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D i suatu hari yang cerah, para makhluk penghuni 
Rosy Reef  keluar dan beraktivitas seperti 

biasa. Si Penyu merasa sangat lapar dan mencari-
cari sesuatu untuk dimakan.

Pada akhirnya dia melihat ada ubur-ubur yang tampak 
lezat terapung melewatinya: “Wah, kesukaanku nih!” 
pikirnya dan segera ia berlari mengejar ubur-ubur 
itu. Tapi, ketika dia hendak menangkapnya, tiba-
tiba ada kilatan cahaya kuning dan percikan air 
yang besar! 

Ketika gelembung-gelembung air menghilang, ubur-
ubur itu juga menghilang. Si Penyu bingung, dia 
berenang ke permukaan air untuk melihat apa yang 
terjadi.





Disana ia melihat seorang anak lelaki memakai kaos 
kuning, sedang mengangkat ubur-ubur tadi. “Hei!” 
kata Penyu, “itu sarapanku!” 

“Oh tidak,” kata anak itu. “Ini bukan makanan. Ini 
kantong plastik bekas yang dibuang orang. Ketika 
plastik mengambang di air, ia terlihat seperti ubur-
ubur, tapi jika kamu makan, ia bisa meracunimu atau 
menyumbat percernaan tubuhmu. Kamu bisa sakit.”

Penyu tampak bingung. Dia tidak tahu apa itu 
kantong plastik, tapi kedengarannya tidak bagus.



“Nama saya Trash Hero. Artinya Pahlawan Sampah,” 
lanjut anak itu. “Saya menyelamatkan para binatang 
dari barang beracun yang dibuang manusia.”

“Kenapa orang membuang barang-barang itu?” 
tanya Penyu. Di Rosy Reef ini, tidak ada yang dibuang.

“Apalagi barang berbahaya seperti itu!” lanjutnya. 
“Barang berbahaya itu tidak seharusnya dibuang ke 
air.”

Trash Hero terlihat sedih, tetapi tidak berkata apapun. 
Dia hanya memandang cakrawala dan berkata 
kepada Penyu, “Maaf, tapi saya harus pergi sekarang!”

Lalu pergilah dia menjauh, melintasi laut, menuju 
sekumpulan ikan-ikan yang akan menggigiti gabus 
Styrofoam.



Trash Hero terus bekerja sepanjang hari, dari 
Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. 

Dia  menyelamatkan beberapa burung camar yang 
hampir makan tutup botol plastik yang dikira ikan; 
seekor anak anjing laut yang mungkin akan terjerat 
kantong plastik; dan bahkan seekor anak anjing di 
pantai yang akan memakan puntung rokok.

Binatang tidak tahu apa itu plastik, apa itu sampah, 
atau apakah sampah itu bisa berbahaya, karena 
barang-barang buatan manusia itu tidak pernah 
ada di alam sebelumnya. 



Sekarang hal seperti itu terjadi setiap hari. Dulu 
ketika neneknya menjadi Trash Hero juga, ia 
hanya bekerja di akhir minggu. Tapi sejak anak itu 
mulai menjadi Trash Hero, ia bekerja tanpa henti. 
Walaupun ia mempunyai kekuatan super, pekerjaan 
ini tetaplah sangat berat. Karena sepertinya setiap 
hari semakin banyak saja sampah yang dibuang. 
Kata neneknya semua masalah ini disebabkan oleh 
plastik yang dianggap orang sangat berguna seperti 
halnya sedotan, sendok dan kantong plastik yang 
dapat digunakan sekali pakai, kemudian dibuang. Tapi 
semua itu tidak berguna bagi Trash Hero dan malah 
membahayakan bagi semua binatang yang dirugikan.





Di suatu pagi, Trash Hero duduk di tepi pantai, ia 
merasa agak lelah. Dia minum dari botol minumnya 
dan memakan kue terakhir dari tas kertasnya. 

Dia sangat berhati-hati untuk tidak memakai apapun 
dari plastik yang dibilang “berguna” yang mungkin 
bisa merugikan teman-teman lautnya.



Seorang anak perempuan berjalan menghampir-
inya, membawa sebuah tas hitam, dan bertanya 
apakah Trash Hero mau membuang tas kertasnya ke 
dalam tas hitam yang dibawanya. Anak perempuan 
itu berkata, dia mau mengumpulkan sampah di 
pantai supaya pantainya terlihat lebih indah. 

Trash Hero terkejut, dan berterimakasih kepada 
anak perempuan itu.  

Ia kemudian menjelaskan bahwa sampah yang 
dikumpulkan anak perempuan itu juga merugikan 
binatang – dan mengakui bahwa pekerjaan untuk 
menyelamatkan mereka semua sangatlah sulit untuk 
dilakukan.

Anak perempuan itu tampak berfikir, dan kemudian 
tersenyum. “Mungkin saya bisa membantumu!” 
katanya. 

“Tapi bagaimana?” kata Trash Hero. “Kamu tidak 
mempunyai kekuatan super seperti saya, kamu 
tidak bisa terbang keliling dunia.”

“Saya tahu itu,” kata anak perempuan itu. “Tapi 
saya punya banyak teman! Ayo ikut saya...”



Trash Hero mengikuti anak perempuan itu ke sekolah 
di kampungnya. Disana, ia lalu menceritakan 
kisahnya di depan seluruh kelas dan semua murid, 
dan guru mereka setuju untuk membantunya. 

Mereka memutuskan untuk melakukan tiga hal. 
Pertama, mereka akan berhenti memakai plastik 
“berguna” kapanpun mereka bisa. 
Kedua, mereka akan selalu membuang sampah pada 
tempatnya. 
Dan ketiga, mereka akan memungut sampah yang 
mereka lihat, agar sampah-sampah itu tidak berakhir 
di tempat yang bisa ditemukan oleh binatang.



Trash Hero tersenyum sangat lebar ketika mendengar 
hal itu. “Ini artinya sampah yang harus saya 
kumpulkan akan banyak berkurang!” katanya. “Dan 
juga para binatang akan lebih aman!”

Guru mereka pun setuju. Ia mengatakan bahwa 
siapapun dan setiap orang bisa menjadi seorang 
Pahlawan Sampah dan membantu membuat dunia 
menjadi tempat tinggal yang lebih bersih dan lebih 
aman. 

Trash Hero pun setuju. “Satu orang saja belum 
cukup. Semakin banyak Pahlawan Sampah ada di 
dunia ini, akan semakin baik!”

Anak-anak bersorak gembira, dan mereka berkata 
mereka akan mulai membantunya segera. 

Akan tetapi Trash Hero tidak bisa tinggal lama. 
Dia kembali memandang cakrawala 
dan beranjak pergi, kali ini untuk 
membantu seekor bayi lumba-
lumba yang akan memakan 
korek api plastik yang 
mengapung di laut.



Nama: ........................................................

Usia: ...........................................................



TAHUKAH KAMU?
Lautan mengandung 97% air di bumi dan memberikan lebih dari 
setengah kadar oksigen yang kita hirup. 

Lautan juga adalah rumah bagi 250,000 spesies kehidupan laut, 
dan juga merupakan sumber makanan penting bagi bangsa burung 
dan manusia. 

Hingga 12,700,000,000 kilogram sampah berakhir di laut 
setiap tahunnya; dan 80% nya adalah plastik. Plastik mengandung 
racun dan tidak bisa terurai seperti sampah alami; plastik bisa 
terpecah menjadi bagian-bagian kecil, tapi tidak akan pernah hilang. 

Di beberapa tempat di lautan, seperti Laut Pasifik Utara, saat ini 
jumlah pecahan plastik beracun yang sangat kecil telah melebihi 
jumlah plankton yang ada di dalam air dengan perbandingan enam 
banding satu. Ilmuwan bahkan menyebutnya “sup plastik”.

Lebih dari setengah jumlah plastik di lautan adalah plastik “berguna” - 
kemasan sekali pakai, seperti kantong plastik, botol dan juga sedotan 
- yang hanya kita gunakan beberapa menit, lalu dibuang. 

Sekitar satu juta burung dan binatang laut mati setiap tahunnya 
karena terdapat plastik di dalam badan atau terjerat di sekitar ba-
dannya. 

Apakah kamu bisa membantu menghentikan 
hal ini? Kami membutuhkan Pahlawan-pahlawan Sampah baru 
untuk membantu menjaga agar sampah tidak masuk ke lautan dan 
mengurangi jumlah sampah plastik sekali pakai yang kita gunakan. 



2 BAWA TAS BELANJA SENDIRI
Bawa tas belanja sendiri setiap kali berbelanja 

untuk menggantikan kantong plastik baru demi 
mengurangi sampah plastik. 
Tips: minta orang tuamu untuk melipat tas belanja 
pakai ulang dan menyimpannya di dalam tas 
tangan, mobil atau sepeda motor sehingga tas ini 
akan selalu bermanfaat.
Membawa tas belanja sendiri dalam satu 
hari (tidak memakai kantong plastik sama 
sekali) = 1 poin

4 KATAKAN TIDAK 
UNTUK SEDOTAN

Ini salah satu cara lain untuk mengurangi 
sampah plastik. Sedotan plastik hanya 
dipakai untuk sebentar tapi akan mencemari 
lingkungan seumur hidupmu (bahkan lebih!). 
Ketika memesan minuman, mintalah untuk 
tidak pakai sedotan.
Tanpa sedotan sehari = 1 poin

1 bersih-bersih!
Delapan puluh persen dari sampah di dalam 

lautan datang dari orang-orang yang hidup di 
daratan. Jadi membersihkan sampah dari pantai 
dan daerah lain di daratan sangatlah penting. 
Sungguh menakjubkan sekali bagaimana cepatnya 
kamu bisa melakukan ini ketika ada banyak orang 
yang membantu. Cari tahu apakah ada kegiatan 
bersih-bersih Trash Hero (Pahlawan Sampah) di 
wilayah tempat tinggalmu, atau buat acara bersih-
bersih sendiri bersama dengan teman-teman dan 
orang tua ataupun guru.
Satu kegiatan = 5 poin

MENJADI SEORANG PAHLAWAN SAMPAH
Apakah kamu siap untuk tantangan ini? Selesaikan sebanyak mungkin tugas di bawah 
ini dan catatlah skor kamu ke dalam kolom tabel di halaman berikut. 
Semakin banyak tugas yang dilakukan = semakin banyak poin yang kamu peroleh!

3 MENGISI ULANG BOTOL
Daripada membeli  dan membuang 

botol plastik baru setiap kali minum, coba-
lah mengisi ulang botol minum isi ulang yang 
dibawa dari rumah. Ini akan menyelamatkan 
lingkungan, dan menghemat uang jajanmu!
Isi ulang botol minum sehari (tanpa 
botol plastik sama sekali) = 1 poin

Cek poin

» 5 poin

» 1 poin / hari

» 1 poin / hari

» 1 poin / hari

» 2 poin / tas

» 1 poin / item

Bersih-bersih 

Tanpa kresek

Tanpa botol plastik

Tanpa sedotan

Daur ulang

Olahan sampah

Ingatlah untuk menuliskan 
skor anda pada halaman 

berikutnya!

 TIPs
Kamu dapat menemukan cara,  dan 
banyak ide-ide tentang 
bagaimana menjadi 
seorang pahlawan 
sampah di website kami: 
www.trashhero.org/kids

5 Daur ulang dan olah 
sampah

Mungkin ada tempat daur ulang di dekat rumah 
dimana kamu bisa mengumpulkan botol gelas 
bekas, kaleng-kaleng, kertas dan beberapa jenis 
sampah plastik. Barang-barang bekas ini bisa 
dijadikan bahan mentah lagi untuk nantinya bisa 
dijadikan barang baru. 
Satu kantong sampah daur ulang = 2 poin
Ada beberapa macam sampah lain yang tidak bisa 
didaur ulang, bisa diproses menjadi barang baru 
yang lebih bermanfaat, sehingga sampah itu tidak 
berakhir di tempat pembuangan akhir sampah atau 
di lautan. Cobalah membuat barang daur ulang ber-
manfaat di bawah ini di rumah ataupun di sekolah. 

• batu-bata ramah lingkungan (memanfaatkan 
kresek dan botol plastik)

• kerajinan seni atau patung
• pot bunga
• tempat pensil
• perhiasan

Satu buah olahan 
sampah = 1 poin



SELAMAT! 
Kamu bisa tukarkan 
poin dengan kaos 
sebagai Pahlawan 
Sampah yang baru

KERJA YANG BAGUS! 
Kamu bisa mendapatkan 
sertifi kat kehormatan 
Pahlawan Sampah

LUAR BIASA! 
Kamu berhak dinobat-
kan sebagai salah satu 
“Pahlawan Sampah 
Anak Tahun Ini”

Jangan putus asa!
Tulis tanggal dan tandai kotak tabel sesuai tantangan yang telah berhasil kamu lakukan. Jangan lupa 
tulis juga poinnya! Apabila kamu kekurangan tempat menulis, kamu bisa meminta pertolongan orang 
tua atau orang dewasa untuk mendapatkannya lagi lewat website kami: www.trashhero.org/kids

TANGGAL TANPA BOTOL 
PLASTIKBERSIH-BERSIH TANPA 

KRESEK
TANPA 

SEDOTAN
DAUR ULANG 
- OLAH SAMPAH POIN

BILANG TIDAK UNTUK PLASTIK!

TOTAL POIN

50 100 200

TANGGAL TANPA BOTOL 
PLASTIKBERSIH-BERSIH TANPA 

KRESEK
TANPA 

SEDOTAN
DAUR ULANG 
- OLAH SAMPAH POIN

BILANG TIDAK UNTUK PLASTIK!

TOTAL POIN

TANGGAL TANPA BOTOL 
PLASTIKBERSIH-BERSIH TANPA 

KRESEK
TANPA 

SEDOTAN
DAUR ULANG 
- OLAH SAMPAH POIN

BILANG TIDAK UNTUK PLASTIK!

TOTAL POIN



Semua orang bisa menjadi Pahlawan Sampah!
“Trash Hero”, atau Pahlawan Sampah, adalah gerakan sukarela berbasis 
komunitas yang didirikan di Thailand pada 2013. Kami didaftar sebagai 
yayasan di Swis, dan aktif di Asia Tenggara dan seluruh dunia. 

Masing-masing Pahlawan Sampah di wilayah lokal mengadakan bersih-
bersih mingguan dan menjalankan program isi ulang botol minum dengan 
tujuan membersihkan dan mencegah limbah sampah. Aksi kami selalu positif 
dan bertujuan menginspirasi perubahan prilaku demi masa depan yang 
berkelanjutan.
Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang aktifi tas kami, dan 
bagaimana kami bisa dihubungi – atau bagaimana kamu bisa memulai 
komunitas Pahlawan Sampah di wilayahmu, silakan kunjungi halaman Facebook 
kami “trashheroindonesia” atau www.trashhero.org




