
Berikut beberapa kerajinan yang dapat kalian buat dari limbah sampah plastik menjadi
peralatan yang berguna :

1. Kotak pensil dari botol plastik
2. Tempat pensil dari stik es krim
3. Pot bungan dari botol bekas
4. Bros dari plastik bekas
5. Lampion dari botol bekas
6. Lampu dari sendok plastik

Nah selain yang disebutkan tadi masih banyak lagi kerajinan-kerajinan yang dapat dibuat
dengan memanfaatkan limbah sampah plastik. Sobat BUMI, dirumah bisa mencobanya ya
dan mencari tutorialnya melalui youtube. Selamat mencoba anak-anak. Mari kita
memanfaatkan limbah sambah plastik dan berperan mengurangi limbah sampah di
Indonesia
 

Assalamualaikum wr wb.

Sobat BUMI, apakah kalian pernah melihat berita tentang seekor kuda laut yang ekornya
terlilit sampah cotton bud, anjing laut yang mati lemas karena lehernya terjerat plastik,
atau penyu yang terlilit sampah plastik di sekujur tubuh hingga tak mampu berenang.
Hal ini menyedihkan karena sampah plastik sudah menjadi penyebab masalah yang
besar.

Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.
Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat, relatif
murah. Karena itu,di seluruh dunia banyak menghasilkan lebih banyak produk berbahan
baku plastik. Namun, tanpa disadari plastik dan cara penggunaan yang tidak ramah
lingkungan, ia justru merusak lingkungan hidup.Menurut Indonesia Solid Waste
Association (InSWA), sebagaimana dikutip dari Antara, produksi sampah plastik Indonesia
sekitar 5,4 juta ton per tahun. 
Banyak sekali ya Sobat BUMI ?

 Dirumah kalian sendiri berapa banyak sampah plastik yang dihasilkan ??
Nah, Sobat BUMI untuk sebagai generasi penerus kita harus selalu melestarikan
lingkungan hidup, jangan sampai sampah dibiarkan dan membuat lingkungan di rumah
menjadi terlihat kurang nyaman. Padahal, barang bekas bisa disulap menjadi peralatan
yang bermanfaat. Selain itu, daur ulang barang bekas seperti barang-barang berbahan
dasar plastik juga bisa menyumbang kelestarian lingkungan hidup.
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Allah SWT berfirman :
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. ar-Rum ayat 41)

https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/

