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Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Kita mungkin 

berpikir kontribusi kita terhadap polusi plastik kecil, tetapi apakah Anda 

tahu bahwa rata-rata orang menghasilkan 65 hingga 185 lbs. sampah 

plastik per tahun? Pada 2010, kami menghasilkan 219 miliar pon limbah 

plastik. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa hanya 

10% yang didaur ulang! Sementara itu, plastik sulit untuk dibuang dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.

Sampai 2019, kita telah memproduksi 8,3 miliar ton, dan pada 
tahun 2050 diproyeksi akan meningkat menjadi 40 miliar ton 
yang diproduksi secara total . Kerugian dari plastik adalah sulit 
untuk dibuang dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 
hancur. Pada dasarnya, semua plastik yang kami produksi masih 
ada di sini. Sebagian besar dari plastik itu menciptakan masalah 
lingkungan karena 8 juta ton memasuki lautan setiap tahun dan 
menciptakan pulau-pulau plastik diseluruh negara. Lebih jauh, 
unsur-unsur memecahnya menjadi partikel yang lebih kecil 
yang disebut plastik mikro, yang menyebabkan kematian 1 juta 
burung laut dan 100.000 mamalia laut setiap tahun. Melalui 
rantai makanan, plastik mikro ini memasuki tubuh kita dan 
membahayakan kesehatan kita. 

Lautan adalah ekosistem terbesar di Bumi, yang adalah sistem 
pendukung kehidupan planet ini. Lautan menghasilkan setengah dari 
oksigen yang kita hirup dan, pada saat tertentu, lautan mengandung 
lebih dari 97% air dunia. Lautan menyediakan setidaknya seperenam 
protein hewani yang dimakan manusia.  

Jika tren ini berlanjut, akan ada lebih banyak plastik di laut daripada 
ikan pada tahun 2050. Lautan kita, makhluk yang menghuni mereka, 
dan akhirnya, kita manusia semua dalam masalah.Meskipun kita 
dapat mengurangi penggunaan plastik kita, hidup tanpa plastik 
juga bukan solusi praktis. Pikirkan semua cara kita menggunakan 
plastik: itu integral dalam mobil kita, perangkat teknologi kita, 
perangkat medis, interior pesawat terbang, pengemasan makanan, 
produk pembersih, wadah minum, perabot dan bahan bangunan 
seperti pipa dan insulasi. 

Kami menyerukan gerakan! ... sebuah gerakan untuk bagaimana kita 

menggunakan plastik.

Plastic Bank didirikan oleh warga Kanada David Katz dan Shaun 
Frankson untuk mencegah aliran sampah plastik ke laut. Ini 
dilakukan dengan mengungkapkan nilai sebenarnya dari plastik 
melalui daur ulang, dan dengan memberikan resolusi rantai 
pasokan sebagai jalan keluar untuk menggunakan bahan yang 
ramah lingkungan dan sosial bagi perusahaan. Materi ini adalah 
Plastik Sosial pemenang penghargaan yang dihasilkan melalui 
gerakan global yang berkembang — Gerakan Plastik Sosial — yang 
kini hadir di Haiti, Brasil, Kanada, Jerman, Filipina, dan Indonesia.

Bergabunglah dengan Gerakan Sosial Plastik!

Revolusi Plastik Sosial adalah gerakan yang melibatkan semua sektor 
masyarakat, seperti pengusaha, sekolah, pemerintah, kelompok 
masyarakat dan gerakan keagamaan untuk melihat plastik sebagai 
sampah, tetapi sebagai sumber daya.

Visi kami adalah untuk mengungkapkan nilai plastik yang 
membuatnya setara dengan mata uang yang menjadi berharga 
untuk dibuang. Kami ingin agar semua plastik yang digunakan 
akan dikembalikan ke perekonomian untuk digunakan di masa 
mendatang. #circulareconomy #socialplastic

Panggilan kami adalah untuk “Kumpulkan bersama” gerakan 
Pemberontak Plastik. Melalu Gerakan Sosial ini, kami ingin 
meninggalkan planet untuk generasi masa depan, di mana tidak ada lagi 
plastik yang memasuki lautan. Kami bertekad untuk mematikan aliran 
limbah plastik yang masuk ke lingkungan dan menimbulkan bahaya.

Materi ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda Kristen 
untuk belajar tentang lautan dan situasi plastik untuk bertindak 
penuh tekad yang didukung oleh visi untuk menciptakan masa 
depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan anak-anak masa 
depan mereka.

Keenam pelajaran dibangun di atas landasan teologis dari pelayanan 
Kristen untuk penciptaan dan terhubung dengan situasi penggunaan 
dan pembuangan plastik saat ini. Kesadaran ini memotivasi kaum 
muda untuk bertindak untuk membuat perbedaan di komunitas lokal 
mereka, sambil terhubung dengan gerakan global.

Kurikulum ini adalah bagian dari Program Pengurusan Antar Agama kami 
dan dapat digunakan bersama dengan Perangkat Alat Aksi kami untuk 
memobilisasi gereja Anda untuk tindakan mengungkapkan nilai plastik yang 
Anda gunakan dan memasukkannya ke dalam Sistem Sosial Plastic® Eco.

Kurikulum ‘Pemberontak Kaum Muda Plastik Sosial’ ini dapat 
digunakan bersama sebagai bagian dari kampanye untuk seluruh gereja 
menggunakan semua bahan Antar Agama Plastic Bank, yang juga dapat 
diunduh dari situs web kami. Ini dapat juga digunakan sebagai kurikulum 
yang berdiri sendiri untuk gerakan pemuda. Setiap pelajaran mencakup 
panduan fasilitator dan rencana pelajaran dengan refleksi teologis, diskusi 
tentang topik, dan beberapa kegiatan praktis. Kami lebih fokus pada 
kegiatan adaptasi daripada diskusi teologis.

BAGAIMANA CARA MEMBUAT BAHAN INI? 
Manual ini memiliki enam topik, yang saling membangun. 
• Topik pertama mengundang peserta didik untuk mengeksplorasi 
keindahan penciptaan dan mengagumi betapa menakjubkannya itu. 
• Oleh karena itu, sesi kedua menjelaskan panggilan umat manusia 
untuk mendukung dan merawat karunia ciptaan yang menakjubkan 
ini, kita telah diberikan. 
• Namun, kami telah salah mengelola penggunaan plastik kami 
dan mencemari bumi, yang ketiga berhadapan dengannya. 
• Sesi keempat menantang kita untuk berubah pikiran dan 
berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. 
• Sesi lima membuka mata kita pada penglihatan tentang bumi 
yang ditransformasikan dan kemanusiaan dan bagian yang kita 
mainkan di dalamnya. 
• Sementara sesi keenam dan terakhir memanggil peserta 
didik sebagai pengikut Kristus untuk menjadi duta perubahan di 
komunitas mereka.

Untuki itu, mari kita mulai!
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1. Panduan Fasilitasi
Ide yang besar
Pelajaran ini menggambarkan kebaikan ciptaan serta pentingnya 
ketergantungan kita padanya. Penciptaan adalah hadiah bagi kita.

Hasil pemebelajaran
Dalam pelajaran ini, peserta didik akan memiliki:

• Memeriksa kebaikan Penciptaan
• Mengevaluasi implikasi dari Tuhan yang memiliki segalanya
• Mengidentifikasi bagaimana ciptaan menopang kita dan 

kehidupan di planet ini
• Menjelajahi hubungan mereka sendiri dengan penciptaan

Bahan yang dibutuhkan dan persiapan
Alkitab
Firman dari Alkitab yang dapat Anda gunakan:
a. Kejadian 1:31
b. Mazmur 24:1-2
Kertas, lembaran catatan untuk di tempel, dan peralatan menulis
Pelajaran Power Point 1
Komputer, Proyektor, dan Speaker
Papan tulis dan spidol

2. Pengabdian dan Aktivitas
Pembukaan

• Berikan Alkitab, kertas dan peralatan tulis.
• Tolong tunjukkan beberapa menit slide gambar untuk dilihat.
• Mintalah siswa menuliskan, apa yang mereka rasakan dan 

pikirkan saat melihat gambar-gambar
• Mintalah mereka untuk membagikan kesan-kesan paling 

penting yang mereka miliki secara berpasangan.
• Setelah berbagi, biarkan mereka berbagi dengan pasangan 

mereka, mengapa kesan ini menonjol dan apa pikiran dan 
perasaan yang mereka picu di dalamnya.

• Sekarang biarkan 2-3 orang berbagi di depan seluruh 
kelompok.

Pelajaran
• Tampilkan video “Sistem Pendukung Kehidupan Bumi” https://

www.youtube.com/watch?v=vxGB2R85eU4

• Lakukan diskusi tentang pentingnya siklus hidup dan sistem 
ramah lingkungan untuk kelangsungan hidup kita.

• Tanyakan kepada mereka bagaimana menghubungkan kita 
dengan penciptaan dan bagaimana kita harus berhubungan 
dengan alam?

Diskusikan tulisannya:
1.  Baca Kejadian 1: 31 dan Mazmur 24: 1-2

• Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh 
amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. 
(Kejadian 1:31)

• (Mazmur Daud) TUHANlah yang empunya bumi serta segala 
isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah 
yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di 
atas sungai-sungai.. (Mzm 24: 1-2)

2. Kedua ayat ini memiliki dua pernyataan utama:
• Allah menciptakan segalanya dan itu sangat baik, kata bagian 

Kejadian. 
• Penciptaan, yang juga termasuk kita, memang sangat baik 

karena alasan berikut:
i. Ini menampilkan kemuliaan Tuhan melalui keindahannya dan 
kreativitas serta keanekaragaman yang luar biasa.
ii. Menyediakan sumber daya untuk hidup, berkembang, dan 
berkembang, seperti oksigen, air dan nutrisi.
iii. Ini adalah sistem mandiri, di mana kehidupan dan sumber daya 
sedang diisi dan diperbarui.

• Semuanya saling berhubungan dan saling tergantung dan 
membangun sistem lain.

3. Penciptaan termasuk kita adalah milik Allah
• Kehidupan kita dan semua yang kita miliki dan dapat kita 

gunakan di bumi adalah anugerah dan bukan milik kita.
• Semua sumber daya yang diberikan kepada kita bukan milik 

kita, tetapi kita bisa melayani mereka dengan segenap hati 
• Ini berarti kita bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan 

dengan cara kita memperlakukan Tuhan.

Poin dalam Mazmur 24 menunjukkan bahwa Allah membangun bumi di atas air dan samudera. Menariknya, tanpa air, tidak ada 

kehidupan yang bisa ada dan lautan sebagai ekosistem. Karena kursus ini adalah tentang kemitraan kami dengan Plastic Bank, 

yang memiliki visi untuk mencegah plastik laut. Mari kita bicara sedikit tentang lautan. 

MINGGU KE - 1 DUNIA KITA YANG INDAH - LEBIH DARI SEKEDAR AIR DAN POHON
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Bagaimana lautan memungkinkan kita untuk hidup di Bumi?
• Lautan menyokong bumi ini sebesar 71%  dan memegang 97% 

dari Bumi. Lautan menyediakan 50% oksigen yang kita hirup. 
Itu berarti lebih dari setengah udara segar yang kita hirup 
dibuat di lautan. Beberapa di antaranya berasal dari rumput 
laut tetapi sebagian besar berasal dari tanaman mikroskopis 
kecil yang disebut fitoplankton, yang menyerap karbon dioksida 
dan melepaskan oksigen - seperti halnya pohon !

• Lautan mengatur iklim dengan menyerap panas matahari dan 
mengangkutnya melalui arus laut di seluruh dunia. Lautan 
selalu mendinginkan dan menghangatkan planet ini. Ini juga 
merupakan pendorong utama dalam siklus air, yang memberi 
air segar untuk diminum melalui penguapan, di mana air dari 
lautan menguap menjadi awan dan turun sebagai hujan.

• Lautan mendukung berbagai jenis kehidupan dan ekosistem
1. Paus, lumba-lumba, ikan, ubur-ubur, bintang laut, dan banyak 

lagi jenis makhluk hidup di laut di berbagai tempat seperti 
terumbu karang, hutan rumput laut, dan lapisan rumput laut 
- semuanya dikenal sebagai ekosistem. 

2. Lautan memiliki beberapa hewan terkecil, seperti plankton, 
dan hewan terbesar di dunia - paus biru! 

3. Ekosistem mendukung kehidupan lautan dari semua jenis:
 i. Ekosistem laut: terumbu karang, hutan rumput laut,   
 dan padang lamun
 ii. Ekosistem pesisir: hutan bakau dan terumbu karang   
 juga melindungi tanah dari badai besar

BERIKUT BEBERAPA FAKTA 
MENGENAI LAUTAN:
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LAUTAN DUNIA KITA MENYEDIAKAN7:

UDARA YANG KITA HIRUP

>50%
Lautan menghasilkan lebih dari setengah 
oksigen dan menyimpan 50 kali lebih banyak 
karbon dioksida dari atmosfer kita.

TRANSPORTASI

76%
Ini adalah persentase dari semua 
perdagangan di Amerika Serikat 
yang melibatkan beberapa bentuk 
pengiriman.

EKONOMI

282 MILIAR
Jumlah ekonomi laut Amerika Serikat 
menghasilkan barang dan jasa. 
Bisnis yang bergantung pada lautan 
mempekerjakan hampir 3 juta orang.

OBAT-OBATAN
Banyak produk obat didapatkan dari 
laut, termasuk bahan yang membantu 
melawan kanker, radang sendi, 
Alzheimer, dan penyakit jantung.

REGULASI IKLIM

70%
Melindungi 70% dari permukaan bumi, 
lautan mengangkut panas dari ekuator ke 
kutub, lalu mengatur iklim kita dan pola 
cuaca.

REKREASI
Dari memancing hingga bermain kayak 
serta menonton ikan paus, lautan 
memberi kita begitu banyak kegiatan 
unik.

MAKANAN
Lautan menyediakan lebih dari makanan 
laut. Bahan dari laut ditemukan secara 
mengejutkan di makanan seperti selai 
kacang dan susu kedelai.
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PEDULI TERHADAP ALAM – MENGGUNAKAN 
TANPA ADA POLUSI

MARI MEMBAHASA 
HUBUNGAN KITA 
DENGAN SANG 
PENCIPTA: 
Diskusi

• Bagilah mereka menjadi lima orang dalam satu 
kelompok

• Perlihatkan slide dengan pertanyaan: Untuk Anda 
secara pribadi, bagaimana hubungan  Anda dengan 
penciptaan diubah oleh apa yang Anda pelajari hari ini?

• Biarkan mereka menuliskan jawaban mereka selama 
beberapa menit

• Bagikan Lembar Catatan dan berikan ke masing-
masing kelompok sebanyak 3 buah.

• Biarkan mereka mendiskusikan jawaban mereka 
dalam kelompok kecil mereka

• Setiap kelompok memutuskan tiga jawaban mana 
yang ingin mereka bagi dengan kelompok itu

• Kumpulkan jawaban, tempelkan di papan tulis, 
kelompokkan jawaban berdasarkan topik dengan 
bantuan kelompok. Kemudian tuliskan judul untuk 
setiap topik dengan partisipasi peserta didik

• Ulangi judul dan rangkum pembelajaran sesi
• Diskusikan sebagai kelompok beberapa hal praktis 

yang dapat mereka lakukan untuk menjadi penatalayan 
ciptaan yang lebih baik.

Penutupan

Doa Terimakasih untuk Pencipta
• Hapus semua yang ada di papan tulis dan letakkan 

beberapa spidol di depannya.
• Tulis: “Terima kasih Tuhan atas Penciptaan. Saya 

berterima kasih atas ... “
• Mintalah mereka yang ingin maju untuk melanjutkan 

doa dengan menulis bagian atau fitur ciptaan apa yang 
ingin mereka syukuri.

• Baca doa bersama-sama untuk menutup sesi.

1. Panduan fasilitas
Ide besarnya

• Penatalayanan bukan dominasi tetapi menggunakan sumber 
daya alam dengan cara yang peduli dan penuh kasih. Ia 
mempertahankan dan menegakkan kembali kebaikan ciptaan 
melalui tindakan kita dan menguranginya.

Hasil Pelajaran
Dalam pelajaran ini, peserta akan mempelajari rasa untuk 
memiliki:

• Melakukan konsep penatalayanan sebagai kepedulian 
terhadap penciptaan

• Membaca ayat-ayat Alkitab untuk aplikasi kontemporer 
tentang pelayanan

• Menyelidiki urgensi penerapan pelayanan yang baik di bidang 
perawatan ciptaan.

• Memahami kemitraan dengan Plastic Bank sebagai jalan untuk 
menjadi pelayanan yang baik

Bahan yang diperlukan
Alkitab
Mempersiapkan ayat – ayat Alkitab berikut
a.Kejadian 1: 26-28
b. Mazmur 72: 8, 12-14

• 
2. Pengabdian dan Aktifitas
Pembukaan
Tonton Videonya: https://www.youtube.com/watch?v=3QclCtbcK3Q
dengan grup.

Diskusikan pertanyaan berikut:
• Apa reaksi Anda terhadap video tersebut?
• Bagaimana kisah bagian video dari kisah pribadi Anda?
• Apa tindakan yang hilang?
• Bagaimana kita dapat menulis ulang cerita ini menjadi cerita 

yang positif?

Pelajaran
Apa itu Penatalayanan
Bagian yang hilang dalam video pembuka, adalah pelayanan. 
Pelayanan adalah prinsip kehidupan di mana kita mengembangkan 
apa yang telah Allah berikan kepada kita dan merawatnya dengan 
kasih, alih-alih mengeksploitasi dan menghancurkannya.
Inilah yang kami informasikan dari awal.
Baca Kejadian 1: 26-28 dan Mazmur 72: 8, 12-14

MINGGU KE - 2
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Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar 

dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala 

binatang melata yang merayap di bumi.” 

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut 

gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-

Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada 

mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan 

taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di 

udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” 

(Kejadian 1: 26-28).

Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari Sungai Efrat ke ujung bumi. 

(Mzm 72: 8)

Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, 

orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong; ia akan 

sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan 

nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan 

kekerasan, darah mereka mahal di matanya. (Mzm 72: 12-14).

Ketika kita mendengar kata MEMERINTAH, kita berpikir bahwa kita 
adalah Bos dan memanggil dengan kurang sopan. Tapi ini bukan 
masalahnya. Ketika kita membaca ayat-ayat Mazmur 72, kita 
melihat bahwa memerintah terutama merupakan tanggung jawab, 
bukan hak istimewa. Tugas raja adalah membantu mereka yang 
bermasalah dan membutuhkan. Dia memiliki kekuatannya untuk 
tidak menggertak orang lain di sekitarnya, tetapi untuk melayani 
semua yang membutuhkan dan untuk membantu dan melindungi.

Mengapa? Karena penguasa tidak memiliki otoritas sendiri. Itu 
diberikan kepada mereka. Itu bukan milik mereka tetapi diberikan 
kepada mereka untuk suatu tujuan oleh Allah.

Ini juga terjadi, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memerintah 
bumi. Itu adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Ini membawa 
kita pada titik untuk sedikit memikirkan tanggung jawab ini. Itu berarti 
jejak kita pada alam bukan untuk kerusakan, tetapi untuk kebaikan. 
Itu berarti kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk generasi 
berikutnya, dibandingkan dengan apa yang kita temukan.

Dalam banyak hal, itu telah terjadi .
• Pada tahun 1950, 75% populasi dunia hidup dalam kemiskinan 

ekstrem, 2018 itu kurang dari 10%.
• Pada tahun 1800, 8 dari 10 orang buta huruf, hari ini 8 dari 10 

orang melek huruf.
• 200 tahun yang lalu, 40% dari semua anak meninggal sebelum 

mereka berusia 5 tahun, sekarang sekitar 4%.
• Juga 200 tahun, kebanyakan orang hidup dalam sistem politik 

otokratis, di mana pelanggaran HAM merajalela. Saat ini lebih 
dari 50% dari semua orang hidup di negara demokrasi.

Dalam banyak aspek, kami telah menjadi pelayanan yang baik 
dalam menciptakan kekayaan dan kesejahteraan bagi semakin 
banyak orang. Kemajuan besar kita sekarang telah menjadi 
ancaman bagi sistem kehidupan planet kita. Banyak yang telah 
terjadi dalam mengurangi polusi, tetapi ada beberapa tantangan 
besar, di antaranya pemanasan global dan plastik.

Tetapi sebelum kita membahas topik-topik ini, mari kita melangkah 
mundur dan merenungkan kepengurusan kita sendiri. Kami telah 
melihat manusia telah menggunakan potensinya untuk berkembang 
dan berkembang dan telah mencapai kemajuan besar. Di sisi lain, 
perkembangan ini telah menyebabkan masalah dan polusi.
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1. Panduan fasilitas
Ide besarnya

• Polusi adalah hasil dari penatalayanan yang gagal. Ini telah 
mencapai dimensi yang membutuhkan tindakan segera. Kita 
semua gagal dalam penatalayanan dan ciptaan-Nya menderita 
karena kita.

Hasil Pelajaran
Dalam pelajaran ini, peserta didik akan: 

• Memeriksa ruang lingkup dan konsekuensi dari polusi plastik
• Merangkul bahwa bumi adalah organisme hidup dan sedang 

menderita akibat polusi yang kita hasilkan
• Mengevaluasi kontribusi mereka sendiri melalui jejak plastik 

mereka

Bahan yang diperlukan
• Tulisan Kitab Suci untuk pelajaran ini: Roma 8:22
• Salinan Kuis “Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

hilang” untuk setiap peserta
•  Papan Tulis atau Flipchart dan spidol
•  Laptop, proyektor, speaker
•  Power point untuk Pelajaran 3
•  Unduh video https://www.youtube.com/watch?v=mT4Qbp89nIQ
•  Salinan Lembar Fakta Plastik untuk setiap peserta
• Salinan Formulir Ikrar untuk setiap peserta.

 
2. Pengabdian dan Aktifitas
Pembukaan
Kuis “Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hilang” 

• Berikan masing-masing Peserta salinan kuis (lihat akhir 
pelajaran ini).

• Jelaskan bahwa ada delapan item limbah dan tiga perkiraan 
waktu untuk dekomposisi masing - masing

• Setiap peserta akan menebak estimasi yang mereka anggap 
benar. Tidak ada penggunaan internet yang diizinkan untuk 
mencontek!

• Minta mereka untuk bertukar kertas dengan sebelah mereka, 
kemudian tunjukkan   slide dengan jawaban dan biarkan 
sebelah mereka mengoreksi jawaban dan mengembalikannya 
kepada pemilik setelahnya

• Berikan hadiah kecil untuk tiga hingga empat peserta dengan 
jawaban yang paling benar 

Pelajaran
Diskusi mengenai Penggunaan Plastik: 
Kita semua menggunakan plastik setiap hari dalam berbagai 
bentuk. Mintalah mereka untuk bertukar pikiran di mana dan 
bagaimana mereka menggunakan plastik dan benda apa yang 
mereka gunakan mengandung plastik. Tuliskan di papan tulis. Ini 
bisa berupa:

2. Penilaian Penatalayanan Saya
• Ambil selembar kertas dan bagi menjadi dua kolom. Letakkan 

“+” di atas satu  kolom dan “-” di atas yang lain.
• Tulis di kolom “+” semua aspek, di mana Anda mengembangkan 

potensi Anda dan Anda telah menjadi pelayanan yang baik 
dengan kehidupan Anda dan sumber daya yang Anda miliki.

• Tulis di kolom “-” semua hal yang ada di pikiran Anda, di 
mana Anda belum menjadi pelayan yang baik, di mana Anda 
membuang waktu dan sumber daya atau di mana Anda telah 
lalai.

• Bentuk kelompok empat dan bagikan pertanyaan-pertanyaan 
berikut:

 a.  Sekarang lihat dua kolom. Mana yang lebih panjang?  
 Apa yang membuat Anda merasa bangga atau bersyukur  
 atas prestasi Anda? Apa yang membuatmu sedih atau   
 malu?
 b. Jika Anda melihat kolom “-“, apa yang dapat Anda   
 lakukan untuk mengubahnya dari “-“ menjadi “+”?

Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk mengubah “-” 
menjadi “+” kita. Kita dapat membuat sesuatu yang positif dari 
sesuatu yang negatif, karena itulah yang dilakukan Allah dan kita 
diciptakan menurut gambar-Nya.

3. Kekuatan Penatalayanan: 
Lihat Video Plastic Bank :https://www.youtube.com/
watch?v=SdLQLaZO10U&t=222s

Diskusikan secara berkelompok:
• Masalah apa yang dihadapi Plastic Bank?
• Bagaimana transformasi “-” menjadi “+”?
• Asas-asas penatalayanan apa yang Anda lihat diterapkan?

Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam 
kehidupan Anda?

Penutup
Pohon “+”:

• Gambarkan pohon dengan batang dan cabang di papan tulis
• Beri peserta post-leaf berbentuk dan spidol
• Undanglah mereka untuk menulis dari daftar “+” mereka di 

daun, satu poin per daun.
• Undanglah mereka untuk maju untuk memposting semua 

daun di cabang
• Mintalah mereka untuk membaca dedaunan dari peserta lain 

dan merenungkan kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada 
kelompok Anda.

• Tutup dengan doa

DUNIA KITA HARI INI – PLASTIK LEBIH LAMA 
TERURAI DILUAR PERKIRAAN KITA

MINGGU KE - 3
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Jadi, kami menggunakan plastik dalam segala hal. Sekarang plastik adalah teknologi baru. Ketika orang tua anda seusia anda, tidak ada 
banyak plastik di sekitar. Namun plastik telah menggantikan bahan lain, karena tahan lama, kuat dan murah.

SEJARAH PLASTIK9:

SIKAT GIGI

BOTOL SHAMPO

KALENG KECIL

PERALATAN 

WADAH

PAKAIAN

TAS

PENGEMASAN

SEDOTAN

BOTOL MINUMAN

PERALATAN

PERANGKAT ELEKTRONIK

PENA

ALAT KOSMETIK

PERALATAN MEMASAK

PITA

CANGKIR

PIRING

BAGIAN DARI MOBIL

PEMBUNGKUS MAKANAN

PAMERAN

PERABOTAN

PERANGKAT PAJANGAN

POPOK

Alexandre Parkes 
menciptakan plastik buatan 
tangan pertama kali, yang 
diberi nama Parkesin. 

Plastik belum begitu lama dipakai, tetapi sekarang memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Kita tidak terlalu memikirkannya, tetapi 
ada di mana-mana dan kita semua menggunakannya. Plastik berubah menjadi industri besar. Namun terlepas dari kelebihannya, plastik 
menciptakan masalah, ketika digunakan dengan tidak benar dan kelola yang salah.

Bakelite ditampilkan pertama 
kali yang terbuat dari bahan 
sintetik. Perhiasan, jam, dan 
radio pertama kali dibuat 
dengan Bakelite.

Nylon diciptakan oleh 
DuPont dan para 
wanita menggila!

Bulu domba diciptakan, hal 
tersebut adalah phenomena 
pakaian.

Seluloida diciptakan 
dan digunakan untuk 
membuat bola billiard 
dikarenakan lebih 
murah daripada gading.

PVC dibuat dan 
digunakan sebagai 
pengganti karet alam, 
maka dari itu harga 
menjadi lebih mahal.

Styrofoam muncul 
dan merubah wajah 
kemasan.

Dimana mana Anda akan melihat plastik, 
seperti di kontrol TV, pegangan pintu, 
material di mobil Anda, peralatan dapur, 
kamar mandi, DVD, inhaler medis, 
komputer, komputer mouse, saklar 
lampu, kancing... dan lain sebagainya.

9 © 2019 PLASTIC BANK 



SEJARAH PLASTIK9:

KETAHUI CARA MENDAUR ULANG

ALUMINIUM DAN KALENG KECIL
KERTAS (KORAN DAN MAJALAH)
BOTOL PLASTIK
BATERAI (MOBIL DAN BATERAI LISTRIK )
ELEKTRONIK
(KOMPUTER, TELEVISI, TELEPON GENGGAM)
KARDUS
BOTOL BELING

SEBANYAK

8,3 MILIAR
METRIK TON PLASTIK TELAH DIPRODUKSI 
SEJAK 1950.

91%
LIMBAH PLASTIK TIDAK BISA 
DI DAUR ULANG.

PLASTIK DAPAT TERURAI DALAM 

450 TAHUN

1 JUTA
BOTOL PLASTIK TELAH TERBELI 

SETIAP MENIT DAN 
DIPERKIRAKAN AKAN MENINGKAT 
HINGA TRILIUNAN DI

 2021.

DIPERKIRAKAN

100.000
KURA KURA DAN MAKHLUK LAUT 
LAINNYA, TERMASUK LUMBA LUMBA, 
PAUS DAN ANJING LAUT MATI SETIAP 
TAHUN DIKARENAKAN LIMBAH 
PLASTIK.

RATA RATA ORANG TERMAKAN 
MIKROPLASTIK SEKITAR

70.000 
TIAP TAHUNNYA

POLUSI PLASTIK

Lihatlah Lembar Fakta Plastik10:

Paus biru memiliki berat 140 ton. Ini adalah hewan terbesar di 
dunia. 8 juta ton sampah plastik masuk ke lautan setiap tahun. 
Volume sampah plastik sama dengan dengan 57142 paus biru. 
Dengan hanya adanya sekitar 25.000 paus biru di alam liar, limbah 
plastik yang kita buang ke laut setiap tahun beratnya dua kali lipat 
dari semua paus biru secara global.

Pada tahun 2050, semua sampah plastik di lautan akan seberat 
semua ikan di sana. Untuk 1kg ikan, akan ada 1kg limbah plastik!

10



BAGAIMANA PROSES PLASTIK MASUK KE LAUT?11

PLASTIK KECIL DALAM PAKAIAN KITA 
AKAN TERKIKIS SETIAP KALI DICUCI DAN 
AKHIRNYA AKAN TERBAWA KE LAUT.

PLASTIK MIKRO DALAM 
KOSMETIK YANG 
TERCUCI MASUK DALAM 
SELOKAN KE LAUT.

PERLENGKAPAN 
MANDI DAN PRODUK 
SANITER, DAN 
BAHKAN MAINAN 
ANAK-ANAK DISIRAM 
KE DALAM TOILET.

MEMBUANG SAMPAH PLASTIK 
DARI KAPAL ATAU KEHILANGAN 
PENJARING IKAN.

SAMPAH DARI TEMPAT 
PEMBUANGAN SAMPAH 
TERBANG KE LAUT.

SAAT HUJAN, 
SAMPAH BERAKHIR 
DI SALURAN AIR 
DAN SUNGAI  YANG 
MENGARAH KE 
LAUT.

ORANG YANG DATANG KE PANTAI 
MENINGGALKAN SAMPAH PLASTIK.

11 © 2019 PLASTIC BANK 



Microplastik:

Mikroplastik adalah partikel plastik kecil di dalam air, yang masuk ke aliran air, baik melalui kebocoran, polusi dari serat atau kosmetik 
menggunakan mikrobeads dan plastic mentah atau kerusakan bagian plastik yang lebih besar. Bagian plastik memasuki rantai makanan dan 
telah ditemukan di jaringan sebagian besar hewan laut, minuman botol, jaringan manusia.

Seringkali, racun berbahaya melekat pada partikel mikro ini. Risiko kesehatan ini masih belum diketahui.

DARI 10 LIMBAH YANG DITEMUKAN PADA SAAT 
MEMBERSIHKAN PANTAI, ADA 8 LIMBAH YANG TERBUAT 
DARI PLASTIK12:  

PUNTUNG ROKOK

(MENGANDUNG PLASTIK)
BOTOL PLASTIK TUTUP BOTOL PLASTIK PEMBUNGKUS MAKANAN TAS PLASTIK

TUTUP PLASTIK SEDOTAN PLASTIK BOTOL MINUMAN PLASTIK JENIS LAIN DARI

BUNGKUS PLASTIK

WADAH PEMBUNGKUS TERBUAT 

DARI PLASTIK (STYROFOAM)

Baca Tulisan:

Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-
sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit saat bersalin. 
(Rm 8:22).

Diskusikan dengan seluruh kelompok pertanyaan berikut:
• Bagaimana Anda melihat polusi plastik yang menyebabkan 

rasa sakit pada kreasi-Nya?
• Apa yang paling memengaruhi Anda?
• Bagaimana saya menjadi bagian dari masalah?
• Menurut Anda apa yang akan terjadi jika kita terus seperti itu?

Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi polusi plastik?

Jalan ke depan
Memang ada harapan untuk menyelesaikan krisis polusi ini dan 
kita bisa menjadi bagian darinya. Kita bisa mengubah plastik dari 
masalah menjadi solusi. Bagaimana?

Sekarang, gereja kami bermitra dengan Plastic Bank, tempat kami 
menonton video pekan lalu tentang penatalayanan.
Ini adalah video lain dari CEO: David Katz yang memberikan 
ceramah TED.

Mari kita tonton:
https://www.youtube.com/watch?v=mT4Qbp89nIQ
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THIS IS THE PROBLEM...
INILAH MASALAHNYA:

CAIRAN 
PENCUCI

MESIN CUCI

MENCUCI DENGAN 
PARTIKEL 
MIKROPLASTIK

RENCANA 
PEMELIHARAAN 
AIR CUCIAN

MIKROPLASTIK 
MENIMBULKAN 
POLUSI ORGANIK

MIKROPLASTIK 
MASUK KE RANTAI 
MAKANAN MELALUI 
BINATANG

BAJU
SINTETIK

Penutup

Tiga minggu ke depan, kita akan melihat bagaimana sekelompok 

pemuda atau pelayanan pemuda dapat melakukan mengambil 

bagian untuk bergabung sebagai solusi dan bukan polusi, tetapi itu 

akan membutuhkan komitmen yang tinggi dari kita. Saya sangat 

senang bagaimana kita akan menjadi bagian dari gerakan global 

yang mengubah dunia bersama.

Sekarang mari kita bersumpah bersama dan menandatangani 

formulir ikrar ini untuk berkomitmen untuk dapat mengubah 

penderitaan mahluk hidup dengan menciptakan kesembuhan bagi 

mahluk hidup.

Berikan formulir pernyataan Ikrar:
Ikrar untuk menyelamatkan lautan:14 : 

Saya,,_______________________________ (tuliskan nama Anda), 
sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan pelayan 
yang baik dari ciptaan Allah, mengambil ikrar ini untuk menjadi 
tabib ciptaan dan menyelamatkan lautan, untuk memikul tanggung 
jawab bersama untuk masa depan kita, dan juga masa depan anak-
anak kita, lautan kita dan planet kita..

Eu prometo ser mais consciente no meu comportamento em relação à 

terra e seus oceanos.

• Saya berjanji untuk lebih menjaga bumi dan lautnya.

• Saya berjanji untuk melakukan segala upaya untuk menjaga dengan 

lebih memperhatikan penggunaan plastik untuk keperluan saya, 

membeli lebih sedikit, dan mendaur ulang jika memungkinkan.

• Saya berjanji untuk mengurangi pencemaran udara, lebih hati- hati 

dengan pilihan saya, dan akan terus menggunakan yang sama.

• Saya berjanji untuk berusaha mendidik orang setiap hari tentang 

masa depan planet kita yang berharga.

• Saya berjanji untuk secara aktif mendukung gereja saya dan 

berpartisipasi dalam program Plastic Bank lokal.

Tempat:_______________ 
Tanggal:________________ 
Tanda Tangan: ____________________________

• Baca Ikrar Dengan Keras sebagai grup.

• Tutup dalam Doa.

Berikut ini adalah contoh barang yang digunakan dari 
bahan plastik13:

MASALAH KESEHATAN 
TIMBUL BAGI MANUSIA 

DAN BINATANG

13 © 2019 PLASTIC BANK 



MATERAI PELAJARAN KE-3:
Berapa lama plastik dapat terurai? (berikan kepada setiap peserta)

TEBAK UNTUK SETIAP BARANG BERAPA LAMA 
WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK DAPAT 
TERURAI DENGAN SENDIRINYA:
SILANG HANYA SATU JAWABAN PER BARANG

KERTAS TISU:        KALENG ALUMINIUM:         KOTAK SUSU:                  BOTOL PLASTIK:

PUNTUNG ROKOK:

2-3 HARI
2-4 MINGGU
6-8 MINGGU

6-8 TAHUN
8 A 10 TAHUN
10 A 12 TAHUN

10-50 TAHUN
100-200 TAHUN
200-500 TAHUN

450 TAHUN
500 TAHUN
550 TAHUN

5 TAHUN
10 TAHUN
15 TAHUN

5 TAHUN
50 TAHUN
500 TAHUN

4,5 TAHUN
45 TAHUN
450 TAHUN

50-100 TAHUN
100-200 TAHUN
200-1000 TAHUN

POPOK BAYI: KALENG: BUNGKUS PLASTIK:

TISU KERTAS ~2-4 MINGGU
KULIT PISANG: 3-4 MINGGU
BUNGKUS KERTAS: ~1 BULAN
KORAN: ~1,5 BULAN
INTI APEL ~ 2 BULAN
KARDUS ~ 2 BULAN
SARUNG TANGAN KATUN: ~3 BULAN
KULIT JERUK: ~6 BULAN
KAYU LAPIS: ~1.3 TAHUN
KAOS KAKI WOL: ~1.5 TAHUN
KOTAK SUSU:  5 TAHUN

PUNTUNG ROKOK: ~10-12 TAHUN
SEPATU KULIT: ~25-40 TAHUN
KALENG BAJA: ~50 TAHUN
GELAS PLASTIK: ~50 TAHUN
SOL KARET BOOT: ~50-80TAHUN
WADAH PLASTIK: ~50-80 TAHUN
KALENG ALUMINIUM: ~200-500 TAHUN
PLASTIK BOTOL: ~450 TAHUN
POPOK: ~550 TAHUN
TALI PANCING: ~600 TAHUN
BUNGKUS PLASTIK: ~200-1000 TAHUN

BUTUH WAKTU BERAPA LAMA UNTUK BISA TERURAI

14



1. Panduan fasilitas
Ide besarnya

• Kita memiliki penebusan di dalam Kristus. Ini termasuk 
hubungan kita dengan alam. Sekarang, kita dapat membuat 
plastik menjadi bernilai/berharga daripada membuangnya 
sebagai limbah.

Hasil Pelajaran
Dalam pelajaran ini peserta di didik mempunyai rasa memiliki:

• Memeriksa bekas plastik mereka sendiri
• Menyelidiki prinsip penebusan
• Menerapkan prinsip penebusan tentang bagaimana mereka 

menggunakan plastik

Bahan yang diperlukan
• Firman: Kolose 1: 19-20
•  Baca pelatihan Toolkit minggu ke-4
•  Laptop, Speaker, Proyektor and PowerPoint selama 4 minggu
•  Unduh video:https://www.youtube.com/

watch?v=ocWgSgMGxOc 
https://www.youtube.com/watch?v=RI5lmb3hygQ&t=10s

•  Menggandakan latar belakang mengenai pemakaian plastik 
kepada seluruh partisipasi.

Menggandakan materi pemisahan limbah untuk semua peserta.
 
2. Pengabdian dan Aktifitas
Pembukaan
Lihat video metamorfosis kupu-kupu
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

Diskusi Kelompok 
•  Apakah yang paling Anda rasakan dari video tersebut?
•  Apakah rahasia dari transformasi ini (ulatnya harus mati)?
•  Bagaimana video ini menggambarkan pekerjaan Tuhan di 

dalam kita? (Kristus mati untuk kita)
•  Bagaimana metamorphosis terjadi dalam limbah plastik?

Pelajaran Penting
Lihat Firman:
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan 

oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik 

yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan 

pendamaian oleh darah salib Kristus. (Kolose 1:19-20)
Yesus adalah Tuhan yang turun sebagai manusia dan menunjukkan 
kepada kita bagaimana hidup yang seturut dengan kehendak Allah. 
TujuanNya adalah untuk membawa manusia kembali kepada 
Allah dan untuk hidup baik dan layak. Tujuan ini membuatNya 

mengorbankan segalanya, bahkan harus menderita 
bahkan mati di kayu salib.

Hasilnya adalah, kita sekarang memiliki kesempatan 
untuk kembali kepada Tuhan dan memulai hidup yang 
baru yaitu hidup yang lebih baik. Kehidupan yang lebih 
baik ini yaitu bahwa kita memperoleh kedamaian. 
Ini termasuk perdamaian dengan Allah, dengan diri 
kita sendiri, dengan orang lain dan dengan ciptaan 
Allah yang lain. Ini yang dimaksudkan bahwa Allah 
mendamaikan “semua hal“.

“Semua hal“ berarti segalanya. Itu artinya Anda 
berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda dapat 
berdamai dengan orang tua Anda, dengan orang-
orang yang Anda tidak sukai, dengan guru-guru Anda 
dan orang lainnya. Tapi, ini juga berarti; saya dapat 
memastikan mahluk hidup yang lain dapat hidup dan 
ekosistem yang menunjang kehidupan dapat berfungsi. 
Itu berarti juga bahwa saya dapat merubah cara saya 
membuang sampah. Seperti apa rekonsiliasi tentang 
plastik yang kita gunakan? 

Mari kita bahas mengenai ini.

KERANGKA KERJA UNTUK INI DISEBUT 
SYSTEM “5R
Berikut ini gambarannya: 

• Pikirkan kembali: Cara Anda menggunakan plastik. 
Apakah Anda benar-benar membutuhkannya?

• Kurangi: Jika akan meninggalkan sampah plastik, 
jangan membelinya!

• Tolak: Kemungkinan penggunakan plastik sekali 
pakai. Misalnya, Anda bisa mengatakan tidak pada 
sedotan ketika Anda pergi minum jus.

• Penggunaan Kembali: Gunakan bahan yang 
bertahan lama. Pilih kaca, kertas, atau stainless 
steel dibanding plastik.

• Daur Ulang: Untuk penggunaan produk plastik yang 
tidak bisa dihindari, kurangi atau upayakan untuk 
kemungkinan didaur ulang

MARI KITA BAHAS LAGI DENGAN DETAIL:

TRANSFORMASI SEKARANG - KABAR BAIK 
UNTUK ANDA DAN UNTUK KEHIDUPAN ALAM

MINGGU KE - 4
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KURANGI:
Kura-kura tidak dapat membedakan perbedaan antara balon plastik dari ubur-ubur, mereka pikir itu makanan. Hal ini akan membuat mereka 
menderita, bahkan dapat membunuh mereka. Kita perlu mengurangi jejak plastik kita melalui perilaku kita. 

Berikut ini beberapa langkah untuk membantu Anda.
•  Jangan melepaskan balon terbang udara, karena biasanya seringkali berakhir di lautan.
•  Seringkali kosmetik dan barang kebersihan mengandung plastik mikro. Jika Anda melihatnya di daftar bahan: (PE), Polypropylene (PP) , 

Polyethylene Terephalate (PET) atau Polymethylmethacylate (PMMA), jangan membelinya, karena mereka berbahaya.
•  Jika Anda mencuci pakaian yang terbuat dari bahan sintetis, Anda dapat menggunakan perangkap serat mikro atau gunakan tas laundry 

yang dapat mengurangi jumlah serat mikro yang terbuang ke lautan.

PIKIRKAN LAGI:

TOLAK:

Ketika Anda akan menggunakan plastik, hentikan! Pikirkan dua kali! Terlebih lagi apabila itu adalah sesuatu yang hanya akan Anda gunakan 
satu kali: plastik sekali pakai. Selalu sadari dan pikirkan apakah ada pilihan lain yang dapat Anda gunakan yang tidak akan mencemari lautan. 
Berikut ini beberapa produk yang dapat Anda gunakan untuk menghindari penggunaan plasti sekali pakai.

Upayakan untuk menolak penggunaan plastik sekali pakai di manapun. Ketika ditawarkan, katakan tidak, terima kasih..

TAS PLASTIK

SEDOTAN PLASTIK

PERALATAN MAKAN PLASTIK

SACHET BUMBU 

SEKALI PAKAI

CANGKIR DAN BOTOL

WADAH MAKANAN

BUSA
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DAUR ULANG
Daur ulang adalah ide yang bagus dan perlu didukung karena hanya 9% dari benda-benda plastik yang didaur ulang. Itu tidak banyak dan butuh 
perubahan. Sangat penting untuk mengetahui jenis plastik yang berbeda dan jenis-jenis apa yang dapat atau yang tidak dapat didaur ulang. 
Kita memiliki daftar untuk Anda yang akan menolong Anda untuk mengkategorikan sampah Anda di rumah. Ingat bahwa solusi yang terbaik 
adalah menghindari penggunaan plastik sekali pakai.

Plastik diubahkan:
Berikut sebuah kisah besar dari Haiti, bagaimana sampah plastik menjadi botol minuman yang mengubah kehidupan banyak orang. Itu juga 
membantu membersihkan lautan dan memberikan pendapatan buat masyarakat miskin:
Lihat di sini: https://www.youtube.com/watch?v=RI5lmb3hygQ&t=10s

Diskusikan hal-hal berikut di dalam sebuah kelompok:

•  Pesan apa yang Anda dapatkan dari video tersebut?
•  Hal-hal apa yang menyentuh perasaan Anda?
•  Apa prinsip-prinsip dari perubahan plastik yang dapat kita lihat?
•  Apa yang Anda lakukan di rumah, keluarga dan sekolah dengan prinsip-prinsip tersebut?

Penutup
Hari ini, kita akan menutup dengan dua pekerjaan rumah. Pertama, kami meminta Anda untuk memeriksa catatan tentang penggunaan 
plastik Anda dan kami memiliki lembaran koleksi plastik untuk Anda, yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Kedua, kami ingin bicara tentang 
bagaimana keluarga Anda dalam hal melakukan pemisahan sampah di rumah. Kami memiliki selebaran untuk Anda yang akan membantu 
Anda dan keluarga dalam memisahkan sampah dengan benar.

PENGGUNAAN KEMBALI16: 
Jadilah kreatif dan daur ulang plastik 

Anda dapat menemukan banyak cara untuk menggunakan plastik secara kreatif, yang Anda miliki di rumah. Ada begitu banyak cara bagi 
Anda untuk menggunakannya dan untuk membuat barang-barang yang berguna dan indah dari plastik. Anda bahkan dapat menghemat uang, 
karena Anda tidak perlu membeli barang, karena Anda dapat membuatnya sendiri. Anda dapat menemukan banyak ide di internet, seperti di 
Karma Streams. Lihat beranda mereka di https://mykarmastream.com/15-awesome-ways-to-reuse-plastic-bottles/. 

Berikut beberapa di antaranya untuk Anda mulai kerjakan:

•  Gelas plastik jus atau plastik kemasan yogurt – gunakan untuk pot bunga atau tempat menyimpan benda kecil.
•  Wadah plastik keras – dapat digunakan untuk tempat penyimpanan makanan atau bekal untuk makan siang.
•  Botol plastik – Dapat digunakan kembali untuk botol minum ke sekolah. Potong setengah bagian botol dan dicat untuk digunakan sebagai 

pot tanaman untuk wadah penyimpanan alat-alat tulis. 
•  Tas plastik – dapat digunakan ulang sebagai tas belanja atau untuk tempat penyimpanan. Anda dapat merangkainya menjadi gelang atau 

barang lainnya.
•  Mainan plastik – Anda mungkin memiliki beberapa mainan di rumah yang tidak ada yang menggunakan, Anda dapat menjualnya secara 

online atau memberikannya.
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Jika Anda ingin mengetahui berat semua plastik yang Anda gunakan, masukkan semua plastik ke dalam kantong sampah besar dan 
letakkan pada timbangan pada akhir minggu dan tuliskan bobot di bagian bawah grafik. Kemudian hitung berat untuk satu tahun 
penuh (berat mingguan x 52). Harap bawa grafik ke sesi berikutnya. Kami akan menghitung berat total jejak plastik tahunan kami 
sebagai satu kelompok.

Jejak Plastik17 
Setiap hari minggu depan, pisahkan semua sampah plastik yang Anda hasilkan dan isi bagan setiap hari. Untuk mengetahui angka bulanan, 
bagi total mingguan dengan 7 dan kemudian kalikan dengan 30. Untuk menghitung angka tahunan, kalikan total mingguan, kalikan total 
mingguan dengan 52.
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Pedoman Pemisahan Limbah
Dasar Pemikiran: 80% dari limbah kami dapat dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang alih-alih pergi ke TPA.

Tujuan:

•  Meminimalkan sampah dengan, misalnya, membeli barang dengan kemasan lebih sedikit dan menyimpan barang dengan benar sehingga 
tidak busuk.

•  Gunakan kembali barang-barang atau gunakan ulang alih-alih membeli yang baru, misalnya, menggunakan cat palem sebagai pot bunga.
•  Mendaur ulang atau limbah kompos
•  Sekitar 50% limbah rumah tangga kami adalah limbah dapur yang dapat dikomposkan menjadi pupuk organik. 30% dari limbah kami 

terdiri dari limbah yang dapat didaur ulang, yaitu kertas, gelas, logam dan plastik.
•  Ini menyisakan hanya 20% sebagai limbah, yang juga disebut sebagai Residual Waste.

KATEGORI UNTUK PEMISAHAN LIMBAH:

LIMBAH 
DAUR ULANG:

LIMBAH BUBUK KOPI

CANGKANG TELUR

SISA MAKANAN

BUAH & KULIT BUAH

BUNGA-BUNGA

IKAN

HIJAU

KULIT JAGUNG, SUTERA DAN 

BATANG

BUAH BUSUK

KULIT SAYURAN

LIMBAH SAYURAN

LIMBAH SERBUK TEH

KELAPA LEMBUT

KERTAS TISU

PELAPIS ALUMINIUM

BROSUR

KOTAK KARTUN

KERTAS PEMBUNGKUS HADIAH

GELAS DAN BOTOL

LOGAM DAN BENDA LOGAM

KERTAS, BUKU, MAJALAH

PAMFLET

BOTOL PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN

CETAKAN

KARET

KARTON

TIKET

KALENG

KASET DAN CD

SPONS

PAKET TETRA

MAINAN DAN BONEKA

PAKET MAKANAN RINGAN

SAPUAN DEBU

CELAH SUNGAI

ABU

GELAS PECAH

POPOK SEKALI PAKAI

SIKAT PEMBERSIH KAMAR MANDI

PEMBALUT WANITA

RAMBUT / KUKU MANUSIA

STRIP WAXING

KAPAS KOTOR

KOSMETIK BEKAS

KAPAS TELINGA

LIMBAH TERURAI 
SECARA HAYATI:

SISA
LIMBAH:
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1. Panduan fasilitas
Ide besarnya

• Tuhan ingin kita hidup dalam harmoni dengan Tuhan, diri kita 
sendiri, orang lain, dan ciptaan untuk menciptakan kesejahteraan 
dan pertumbuhan. Ini disebut Shalom dalam Alkitab. Shalom 
dalam penggunaan plastik kami membawa transformasi dan 
penyembuhan ke bumi kita.

Hasil Pelajaran
Dalam pelajaran ini peserta di didik mempunyai rasa memiliki:

•  Menjelajahi konsep Shalom dan penerapannya dalam kehidupan
•  Membandingkan kerangka model ekonomi sirkuler dengan 

model linier.
•  Meneliti bagaimana pengelolaan limbah perlu diubah
•  Menciptakan peluang untuk mengungkapkan nilai penggunaan 

plastik mereka sendiri untuk menampilkan Shalom.

Bahan yang diperlukan
•  Tulisan suci untuk minggu ini adalah Yesaya 65: 27-25
•  Ingatkan siswa selama seminggu untuk melakukan jejak plastik 

mereka, hitung berat total dan bawa catatannya ke sesi.
•  Bahan untuk permainan linear lawan melingkar
•  Bacalah materi untuk milggu keempat dari Kit Pelatihan
•  Laptop, Proyektor, dan PowerPoint untuk Minggu ke-4
•  Lembaran kertas dan spidol
•  Bola tenis (atau setara) untuk masing-masing 15 siswa (15 + - 1 

bola. 30 + -20 bola ...)
 
2. Pengabdian dan Aktifitas
Pembukaan
Ulasan Data Plastik
Ingatkan peserta untuk membawa data Plastik mereka ke sesi. 
Minta dua orang untuk membuka kalkulator di ponsel mereka dan 
tambahkan semua total berat plastik masing-masing peserta. 
(Kedua perhitungan harus cocok). Tuliskan jumlah total plastik untuk 
seluruh kelompok di papan tulis atau lembaran kertas.

• Tanyakan kepada orang-orang apakah mereka terkejut?
• Apakah mereka mengharapkan lebih atau kurang?

Linear lawan Sirkuler
Ada dua cara untuk menghasilkan barang. Salah satunya adalah 
linear berdasarkan pembuatan, penggunaan kemudian dibuang. 
Yang lainnya sirkuler (melingkar). Kita akan membicarakan ini sedikit 
lagi, tetapi untuk menggambarkan perbedaannya, mari kita bermain 

PLASTIK DI SURGA? - 
BAGAIMANA POLUSI AKAN SELESAI

MINGGU KE - 5
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sedikit. Inilah yang kami butuhkan (siapkan di awal)
Ruang bagi tim untuk bergerak

• 2 kotak kardus besar per tim (satu untuk ‘sumber daya’ dan 
satu untuk ‘limbah’)

• Plastik bersih yang dipulihkan dipotong-potong (cukup untuk 
mengisi satu kotak besar per tim)

• Kotak kecil kosong (5 per tim) mis. kotak makan siang atau 
kotak es krim kosong.

Begini Cara kerjanya:
Bagi kelompok menjadi tim yang terdiri dari 4 orang atau lebih.

• Beberapa tim adalah ‘Linear’ dan berdiri dalam barisan. Di 
awal baris adalah ‘Pemimpin produksi’. Di akhir baris adalah 
‘Penyelesaian Produksi’ dan ‘ Pencatat Produksi ’.

• Tim lain adalah ‘sirkular’ dan membentuk lingkaran. Di ‘awal’ 
lingkaran adalah ‘Pemimpin Produksi’ dan ‘Penyelesaian 
Produksi’ dan ‘Pencatat Produk’ ada di ‘akhir’ (mis. di sebelah 
‘Pemimpin Produksi’).

• Semua anggota tim lainnya berdiri dalam garis / lingkaran 
antara awal dan akhir.

• Pada awal garis / lingkaran ada kotak kardus besar sumber 
daya (plastik terpotong). Setiap Penyelesaian Produksi 
memiliki empat kotak makan siang. Pemimpin Produksi 
memulai permainan dengan salah satu kotak makan siang 
dan mengisinya dengan plastik dari sumber daya. Ini kemudian 
diteruskan di sepanjang ‘jalur produksi’ ke Penyelesaian 
Produksi dan setiap kali kotak makan siang lengkap mencapai 
akhir, Perekam Produk menghitungnya. Kotak makan siang 
hanya dapat melakukan perjalanan satu arah sepanjang garis. 
Untuk tim liniar, Penyelesaian Produk perlu mengosongkan 
sumber daya ke dalam kotak limbah sebelum mengirim kotak 
makan siang kosong kembali di sepanjang garis ke awal. Tim 
sirkular akan dapat mengosongkan sumber daya kembali ke 
dalam kotak sumber daya dan meneruskannya langsung ke 
Pemimpin Produksi.

• Tetapkan lama waktu bagi tim untuk mencatat sebanyak 
mungkin ‘Produk’.

• Pada akhir permainan, siswa memeriksa: perbedaan jumlah 
limbah antara tim liniar dan sirkuler; perbedaan jumlah 
sumber daya yang dimiliki masing-masing tim - apakah ada 
tim yang kehabisan sumber daya ?; perbedaan jumlah produk 
akhir yang dicatat.

Opsi:
Tunjuk satu atau lebih ‘Pengontrol Kualitas’ independen yang 
berjalan di antara tim dan memastikan bahwa semua produk 
‘selesai’ sudah memenuhi standar yaitu penuh dengan plastik.

Diskusikan sebagai kelompok:
• Apa perbedaan antara kedua sistem yang Anda amati?
• Apa perbedaan dalam cara sumber daya digunakan?
• Bagaimana limbah dibuat secara berbeda?
• Sistem apa yang lebih berkelanjutan jangka panjang?

Pelajaran
Lihat Firman : Shalom
Baca teks berikut ini:

TUHAN berkata, “Aku sedang menciptakan bumi yang baru dan langit 

yang baru. Peristiwa-peristiwa di masa lalu akan sepenuhnya dilupakan. 

Bersukacitalah dan bersukacitalah selamanya atas apa yang aku 

ciptakan. Yerusalem baru yang aku buat akan penuh dengan sukacita, dan 

rakyatnya akan berbahagialah. Aku sendiri akan dipenuhi dengan sukacita 

karena Yerusalem dan rakyatnya. Tidak akan ada tangisan di sana, tidak 

ada panggilan untuk bantuan. Bayi tidak akan lagi mati dalam masa bayi, 

dan semua orang akan hidup selama hidup mereka. Mereka yang hidup 

menjadi seratus akan dianggap muda. Mati sebelum itu akan menjadi 

tanda bahwa saya telah menghukum mereka. (21-22) Orang-orang 

akan membangun rumah dan tinggal di dalamnya — mereka tidak akan 

digunakan oleh orang lain. tanam kebun anggur dan nikmati anggurnya - 

anggur itu tidak akan diminum oleh orang lain. Seperti pohon, rakyat saya 

akan berumur panjang. Mereka akan sepenuhnya menikmati hal-hal yang 

telah mereka kerjakan. Pekerjaan yang mereka lakukan akan berhasil, 

dan anak-anak mereka tidak akan bertemu dengan bencana. Aku akan 

memberkati mereka dan keturunan mereka untuk semua waktu yang 

akan datang. Bahkan sebelum bencana y selesai berdoa kepada saya, 

saya akan menjawab doa-doa mereka. Serigala dan domba akan makan 

bersama; singa akan memakan jerami, seperti halnya ternak, dan ular 

tidak lagi berbahaya. Di Sion, bukit keramatku, tidak akan ada yang 

berbahaya atau jahat. “(Yes 65: 17-24 GNB)

Diskusi Kelompok Kecil:
• Bagi kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

masing-masing terdiri dari 4-5 peserta.
• Beri masing-masing kelompok selembar lembaran kertas dan 

spidol. 
• Setiap kelompok menugaskan pemimpin dan sekretarisnya.
• Kemudian selama 15 menit diskusikan pertanyaan-pertanyaan 

berikut dalam kelompok Anda:
 - Minta setiap peserta untuk membagikan bagian mana  
 dari teks yang berbicara kepada mereka.
 - Pesan apa yang Anda ambil?
 - Apa yang membuat Anda bercita-cita untuk menerima  
 pesan ini dalam hidup Anda?
 - Bagaimana kita sebagai kelompok dapat menerapkan  
 pesan ini?

•  Izinkan beberapa kelompok melaporkan jawaban mereka

Teks tersebut menggambarkan konsep Shalom. Secara harfiah, 
Shalom berarti perdamaian, tetapi memiliki makna yang jauh lebih 
dalam daripada tidak adanya perang atau konflik.
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Amy Sherman mengutip Cornelius Plantinga Jr (Kingdom Calling, 2011):

[Shalom adalah] jalinan bersama Tuhan, manusia, dan semua 
ciptaan dalam keadilan, pemenuhan, dan kesenangan…. Kami 
menyebutnya damai, tetapi itu berarti jauh lebih dari sekadar 
kedamaian pikiran atau gencatan senjata di antara musuh. 
Dalam Alkitab, shalom berarti kemakmuran universal, keutuhan, 
dan kesenangan. (hlm. 33-34) 

Ini adalah pemahaman dari semua hubungan yang harmonis 
dan berkembang. Ini adalah hubungan dengan Tuhan, diri 
sendiri, orang lain dan ciptaan seperti yang bisa kita lihat 
dalam teks.

Sebagai orang Kristen, tujuan hidup kita adalah untuk 
hidup di Shalom dalam semua aspek kehidupan. Ini juga 
menyangkut perilaku kita sebagai konsumen dan bagaimana 
kita menjalankan ekonomi kita.

Linear versus melingkar

Siklus Hidup Lingkaran menunjukkan prinsip Shalom
Ingat tidak ada limbah di alam. Itu terus berkembang. 
Semuanya diisi ulang melalui lingkaran.
Kami mempelajarinya di sesi pertama kami. 
Berikut ulasan singkatnya.
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Model Linear kami saat ini20:

Namun tidak demikian. Seperti dalam game kami di awal. Ekonomi kita bekerja linear.

Sistem linear menghasilkan limbah dan membuang-buang sumber daya. Ketika kita hidup di planet dengan sumber daya terbatas, model ini 
nanti akan sampai pada titik di mana kita kehabisan.

Berlawanan dengan ini, model melingkar. Mengisi ulang sumber daya dan limbah berkurang secara signifikan.

DIAMBIL DIBUAT DIGUNAKAN DIBUANG

Mari kita mulai dengan siklus air: 

Air menguap di atas lautan, membangun awan dan 
hujan kemudian di atas tanah. Melalui sungai, air 
mengalir menuju tahta. Tidak akan ada vegetasi 
dan kehidupan tanpa siklus ini.

Siklus lain yang membantu kita berkembang adalah 
siklus pengomposan: 
Materi biologis mati dan dikomposkan melalui 
bakteri dan serangga menjadi nutrisi baru. 
Nutrisi baru ini memberi makan tanaman untuk 
menghasilkan bahan biologis baru.
 
Tidak ada limbah dalam siklus ini, yang merupakan 
ekonomi Tuhan. Ketika kita harus meniru prinsip 
sirkularitas ini, ekonomi kita harus berfungsi 
dengan cara yang sama.
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Model Ekonomi Sirkular21: 

Lingkaran kecil: Menerapkan prinsip-prinsip melingkar dalam rumah tangga 
pribadi, tempat Anda dan keluarga menggunakan kembali dan mendaur ulang 
semua plastik mereka.

Lingkaran besar: Perusahaan mendesain dan memproduksi produk yang sebagian 
besar bagiannya dapat digunakan kembali dan didaur ulang.

Minggu lalu, kita melihat video Haiti dan botol minum Shell. Ini adalah contoh yang 
bagus tentang apa dampak penggunaan plastik melingkar. 

Berikut beberapa hasil dari program ini.
Program Botol Plastik Shell Sosial

Pada 2017, Shell Oil bermitra dengan Plastic Bank untuk mengumpulkan dan mendaur 
ulang jutaan kilogram limbah plastik di Haiti.

Untuk mencapai prestasi ini, Shell merancang botol air yang dapat digunakan kembali, 
berkomitmen untuk mendanai pemulihan 2 kilogram plastik untuk setiap botol yang 
terjual. 500.000 botol Plastik Sosial diproduksi dan dijual di lokasi ritel di Belanda dan 
Inggris.

Kolektor di Haiti dibayar dengan harga plastik sosial Shell, di atas nilai pasar di 
samping nilai pasar untuk plastik, memberikan penghasilan layak huni yang stabil 
bagi ratusan kolektor dan keluarga mereka. Dan 1.041.550,50 kg plastik dikumpulkan

Penutupan

Lingkaran refleksi:
•  Seluruh kelompok membentuk lingkaran baik duduk atau berdiri (untuk kelompok 

yang lebih besar dari 15 membentuk lebih banyak lingkaran)
•  Setiap peserta membagikan satu pelajaran yang mengubah hidup dari pelajaran.
•  Yang Anda lempar bola untuk memulai
•  Orang tersebut melempar bola ke orang pilihan berikutnya setelah berbagi.
•  Selesaikan dengan doa.

1,440
JUMLAH KETERLIBATAN 

KOLEKTOR

30%
RATA-RATA PENINGKATAN 

PENDAPATAN UNTUK 
PENGUMPUL PER BULAN

36,000,000
JUMLAH YANG SETARA 

DENGAN BOTOL PLASTIK

80%
PENINGKATAN 

PENDAPATAN DI ATAS 
GARIS KEMISKINAN
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1. Panduan fasilitas
Ide besarnya

• Yesus adalah Duta Besar Allah untuk membawakan kita Kabar 
Baik. Sebagai pengikutnya. Kami juga Duta Besar. Kami adalah 
Duta Besar Shalom, yang berarti kami mempromosikan dan 
mengadvokasi untuk mengungkapkan nilai plastik melalui 
kehidupan kami.

Hasil Pelajaran
Dalam pelajaran ini peserta di didik mempunyai rasa memiliki:

•  Meninjau konten dari pelajaran sebelumnya 
•  Meneliti konsep menjadi Duta Besar
•  Kegiatan yang dirancang dan direncanakan untuk 

mengungkapkan nilai plastik di komunitas mereka

Bahan yang diperlukan
•  Semua bahan untuk permainan Jeopardy!
•  Teks Tulisan Suci 2 Korintus 5:20
•  Gagasan untuk membentuk Klub Duta Pejuang Plastik
•  Baca bagian dari kit Alat Tindakan tentang cara mengatur dan 

cara menjalankan audit limbah
•  Sertifikat Penyelesaian untuk semua peserta

Menggandakan materi pemisahan limbah untuk semua peserta.
 
2. Refleksi dan Kegiatan Alkitab
Pembukaan
Game Jeopardy

• Gunakan instruksi pada akhir sesi ini untuk game ini. 
• Dapatkan hadiah untuk tim pemenang (bebas limbah jika 

memungkinkan

Pelajaran yang tepat
Kami telah belajar banyak tentang plastik, Plastic Bank, dan cara 
mengungkapkan nilai plastik melalui cara kami mengonsumsi dan 
mengolah limbah kami.

Tidak cukup hanya bagi kita untuk mengetahui hal-hal ini. Kami 
memiliki tugas untuk menjadi duta besar pengetahuan ini dan 
meneruskannya dan memobilisasi seluruh gereja dan bahkan 
seluruh komunitas.

Lihat Firman:

Karena itu, kita adalah duta besar untuk Kristus, Tuhan membuat 

permohonannya melalui kita. Kami mohon Anda atas nama Kristus, 

diperdamaikan dengan Allah. (2Kor 5:20 ESV)

Paulus menulis dalam 2 Korintus bahwa kita dipanggil untuk 
menjadi duta bagi Allah. Ini termasuk juga untuk mengadvokasi 
gaya hidup yang mengungkap nilai dalam plastik sebagai upaya 
mempromosikan kita sebagai pelayan yang baik.

Salah satu bagian dari kemitraan kami dengan Plastic Bank 
adalah bagi kami untuk mempromosikan program duta besar, 
tempat kami memeriahkan dan melibatkan komunitas kami untuk 

bergabung dengan kami dalam mengikuti Kristus dan menjadi 
testimoni yang baik dalam menangani limbah plastik kami secara 
transformasional.

Karena itu, kami sekarang merencanakan kegiatan selanjutnya. 
Berikut beberapa kemungkinan untuk membuat grup tetap terlibat:
1. Membentuk Klub Ambassador Pejuang Plastik (PRAC) 
RINGKASAN
Klub Duta Pejuang Plastik bisa menjadi cara yang bagus untuk 
bekerja dengan fokus dan kelompok muda yang tertarik untuk 
mengajar lebih banyak tentang plastik sosial dengan cara yang 
menyenangkan. Proyek dapat digunakan untuk mendidik PRAC 
sendiri atau untuk mendidik komunitas yang lebih luas (siswa lain, 
staf sekolah, orang tua, lingkungan).

METODE
• Identifikasi sponsor orang dewasa (guru atau orang tua) dan 

sukarelawan dewasa lainnya.
• Tentukan kelompok usia anggota untuk PRA Club. Para siswa 

dapat mencakup semua umur atau menargetkan nilai siswa 
tertentu.

• Tetapkan hari / waktu rapat. Beberapa klub bertemu saat 
makan siang sekali atau dua kali sebulan dan yang lain 
bertemu sepulang sekolah.

• Gunakan kegiatan yang tercantum dalam pelajaran ini untuk 
membantu merencanakan “pertemuan” dan proyek yang 
menyenangkan untuk PRA Club.

• Ambil foto yang menyenangkan untuk mendokumentasikan 
keberhasilan PRA Club.

2.Kontes Pembuatan Poster 
Waktu: Pilih jangka waktu kontes akan berjalan
RINGKASAN
PRAC dapat merencanakan kontes poster untuk mendorong kaum 
muda lainnya untuk memamerkan bakat artistik mereka dan 
komitmen mereka terhadap lingkungan dengan berpartisipasi 
dalam daur ulang atau menggunakan kembali poster kontes.

METODE
Mintalah PRAC merencanakan kontes. Berikut ini dapat 
dipertimbangkan: 
Hadiah:
Berikut adalah beberapa ide untuk mengenali entri yang menang: 
memajang poster pemenang di sekolah, memajang poster 
pemenang di perpustakaan setempat, gedung kota atau bisnis 
lokal, menampilkan 12 pemenang dalam kalender tahun depan, 
memberikan pemenang salinan karya seni mereka di sebuah 
bingkai konten daur ulang.

Kelayakan: Apakah semua anak muda dari gereja layak atau dari 
seluruh komunitas?
Persyaratan Poster: Poster yang dibuat oleh kaum muda harus 
karya seni asli mereka sendiri. Karakter yang dilindungi hak cipta 
(seperti Superman) atau clip art yang dilindungi hak cipta tidak akan 
diterima.
Bahan-bahan: Pertimbangkan untuk memberikan pedoman 

MINGGU KE - 6 GILIRAN ANDA – PEJUANG PLASTIK MENGUBAH DUNIA
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sejauh ukuran poster, media yang akan digunakan, dll. Jika poster 
pemenang akan ditampilkan atau dibingkai, atur ukuran dan tata 
letak untuk memenuhi kebutuhan tampilan.

Berikut ini adalah contoh pedoman yang mungkin Anda tetapkan:
Kaum muda dapat menggunakan berbagai media, seperti cat air, 
pena dan tinta, krayon, kapur tulis, spidol, grafik komputer, dll. 
Warna-warna yang lebih cerah menghasilkan lebih baik, tanda pensil 
ringan tidak akan muncul. Peserta didorong untuk memasukkan 
bahan daur ulang atau daur ulang dalam kreasi mereka.

CATATAN: Jika peserta memasukkan barang daur ulang ke dalam 
karya seni mereka, kedalaman dibatasi hingga setengah inci.
Ukuran & Tata Letak: Minimum: 8 ½ “x 11”
Maksimal: 11 ”x 17”
LAYOUT LANDSCAPE ONLY
Tema: Apakah kontes poster memiliki tema? Berikut ini adalah 
beberapa contoh untuk dipertimbangkan:

• Plastik Lautan
• Daur Ulang Plastik
• Komunitas bebas limbah

Tentukan siapa yang akan menjadi juri dan apa kriteria yang akan 
menang.

3. Pejuang Plastik Bulan ini / minggu ini 
RINGKASAN
Kenali Penentang Plastik minggu atau bulan. Anggota yang telah 
membuat perbedaan dengan melakukan sesuatu untuk membantu 
mengurangi sampah plastik dapat dinominasikan oleh anggota, 
pemimpin gereja, dan orang tua.

METODE
Mintalah PRAC merencanakan kontes. 
Berikut ini dapat dipertimbangkan:
Proses Nominasi: Apakah ada formulir nominasi yang harus diisi 
dan diserahkan? Kepada siapa nominasi akan dikirim?
Proses Seleksi: Seberapa sering pemenang akan diumumkan 
(mingguan, bulanan, dll.) Apakah calon akan dikelompokkan ke 
dalam kategori usia atau semua dipertimbangkan bersama? Siapa 
yang akan memilih pemenang? Pastur / pendeta? PRAC?
Pengakuan: Apakah pemenang akan dikenali melalui pengumuman 
di gereja? Di papan buletin? Apakah komunitas gereja yang lebih 
luas akan diberitahu (pemberitahuan dikirim ke rumah orang tua, 
pengakuan di koran lokal)?

Hadiah:
Apakah ada penghargaan untuk Penentang Plastik Minggu / Bulan?
Sertifikat, pita, atau piala?
PRAC dapat membuat piala dari sampah / barang daur ulang yang 
dapat dirotasi dari pemenang ke pemenang.

4. Kampanye Pejuang Plastik 
RINGKASAN
Mintalah PRAC memilih dan mengoordinasi kampanye gereja atau 
komunitas untuk menjadikan gereja mereka lebih hijau. Ini bisa 

berupa penggerak botol, atau ide nol sampah lain untuk mengurangi 
limbah dan memulihkan sumber daya.

METODE
• Pilih tujuan (tingkatkan daur ulang, gunakan kedua sisi 

selembar kertas sebelum didaur ulang - program kertas dua 
sisi, tidak ada pemalasan mobil di dekat sekolah, tidak ada lagi 
botol air plastik, dll.).

• Dapatkan data dasar. Ukur kinerja sekolah sebelum Anda 
mulai.

• Bekerja bersama untuk memutuskan apa yang akan membuat 
perbedaan dan langkah apa yang perlu diambil.

• Publikasikan kampanye. Buat poster, pengumuman, tanda, 
dan lainnya.

• Ambil seluruh foto.
• Mengukur dampak kampanye.
• Publikasikan dan rayakan hasilnya.

5. Kontes video 
RINGKASAN
Siapkan rencana PRACs dan buat video tentang cara mendaur 
ulang plastik. Video ini dapat ditampilkan di setiap ruang kelas atau 
di seluruh gereja untuk membantu mendidik semua orang tentang 
pentingnya daur ulang dan betapa mudahnya memilih untuk 
mendaur ulang.

METODE
Mintalah PRAC membuat video untuk mendidik orang lain tentang 
mengungkapkan nilai plastik di gereja atau di rumah. PRAC 
dapat menulis naskah, memilih aktor, mengatur panggung dan 
menciptakan cara yang menyenangkan untuk mendidik orang lain. 
Boleh mempergunakan siswa sekolah menengah atau sekolah 
menengah atas untuk menjadi videografer untuk proyek Anda.
Lebih banyak gagasan ide tentang apa yang dapat Anda lakukan:

• Pembersihan pantai atau lingkungan
• Kunjungi pabrik daur ulang
• Minta sekolah Anda untuk membuat presentasi kepada siswa
• Secara kreatif mengatur kegiatan Minggu Plastik Sosial untuk 

seluruh paroki

Penutupan 
(ini adalah momen untuk dirayakan karena grup Anda telah 
mencapai enam minggu yang luar biasa dan sekarang akan 
membantu mengubah dunia)

Upacara Pemberian Penghargaan:
• Siapkan sertifikat untuk setiap peserta
• Minta Pendeta atau Imam atau pemimpin lain dari gereja untuk 

membagikan sertifikat kepada semua peserta dan memberi 
selamat kepada mereka atas pencapaian mereka.

• Umumkan pertemuan PRAC berikutnya dan buat grup 
WhatsApp atau Facebook dengan para anggota untuk bertukar 
pembaruan dan pencapaian.

• Mintalah imam untuk memberikan berkat bagi seluruh 
kelompok.
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Jeopardy! -Style Game 

Tujuan:  
Untuk meningkatkan pengetahuan kaum muda tentang konsep-
konsep sederhana; untuk mengukur penguasaan subjek mereka
Usia:  
Sekolah Menengah dan lebih tua
Bahan: 
Untuk menggambar papan permainan dan papan skor, kertas 
besar (lembaran kertas, kertas daging, papan poster, dll.) Atau 
papan tulis, dinding, atau bahkan trotoar; spidol atau kapur tulis, 
kertas dan alat tulis untuk menuliskan pertanyaan dan jawaban 
(untuk Anda gunakan).
Waktu: 
30-45 menit, tergantung pada lama diskusi

Prosedur:
Jeopardy! adalah permainan populer di televisi Amerika di 
mana kontestan diberi jawaban, dan mereka harus menebak 
pertanyaannya. Biasanya ada empat atau lima kolom masing-
masing dengan subjek berbeda dalam tema keseluruhan, dan 
lima baris. Baris teratas bernilai paling sedikit, biasanya 10 poin, 
dan merupakan jawaban termudah di kolom. Jawaban semakin 
sulit saat Anda bergerak ke bawah kolom, sampai jawaban di baris 
bawah bernilai, katakanlah, 50 poin. Lihat ilustrasi di bawah ini.

Ini adalah versi yang disesuaikan untuk kelompok anak muda. 
Untuk bermain, atur anak-anak ke dalam tim. Pilih satu tim untuk 
duluan, mungkin dengan meminta masing-masing tim untuk 
menebak jumlah jari Anda memegang di belakang Anda. Tim 
memilih kategori dan kemudian, biasanya, baris termudah, tanpa 
tahu apa jawabannya. Anda kemudian membaca jawaban untuk 
tim. Jika mendapatkan pertanyaan dengan benar, diberikan 10 
poin, dan Anda kemudian pindah ke tim berikutnya, dan seterusnya. 
Jika tim melewatkan pertanyaan, Anda pindah ke tim kedua dan 
mencobanya. Jika tim kedua mendapatkan jawaban yang benar, 
mendapat 10 poin dan kemudian mendapat kesempatan untuk 
memilih kategori berikutnya dan jadilah yang pertama menebak 
pertanyaan yang tepat. Jika mereka tidak bisa menjawab dengan 
pertanyaan yang benar, pindah ke tim selanjutnya dan sebagainya. 
Jika tidak ada tim yang menjawab pertanyaan dengan benar, baca 
pertanyaannya dan diskusikan secara singkat sehingga semua 
orang memahaminya (oleh karenanya nilai pendidikan). Lanjutkan 
sampai Anda kehabisan pertanyaan.

Untuk mengakhiri permainan, Anda dapat memainkan “Final 
Jeopardy.” Tuliskan jawaban terakhir dan pertanyaannya. Beri tahu 
tim apa kategori jawabannya, tetapi jangan beri tahu mereka apa itu. 

Sekarang, minta masing-masing tim untuk memutuskan berapa 
total akumulasi poin yang ingin dia pertaruhkan dalam usahanya 
untuk menjawab dengan pertanyaan yang tepat. Kemudian baca 
jawabannya, dan minta setiap tim untuk diam-diam menuliskan 
pertanyaan. Minta mereka untuk membaca pertanyaan mereka. 
Mereka yang memiliki pertanyaan yang benar bisa menambahkan 
taruhan mereka ke total poin mereka. Mereka yang tidak 
mendapatkan taruhan dikurangi total poin mereka. Ini memberi tim 
kesempatan lain untuk menang dan membuat hasil akhir tidak dapat 
diprediksi, dan permainan, oleh karena itu, lebih mengasyikkan.
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Jelas, Anda memiliki berbagai pilihan subjek dan pertanyaan / 
jawaban yang tak ada habisnya untuk dipilih. Berikut adalah satu 
contoh, dengan fokus pada pengelolaan limbah padat:

Kategori:
KATEGORI 1: PLASTIC BANK

10 Poin

Jawaban: David Katz
Pertanyaan: Siapa yang mendirikan Plastic Bank?

20 Poin

Jawaban: Haiti
Pertanyaan: Di mana Plastic-Bank mengumpulkan plastik mereka?

30 Poin

Jawaban: Plastik Sosial
Pertanyaan: Apa sebutan plastik yang dijual Plastic Bank?

40 Poin

Jawaban: Uang, pengisian tenaga surya, dan uang sekolah
Pertanyaan: Apa yang didapat kolektor di Haiti karena 
mengumpulkan Plastik?

50 Poin

Jawaban: Menghentikan Plastik Lautan
Pertanyaan: Apa visi Plastic-Bank?

KATEGORI 2: POLUSI PLASTIK

10 Poin

Jawaban: Plastik Samudera
Pertanyaan: Apa yang Anda sebut sampah plastik di laut?

20 Poin

Jawaban: Plastik Mikro
Pertanyaan: Apa yang Anda sebut bagian plastik kecil yang 
mengambang di laut?

30 Poin

Jawaban: 2050
Pertanyaan: Kapan volume sampah plastik di laut cocok dengan 
volume ikan?

40 Poin

Jawaban: Hanya 9%
Pertanyaan: Berapa banyak plastik yang kami gunakan didaur 
ulang?

50 poin

Jawaban: 100.000 penyu dan mamalia laut setahun
Pertanyaan: Berapa jumlah kura-kura dan mamalia yang mati 
karena plastik laut?

KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI 3 KATEGORI 4 KATEGORI 5

10 POIN

20 POIN

30 POIN

40 POIN

50 POIN

10 POIN

20 POIN

30 POIN

40 POIN

50 POIN

10 POIN

20 POIN

30 POIN

40 POIN

50 POIN

10 POIN

20 POIN

30 POIN

40 POIN

50 POIN

10 POIN

20 POIN

30 POIN

40 POIN

50 POIN
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KATEGORI 3: SOLUSI PLASTIK

10 Poin

Jawaban: Pikirkan Kembali, Menolak, Mengurangi, Menggunakan 
Kembali, Daur Ulang, Memulihkan
Pertanyaan: Apa kerangka kerja 6 R untuk mengurangi jejak plastik 
kami?

20 Poin

Jawaban: kantong plastik, alat makan plastik, sedotan, wadah 
makanan busa dan sachet bumbu
Pertanyaan: Apa saja barang plastik yang harus Anda tolak?

30 Poin:

Jawaban: Jejak Kaki Plastik
Pertanyaan: Apa yang Anda sebut volume plastik yang kita 
konsumsi?

40 Poin

Jawaban: Daur ulang
Pertanyaan:  Apa strategi utama Plastic Bank untuk mengungkapkan 
nilai dalam plastik?

50 poin:

Jawaban: Minyak shell
Pertanyaan: Perusahaan mana yang menemukan botol samudera 
untuk mendaur ulang limbah plastik di Haiti?

KATEGORI 4: EKONOMI SIRKULAR

10 Poin

Jawaban: Diambil-Dibuat-Digunakan- DiBuang
Pertanyaan: Apa aliran ekonomi linear?

20 Poin

Jawaban: Dibuat-Digunakan-Pulihkan-Daur Ulang
Pertanyaan: Apa aliran Ekonomi sirkuler?

30 poin 

Jawaban: Model alam
Pertanyaan: Berdasarkan model apakah ekonomi sirkular itu?

40 poin

Jawaban: Tidak menyia-nyiakan sumber daya
Pertanyaan: Apa keuntungan utama dari ekonomi sirkular?

50 poin

Jawaban: lingkaran 6R
Pertanyaan: Apa model sirkular untuk menangani limbah plastik?

KATEGORI 5: IMAN DAN PLASTIK

10 poin

Jawaban: Itu milik Tuhan
Pertanyaan: Kepada siapa milik seluruh ciptaan?

20 poin

Jawaban: Penatalayanan
Pertanyaan: Apa hubungan kita dengan penciptaan?

30 Poin

Jawaban: Kegagalan manusia
Pertanyaan: Apa penyebab polusi plastik?

40 Poin

Jawaban: Penebusan melalui Yesus Kristus
Pertanyaan: Bagaimana kita bisa didamaikan dengan hubungan 
yang benar dengan penciptaan?

50 poin

Jawaban: Shalom
Pertanyaan: Apa visi Tuhan untuk hubungan kita dengan ciptaan?
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Kami ingin mendengar kabar dari Anda! Silakan hubungi kami di interfaith@plasticbank.com


