami tidak bisa
menghentikan pengumpulan saset. Kami tidak
merasa nyaman menghentikan program ini
ketika pelanggan kami telah bersedia
memisahkan dan mengumpulkan sampah
mereka,” kata salah satu pegawai dari Bank
Sampah Anggrek Babatan Pilang di Surabaya.
BSI Jombang menerima sampah saset hingga
Maret 2020. “Terdapat hampir dua ton saset
yang terkumpul dan kini menumpuk di gudang
BSI Jombang kami. Kadang kami membuat
bata plastik dari situ,” jelas narasumber dari
BSI Jombang.

© Bloomberg

12 Brock, Joe dan Geddie, John, 2021, “Exclusive: From Shell to Unilever, Plastics Polluters Back Recycling-Tech Flops.” Reuters, 29 Juli
2021, sec. Sustainable Business. https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusive-shell-unilever-
plasticspolluters- back-recycling-tech-flops-2021-07-29.
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BSI Surabaya juga mengaku tidak bisa menolak
BSU untuk menyetor sampah saset. BSI
Surabaya tetap menerima sampah saset. “Tapi
kami juga membuang saset ke tempat
pembuangan akhir dan menitipkannya ke
petugas Kota Surabaya.”13 Manajer BSS tidak
mengetahui apapun tentang penghentian
program pengumpulan saset dan berakhir
dengan pembakaran saset yang
terkumpul."Mungkin saya telah membakar satu
ton," kata manajer BSS. Penyidik setempat
menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk
menggunakan sampah tersebut di pabrik,
seperti untuk pembuatan tahu, sehingga
penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan untuk
mengetahui dimana dan bagaimana sampah
tersebut dibakar.

Sebagian besar pengelola bank sampah
mengaku bahwa mereka kecewa bahwa
program pengumpulan saset telah diakhiri dan
saset tidak lagi diterima oleh reclaimer mana
pun. Kini sampah saset tersebut kembali
memenuhi tempat sampah dan berakhir di
tempat pembuangan akhir. Di kota-kota yang
telah mengumpulkan plastik berlapis-lapis,
termasuk Lombok, Banyuwangi dan Samarinda,
saat ini terdapat berton-ton tumpukan plastik
berlapis-lapis.

Kapasitas yang diklaim
berlebihan dan tantangan
teknologi
Unilever Indonesia mengklaim telah
mengembangkan proses daur ulang untuk
“saset fleksibel berlapis.” Yang menyesatkan
terkait pernyataan tersebut adalah bahwa
teknologi tersebut hanya mampu memproses
saset berlapis tunggal atau kemasan saset non-
logam saja, yang mana tidak mencerminkan

kebutuhan inovasi untuk mendaur ulang saset
yang berlapis-lapis dan mengandung logam.
Banyak produk Unilever sendiri yang dalam
bentuk saset yang terbuat dari plastik dan
aluminium, termasuk kantong untuk produk
sampo dan perawatan kulit.

Fasilitas CreaSolv perlu memproduksi tiga ton
pelet plastik per hari untuk tetap beroperasi
dan memiliki rencana untuk meningkatkan
kapasitasnya menjadi lima ton per hari. Namun,
setelah tahap awal percobaan operasi, jumlah
maksimum pelet kering bersih yang dapat
diproduksi oleh fasilitas tersebut hanya sekitar
lima ton per bulan. Dengan kondisi ini,
dibutuhkan 12.800 tahun untuk dapat
memproses jumlah sampah saset yang
dihasilkan setiap tahun di Indonesia. Bahkan
dengan target akhir Unilever untuk pemrosesan
secara komersial sebesar 27 ton sampah per
hari, dibutuhkan lebih dari 77 tahun untuk
memproses sampah saset yang dihasilkan
dalam satu tahun.

Baik jumlah residu yang dihasilkan adalah 40
persen atau 60 persen, tingkat kehilangan
material yang tinggi tersebut menunjukkan
efektivitas yang terbatas dari proses yang
dilakukan. Menurut penyidik setempat, 60
persen atau 40 persen dari sampah saset yang
diklaim berhasil didaur ulang selanjutnya
digunakan untuk memproduksi kemasan
deterjen (“Rinso”) dan bukan untuk kemasan
saset baru, karena pengumpulan saset
cenderung bercampur antara saset yang
mengandung aluminium dan saset yang tidak
mengandung aluminium, sehingga
menghasilkan kualitas produk akhir yang
rendah. Narasumber lokal juga membagikan
bahwa unit CreaSolv dikirim kembali ke Jerman
pada tahun 2017 karena adanya masalah teknis.

13 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH)



8GAIA | 2022

PT Pelita Mekar Semesta (PMS), fasilitas
pencacah menghadapi bentuk masalah
operasional lainnya seperti kebakaran dan
kesalahan pengelolaan limbah cair beracun.
Pada 1 September 2018, terjadi kebakaran di
pabrik dan gudang yang menampung 300 ton
sampah saset.14Asap hitam tampak mengepul
ke atas dan mencemari lingkungan sekitar.

Komentar dari pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepala Sub-Direktorat Barang dan Kemasan di Direktorat Pengelolaan Sampah dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik, juga mempertanyakan
keberlanjutan proyek CreaSolv Unilever.

“Saya mencoba mengawasi teknologi ini, teknologi tersebut tidak terbukti, teknologi tersebut
tidak berhasil. Menurut tim Unilever, teknologi tersebut tidak layak,” kata Ujang saat menjadi
pembicara dalam diskusi jurnalis online bertajuk “Pandemi Covid-19 dan Ekonomi Sirkuler”
yang berlangsung pada 11 Januari 2021. “Salah satu pekerjaan rumah dari kami untuk Unilever
adalah untuk menuntut janji mereka karena sebagian besar produk mereka adalah kemasan
sekali pakai. Kemasan tersebut tidak dapat didaur ulang, sehingga tidak ada nilai untuk didaur
ulang,” tambah Ujang.

“Teknologinya relatif baru, teknologi tinggi, mungkin saat itu Unilever terlalu percaya diri.
Untuk mencapai ekonomi sirkuler lebih baik kita memilih teknologi yang sesederhana
mungkin, tidak rumit. Teknologi apapun selama teknologi tersebut tidak layak secara teknis
dan ekonomis sulit diwujudkan,” kata Ujang.

14 “Pabrik Plastik PT Pelita Mekar Semesta Terbakar, Kerugian Capai IDR25 miliar.” n.d. Posbelitung.co. Diakses pada 28 September
2021. https://belitung.tribunnews.com/2018/09/03/pabrik-plastik-pt-pelita-mekar-semesta-terbakar-kerugian-capai-rp-25-miliar.
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Pengumpulan saset yang mahal
Rendahnya kemampuan daur ulang saset dan
tantangan ekonomi dalam proses pengumpulan
menjadi salah satu penyebab utama penutupan
pabrik. Desain saset—volume yang besar dan
berat yang ringan—dari sisi logistik merepotkan
dan mahal.

Sejak Unilever mulai mengumpulkan sampah
plastik berlapis pada tahun 2017, cakupan lokasi
dari program pengumpulan terus berkembang
karena daerah Jawa Timur saja tidak memiliki
cukup saset untuk diproses. Awalnya,
pengumpulan difokuskan di Surabaya dan
daerah sekitarnya di Jawa Timur. Kemudian
pengumpulan tersebut dikembangkan ke kota-
kota di sekitar Surabaya di Jawa Timur, seperti
Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten
Mojokerto, Jombang, Kota Pasuruan,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan
area sekitarnya seperti Lamongan, Kediri, dan
Probolinggo. Program pengumpulan saset terus
berkembang di luar Jawa Timur hingga ke
daerah bagian barat dari Jawa seperti di
Jakarta dan Bandung, dan hingga ke
Yogyakarta. Pengumpulan tersebut akhirnya
menyebar ke kota-kota di luar pulau Jawa
seperti Medan, Denpasar, Balikpapan, dan
Makassar.

Karena ada banyak pihak yang terlibat dalam
program pengumpulan, termasuk bank sampah
(baik sektoral maupun pusat), LSM, dan
perusahaan pencacah, harga akhir dari
sampah saset yang dikumpulkan menjadi
terlalu mahal untuk diambil dan dipulihkan oleh
Unilever untuk memproduksi kemasan baru.
Tingkat kualitas dan kontaminasi dari saset
juga penting, yang mana menyebabkan
meningkatnya biaya pemrosesan pada setiap
langkah yang berbeda-beda. Unilever berfokus
pada pengumpulan sampah saset melalui bank
sampah dan drop box yang mereka
distribusikan, serta menyediakan paket dana
stimulan untuk mendorong bank sampah untuk
mengumpulkan lebih banyak sampah saset.
Namun, dana stimulus tersebut tidak
didistribusikan secara merata.

15 Brock dan Geddie, “Exclusive: From Shell to Unilever.”

© Nol Sampah Surabaya

“Meskipun saset dapat didaur ulang dalam
jumlah kecil, terlalu mahal untuk
mengumpulkan, menyortir, dan
membersihkan paket-paket ini untuk
meningkatkan skala proyek tanpa
menimbulkan kerugian besar,” kata dua
orang yang terlibat dalam program tersebut
kepada Reuters.15
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Sementara BSU Mulyo Bareng dan Bank
Sampah Artha Sampah Sejahtera menerima
dana stimulus sebesar Rp1 juta, bank sampah
tingkat sektoral (BSS) tidak menerima dana
stimulus apapun. Di tengah tantangan finansial
dan logistik, pengumpulan sampah saset hanya
berlangsung selama dua tahun, yakni 2017-2019.

Seorang staf TPS3R (fasilitas pengolahan
sampah) di Malang, mengatakan bahwa kerja
sama dengan Unilever tidak mencapai tingkat
pelaksanaan yang memadai. Dengan jatuhnya
pengumpulan sampah saset, fasilitas tersebut
menawarkan popok bekas kepada Unilever
karena terdapat 5.000 lembar atau sekitar 300
kilogram popok yang dapat dikumpulkan di
Desa Mulyo Agung, Malang. Unilever tidak
menanggapi tawaran ini.

Harga yang rendah bagi
pemulung lokal
Pada awal program pengumpulan, pemulung
lokal memiliki harapan untuk mendapatkan
penghasilan tambahan. Namun yang membuat
mereka kecewa, harga yang ditawarkan oleh
Unilever tidak kompetitif dibandingkan dengan
produk daur ulang lainnya seperti polipropilena.
Ketika seorang pemulung menjual satu
kilogram sampah saset, BSU membayar
sebesar Rp300. Bank sampah pusat (BSS,
pelapak, BSI) kemudian membayar bank

sektoral sebesar Rp500 per kilogram dan
menjualnya seharga Rp700 ke LSM lokal yang
kemudian diserahkan kepada perusahaan
pencacah. Pada saat LSM menjual sampah
saset ke perusahaan pencacah, harga jualnya
adalah sekitar Rp1.000, sedangkan pemulung
hanya dibayar Rp300 pada saat awal
pengumpulan sampah.

Normalnya, gelas polipropilena biasa dihargai
oleh perusahaan daur ulang plastik sebesar
Rp4.000 per kilogram. Jika polipropilena
dicacah dan dibersihkan, harganya dapat
mencapai Rp8.000-10.000 per kilogram. Karena
tujuan daur ulang sampah saset adalah untuk
memulihkan polipropilena, sampah saset
dihargai jauh lebih rendah daripada gelas
polipropilena, yang menghasilkan pendapatan
tujuh kali lebih tinggi daripada sampah saset
(delapan kali apabila sampah yang dikumpulkan
dalam keadaan bersih). “Kami hanya ambil
sedikit saja. Kami harus memisahkan lagi
sampah yang terkumpul karena kadang
terdapat kantong plastik atau kertas. Biaya
transportasi pengumpulan sampah saset sudah
ditanggung karena kami juga mengumpulkan
sampah lain seperti botol, gelas atau logam,”
kata seorang narasumber dari BSS di
Bulaksumur, Surabaya Barat.

1 kg
saset

1 kg
saset

pemulung
sampah

LSM
(partner dari

Unilever)

1 kg
saset

bank sampah
unit (BSU)

bank sampah
(BSS, lapak, BSI)

Rp 100-300 Rp 500-700 Rp 700

1 kg
saset

Rp 1.000

perusahaan
pencacah
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Kurangnya transparansi
Selain pelaporan oleh Reuters, yang didasarkan pada
kesaksian dari dua narasumber lokal, sangat sulit untuk
menemukan informasi apapun mengenai keadaan saat ini
mengenai program daur ulang saset dan mengenai rincian
operasi fasilitas. Unilever belum membuat pengumuman
resmi tentang penutupan fasilitas tersebut, adapun Unilever
mengakui bahwa pabrik CreaSolv lain di Italia gagal di salah
satu position paper mereka.16

Unilever luput dari radar sistem peraturan pemerintah,
karena fasilitas tersebut hanya dianggap sebagai suatu
proyek percobaan dan unit CreaSolv adalah bagian dari
kompleks industri yang lebih luas yang sudah terdaftar
dalam sistem peraturan. Tidak ada perubahan yang
dilakukan terhadap laporan Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) dari fasilitas tersebut sejak
pemasangan unit CreaSolv, dan oleh karena itu, tidak ada
catatan penilaian dampak lingkungan yang dapat ditemukan
secara publik, walaupun operasi tersebut menimbulkan
kekhawatiran terhadap dampak kesehatan lingkungan. Hal
ini sangat mengkhawatirkan, mengingat kru dari suatu film
dokumenter telah melihat pembuangan limbah cair
berwarna biru cerah pada Oktober 2019.

Selama pembuatan film Story of Plastic,
kami mengunjungi satu-satunya pabrik

daur ulang kimia yang ada di Indonesia dan melihat
limbah berwarna biru cerah keluar dari fasilitas yang
mengalir ke sungai yang berdekatan. — Stiv Wilson, Peak
Plastic Foundation“
16 “Creacycle - 2021.04.15 CreaSolv® Process – Position Paper.” tidak terdapat tanggal
dokumen, Diakses pada 28 September 2021. https://www.creacycle.de/en/press-
news/positionpaper.html.

© GAIA
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Klaim Unilever vs realita

Klaim Unilever Realitas

Pengumpulan

Unilever menargetkan untuk
mengumpulkan 1.500 ton sampah

saset untuk pemulihan material pada
tahun 2019 dan 5.000 ton

pada tahun 2020.17

Program pengumpulan tidak berhasil
dan berhenti secara mendadak

setelah dua tahun.

Hasil yang
Diharapkan

Unilever adalah “untuk
mengembangkan sistem tertutup

(closed-loop system) untuk saset.”18

Teknologi ini hanya cocok untuk
saset yang terbuat dari satu jenis

material (mono-type) yang bebas dari
aluminium foil.

Kualitas
Produk

Plastik yang telah dipulihkan
seharusnya digunakan lagi untuk

memproduksi saset baru.

Produk akhir digunakan untuk
memproduksi kemasan deterjen

karena rumitnya pemrosesan bahan
baku (saset) yang mengandung

aluminum yang tercampur dengan
bahan non-aluminum.

Tingkat residu
Unilever mengatakan residu dari

proses yang mereka terapkan sekitar
40 persen.

Seorang mantan karyawan salah satu
fasilitas yang terkait dengan proyek
Creasolv memperkirakan residunya

sekitar 60 persen.

Sirkulasi
bahan

Unilever mengklaim bahwa teknologi
tersebut menghasilkan plastik yang

dapat digunakan berkali-kali,
menawarkan potensi model

circular economy.

Empat puluh hingga enam puluh
persen dari bahan baku sampah hilang

sebagai residu selama proses, dan
kemampuan kemasan deterjen untuk

dapat didaur ulang tidak terbukti.

Biaya

Dalam pengumuman siaran pers
pada tahun 2017, Kepala Penelitian
dan Pengembangan Unilever, David

Blanchard, mengedepankan ekonomi
sebagai salah satu manfaat utama
dari program daur ulang, dengan

menyatakan: “dengan menemukan
solusi yang tepat, terdapat peluang

besar untuk menghemat pengeluaran
yang berarti lebih banyak

nilai bisnis.”19

Fasilitas Creasolv, yang
dikembangkan dengan bekerja sama
dengan Fraunhofer Institute IVV dari
Jerman, telah menyebabkan Unilever

membayar biaya lebih dari EUR 10
juta (atau setara dengan Rp 156

miliar) untuk konstruksi sejak 2011.20

17 “Our Solution for Recycling Plastic Sachets Steps Forward.” Situs Web Perusahaan Global Unilever. Diakses pada 28 September
2021. https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2018/our-solution-for-recycling-plastic-sachets-
takesanother- step-forward.html.
18 “Our Solution for Recycling Plastic Sachets Steps Forward.”
19 “Unilever Perkenalkan CreaSolv® Process untuk Daur Ulang Sampah Kemasan Sachet.”
20 “Creacycle - Pers/Berita.”
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Kesimpulan

Kami memiliki teknologi solvolisis dan pirolisis yang dapat memproses kemasan
plastik berlapis-lapis yang digunakan saat ini, tetapi kedua teknologi tersebut
tidak terlalu ekonomis sehingga jawaban singkatnya [adalah] kami harus
menyingkirkannya (saset)21—Alan Jope, CEO Unilever

Penutupan fasilitas CreaSolv secara diam-diam, yang secara strategis tidak dilaporkan oleh
Unilever, adalah pengingat bahwa teknologi daur ulang kimia yang digadang-gadang sebagai
solusi oleh para pencemar polusi plastik terbesar di dunia—seperti Unilever—tidak dapat
menyelesaikan krisis polusi plastik. Teknologi tersebut secara rutin gagal dan menyebabkan
kerugian finansial dan kerusakan lingkungan yang besar, dan mengalihkan kita dari mengejar
solusi yang benar-benar berkelanjutan.

Kasus program daur ulang saset Unilever Indonesia yang gagal juga menjelaskan nasib yang
mungkin terjadi dalam memobilisasi pemulung untuk mengumpulkan plastik bernilai rendah. Para
pemulung tidak dibayar cukup karena banyaknya perantara dalam proses pengumpulan, dan
semua pihak yang terlibat -- pemulung, bank sampah, dan LSM – terkena akibatnya ketika Unilever
tiba-tiba menghentikan program pengumpulan sampah. Karena nilai sampah saset yang rendah,
model bisnis yang dibangun di sekitar pengumpulan dan pemulihan sampah saset tidak layak
sejak mulanya.

Menghilangkan saset secara bertahap dan menggantinya dengan sistem guna ulang/isi ulang
sejauh ini merupakan solusi yang paling efektif, terjangkau, adil, dan ramah lingkungan untuk
masalah sampah saset, dan pemerintah serta perusahaan harus mengerahkan sumber daya untuk
membangun circular economy dan nol sampah (zero waste).22 Sebagai salah satu perusahaan
Barang Konsumen yang Bergerak Cepat (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) multinasional yang
mendapat keuntungan dari mencemari lautan dan daratan, iklim, dan komunitas kita di seluruh
dunia dengan sampah kemasan, Unilever harus memikul tanggung jawab dengan membayar biaya
eksternal dan menghilangkan kemasan sekali pakai secara bertahap.

* Rp 1 = USD 0,000071 (per 17 Januari 2022)

21 Pew. “Breaking the Plastic Wave | Launch Event.” YouTube video. 1:30:27. July 24, 2020. https://youtu.be/tNtkgRkenIk.
22Catherine Liamzon et al. 2020. “Sachet Economy: Big Problems in Small Packets.” Global Alliance for Incinerator Alternatives.
https://doi.org/10.46556/EJQZ7769.

“
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