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Ending Plastic Pollution Innovation Challenge  
 

 

Mandalika, Indonesia 
Daerah Mandalika terletak di pesisir selatan Pulau Lombok yang terkenal 
dengan pantai pasir putih yang terhampar sepanjang 7,2 km. Mandalika 
merupakan salah satu lokasi dari “10 Bali Baru” yang dipilih Pemerintah 
Indonesia, bertujuan untuk mendorong perkembangan pariwisata di beberapa 
lokasi khusus di Indonesia. 
 
Tentang lokasi 
• Wilayah utama Mandalika terdiri dari 4 desa dengan luas 6412 km2 sebagai 
Kawasan Utama, dan 2 desa seluas 1968 km2 sebagai Kawasan Penyangga, 
dengan populasi 46,432 (2020). 
• Jumlah wisatawan mencapai 618.120 pada 2019. Jumlah ini diproyeksikan 
meningkat empat kali lipat pada 2025. 

 
 

Samal, Filipina 
Samal adalah sebuah kota pesisir yang terletak di Provinsi Davao del Norte, 

yang berlokasi tepat di jantung Teluk Davao di bagian selatan Filipina. 
 

Tentang lokasi 

• Kota Samal memiliki luas total 30.130 hektar dan tersusun atas dua 
pulau utama, yaitu Pulau Samal dan Pulau Talicud, dan pulau-puau 

kecil lainnya yaitu Pulau Malipano, Ligid Besar dan Ligid Kecil.  

• Pada tahun 2015, jumlah penduduk kota Samal berjumlah 104.123 
orang dan terbagi dalam 26.245 keluarga. Sedangkan jumlah ini naik 

menjadi 110.000 pada tahun 2020.  

• Wisatawan yang mengunjungi Pulau Samal meningkat dari 520.000 
pada tahun 2013 menjadi 1,8 juta di 2019.  

 
 
 

Sampah dan sampah plastik di Mandalika 
• Total timbulan sampah di Mandalika adalah 215,7 ton/tahun (data diambil 
pada saat terjadi pandemi). Data sebelum pandemi menunjukkan timbulan 
sampah setidaknya 13.731 ton / tahun pada 2018. 
• Rata-rata timbulan sampah plastik di kawasan Mandalika adalah 107,8 ton/ 
tahun  (data diambil pada saat terjadi pandemi). 

Sampah dan sampah plastik di Samal 

• Pada tahun 2013, total timbulan sampah sebesar 43.599,74 kg/hari 
dan diperkirakan bertamabah menjadi 48.241,93 kg/hari pada 2019. 

• Dari seluruh jenis timbulan sampah: 52% nya merupakan sampah 
makanan/biodegradable, 21% nya merupakan sampah layak daur 
ulang dan 27.6% merupakan sampah residu yang sebagian besar 

terbuat dari plastik. 
 

Sampah Plastik di Laut 
• Jumlah sampah plastik di 5 pantai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Mandalika adalah 36 ton/ tahun (selama pandemi).  
• Jenis plastik yang ditemukan adalah PETE / PET, HDPE, PP, PS dan PE. 

Sampah Plastik di Laut 

• Sebagai bagian dari Teluk Davao, Samal adalah rumah bagi kawasan 
dengan keanekaragaman hayati laut yang signifikan di Filipina. Samal 

dikenal memiliki beragam flora dan fauna laut. Namun, 

TEMUKAN PERMASALAHANNYA 



 
 

 

• Dari total timbulan sampah plastik, 69,57% jenis PP ditemukan terutama 
dalam bentuk wadah makanan, botol minum yogurt, botol bayi, dan lain-lain. 
• Sampah plastik jenis PETE / PET 4,46%, sering dijumpai dalam bentuk botol 
minum air mineral, gelas air mineral dan lain-lain. 
• Sampah plastik PE banyak ditemukan dalam bentuk nilon dari sampah 
pancing. 
 

keanekaragaman hayati laut Samal terancam oleh pencemaran laut, 
yang sebagian besar mencakup sampah plastik. 

 
 

Sumber Sampah Plastik di Laut 

• Kegiatan Pariwisata dan Pembangunan Prasarana Akomodasi 

• Pengelolaan sampah di darat kurang memadai 
 

Sumber Sampah Plastik di Laut 

• Sampah rumah tangga 

• Pariwisata dan usaha makanan 

• Sampah yang berasal dari wilayah yang berbatasan yang 

mengalir hinggak ke pesisir Samal. 

 

 


