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LUAR BIASA



BOOM

Manchester, Inggris.
1941

John Rex Whinfield dan James Tennant Dickson, dua ahli kimia Inggris, 
sedang bekerja keras di laboratorium mereka.

Eksperimen ini akan sangat 
mengejutkan dan memajukan 

komunitas ilmiah.

Itu benar, James. 
Materi yang kami temukan 

adalah bermanfaat bagi banyak 
industri.Orang pasti bisa 

memanfaatkannya.

James Tennant
Dickson John Rex Whin�eld

PET ditemukan dari eksperimen kondensasi kimia di 
salah satu dari dua sintesis polimer utama.

Dua bagian penting dalam percobaan adalah MEG dan PTA.

Helo
semuanya!



Halo, nama saya PET. Itu singkatan dari nama ilmiah lengkap saya,
- Polietilen Tereftalat. Agak sulit untuk mengatakannya, jadi mengapa 

tidak memanggil saya PET saja? Ini jauh lebih mudah.
Apakah Anda tahu siapa saya? Saya yakin Anda melakukannya!

       Saya akan membiarkan Tuan Whinfield menjelaskan
lebih banyak tentang saya, oke?

Mari kita mulai dengan
bagaimana PET dibuat.

Bagaimana PET dibuat:

Gas alam Minyak mentah

Monoetilen Glikol 
(MEG)

Asam Tereftalat Murni 
(PTA)

PET / Poliester

Prabentuk PET Film PET Serat

Bahan baku PET berasal dari minyak mentah dan gas alam. Mereka melalui sesuatu yang 
disebut polimerisasi, yang merupakan salah satu langkah dalam pembuatan plastik.

PET dapat digunakan untuk menghasilkan banyak produk, 
mulai dari kemasan hingga serat untuk pakaian.

Lihatlah struktur 
molekul saya

Wow! Terlihat seperti 
laba-laba yang saling bergandengan 
tangan.

MEG PTA

PET



tentang karakteristik dan manfaat saya?
Apakah kamu tahu?

• Ringan
• Berwarna atau 
tidak berwarna 

• Jelas dan transparan

PET (Polyethylene Terephthalate)

Po-ly-e-thy-lene Te-reph-tha-late

Sulit untuk dipatahkan

Sulit untuk Oksigen dan
Karbon Dioksida untuk melewati

Mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk untuk kemasan

adalah

PET 



Ada jenis plastik lain selain PET. Berikut adalah beberapa           contoh

plastik dalam kehidupan kita sehari-hari



ki ta
 ada di   sekitar

Mulai dari 
bangun tidur…

7.00 Toples selai kacang dan olesan, botol berisi minyak dan susu, 
dan paket makanan.

8.00 Botol air. 9.00
Film atau warna di jendela mobil 

dan bagian interior.

15.00 Film pelindung pada ponsel.

12.00

Cangkir kopi, botol soda, dan wadah makanan.

22.00
Air minum dalam kemasan.

18.00 Pelindung layar komputer. 20.00 Wadah sabun cair, sampo, dan obat kumur.

…Hingga waktu 
  tidur



Luar Biasa

Di Indorama Ventures, mereka mendorong daur 
ulang botol PET. Mereka mendaur ulang botol PET 

bekas untuk meningkatkan penggunaan sumber 
daya agar bermanfaat bagi masyarakat. 

Ini membantu melestarikan lingkungan dan 
memecahkan masalah sampah.



Berikut beberapa contoh produk yang 
terbuat dari botol plastik daur ulang:

Pakaian

Paket PET

Botol PET

Konsumen Pemisahan Limbah

Dikumpulkan untuk Daur Ulang

 Sortasi dan Baling

Indorama Ventures membeli PET 
pasca-konsumen dari pemasok limbah 

daur ulang

Dimasukkan ke dalam 
proses daur ulang

PET Resin

PET is 100% bisa di daur ulang dan dapat 
meleleh dalam proses produksi.

Siklus Hidup  Plastik PET Ini sangat
keren!



dan Lingkungan

Mendaur ulang satu botol PET dapat menghemat 
jumlah energi yang sama dengan membiarkan bola 
lampu 60 watt menyala selama tiga jam.

Satu ton botol plastik beratnya hampir sama     dengan bayi gajah.

Mendaur ulang satu ton plastik menghemat 1.000      – 2.000 galon bensin,

3 jam

ini cukup untuk mengendarai mobil mengelilingi      Bumi tiga kali!



 "DAUR ULANG"
Tahukah Anda Apa Artinya

?
Daur ulang adalah proses mengubah bahan limbah 

menjadi bahan baku atau produk baru.
Misalnya, botol plastik PET dihancurkan dan dilebur 

menjadi resin plastik dan kemudian dibuat menjadi serat 
untuk menghasilkan pakaian, karpet, bahkan botol.

Selain daur ulang, ada cara lain untuk melindungi 
lingkungan kita, yaitu mengurangi dan 

menggunakan kembali.

Tanda Daur Ulang.

3R Pengelolaan Sampah

MENGURANGI 

Tidak meninggalkan makanan dapat 
mengurangi limbah.

Untuk menggunakan lebih sedikit

PENGGUNAAN 
KEMBALI

Menggunakan kembali tas belanja.

Untuk menggunakan barang lagi

DAUR ULANG

bahan yang dapat digunakan kembali.

Untuk mengubah barang 
bekas menjadi



Botol plastik tidak boros.
Mereka dapat didaur ulang dan 

digunakan untuk banyak hal.

Wow!

Saya baru
bahwa saya

Ini pasti
saya

Sangat!
Itu sebabnya kami 
menciptakan Anda.

botol PET daur ulang:
Produk terbuat dari

saja belajar 
sangat berguna.
alasan mengapa 
begitu populer.



Tahukah Anda?

PET sangat aman!

                  Botol PET bebas dari BPA, 
yang merupakan bahan kimia berbahaya.

BPA adalah singkatan dari Bisphenol A.

Jawaban:

Minum air kemasan yang tertinggal 
di dalam mobil menyebabkan kanker.

Benar atau salah?

       SALAH. 

FAKTA
MENYENANGKAN



Benar atau salah ? Benar atau salah ?
Kita dapat menggunakan kembali 
botol PET.

Anda dapat menggunakannya kembali, 
tetapi jangan lupa untuk membersihkannya 

dengan baik.

Membersihkan botol PET 
sebelum digunakan kembali 
diperlukan untuk melindungi 
dari mikroba atau bakteri.

Jangan menggunakan 
kembali tergores,
botol yang tergores 
atau pecah.
Mereka harus didaur 
ulang sebagai gantinya.

Wadah dan nampan PET dapat 
di-microwave dan dibekukan.

Nampan PET dapat digunakan dalam microwave dan freezer.
Namun, ada beberapa jenis nampan PET yang tidak aman untuk 

microwave. Anda harus mencari simbol yang ditunjukkan di atas. 
Anda juga dapat melihat kata "Microwavable" pada atau di 

bawah paket. Ini berarti wadah aman untuk digunakan 
dalam oven microwave.

Namun, PET yang aman untuk 
microwave dan non-microwave dapat 
digunakan dalam freezer.

Benar.

Benar.



Sebagai
referensi

Saya yakin sekarang Anda semua tahu
betapa PET sangat berguna! Bisa di daur 

ulang lagi dan lagi.
Mari kita pisahkan dan

daur ulang sampah mulai sekarang!

Anda dapat memindai KODE QR 
ini untuk membaca secara online

atau untuk berbagi dengan teman-teman Anda.
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