
82 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

INOVASI DALAM DESAIN SUSTAINABLE PACKAGING “SEED 
PHYTONUTRIENTS DARI L’OREAL”

Ferryanto, Lisa Indriati
Universitas Ciputra, Citraland CBD Boulevard Surabaya 60219, Indonesia 

lisa.indriati@ciputra.ac.id

ABSTRACT
Sustainability is one of the most frequently discussed topics in the industry nowadays. Many companies 
have been putting the efforts and initiatives in promoting sustainability as a top priority, but relatively little 
is known about the consumers’ knowledge of sustainable packaging. This study discussed consumer per-
ceptions about the concept of sustainable packaging as well as perceptions about environmental impacts. 
Also expected to realize the role of consumers as a determinant of the success of sustainable packaging 
through the four principles of Sustainable Packaging Alliance, specifically: effective, efficient, cyclic and 
clear. The discussion and information gathered in this study aim to encourage understanding of the social 
dimension and sustainability in supporting efforts to improve sustainability practices.
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ABSTRAK
Sustainable menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas di bidang industri kemasan saat ini. 
Banyak perusahaan telah melakukan usaha dan inisiatif untuk meningkatkan sustainability menjadi pri-
oritas utama, tetapi relatif masih sedikit yang diketahui mengenai wawasan konsumen tentang sustain-
able packaging. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi konsumen tentang konsep sustainable packaging 
serta persepsi tentang dampak terhadap lingkungan. Selain itu, melalui penelitian ini konsumen dapat 
menyadari perannya sebagai penentu kesuksesan sustainable packaging melalui empat prinsip Sustain-
able Packaging Alliance yaitu: efektif (effective), efisien (efficient), siklus (cyclic) dan jelas (clean). Diskusi 
dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk merangsang pemahaman tentang 
pentingnya dimensi sosial dan keberlanjutan dalam mendukung upaya untuk meningkatkan praktik sus-
tainability. 

Kata Kunci: Sustainable, Packaging, Social, Innovation 
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PENDAHULUAN
Industri kosmetik dunia saat ini bernilai sekitar $532 miliar serta bertumbuh sangat cepat dan diperkira-
kan dapat mencapai $805 miliar di tahun 2023. Angka ini sesuai dengan tingkat pertumbuhan tahunan 
gabungan (CAGR) sebesar 7,14% dari tahun 2018 hingga 2023. Dengan produk-produk baru yang 
membanjiri pasar setiap hari, produsen produk perawatan dan kecantikan bersaing untuk membuat 
kemasan yang semakin menarik minat konsumen. Kemasan menjadi satu elemen penting dalam me-
narik minat konsumen secara visual. Kemasan yang bagus mempengaruhi keputusan konsumen ritel 
dalam mengambil keputusan untuk membeli barang (Clement, 2007). Hal ini membuat banyak brand 
kecantikan mendesain kemasan dengan bentuk dan warna yang sangat menarik. 

Untuk membuat kemasan, banyak perusahaan memanfaatkan sumber daya yang mudah diolah, kuat 
dan menarik secara visual sehingga bahan plastik yang paling umum digunakan sebagai bahan baku. 
Berdasarkan data pada Figur 1, industri kemasan menghasilkan sampah plastik sebanyak 141 juta ton seh-
ingga masalah sampah kemasan saat ini menjadi masalah pencemaran lingkungan yang sangat serius 
.

Gambar 1. Plastic waste generation by industrial sector, 2015
Sumber: Gayer et.al, 2017

Hal ini membuat perusahaan tidak hanya harus memastikan barang yang diproduksi dikemas den-
gan baik namun juga memperhatikan unsur sustainability. Dengan perubahan pola pikir konsumen 
saat ini, perusahaan perlu membuat kemasan yang ramah lingkungan (Dharmadhikari, 2012). Menurut 
Wang dan Yang (Sutanto, 2018), mendesain kemasan yang ramah lingkungan merupakan metode 
merancang kemasan yang bertujuan untuk reduce, reuse dan recycle material yang digunakan untuk 
membuat kemasan. Tantangan industri kemasan sangat besar; perubahan pola pikir masyarakat terha-
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Prinsip-prinsip sustainable packaging Indikator sustainable packaging

Effective
Sistem pengemasan menambah nilai nyata bagi masyarakat 
dengan cara menyimpang dan melindungi secara efek-
tif pada saat produk bergerak melalui rantai pasokan dan 
dengan mendukung konsumsi yang bertanggung jawab dan 
terinformasi.

1.1   Mengurangi limbah produk

1.2   Meningkatkan fungsionalitas
1.3   Menghidari kemasan berlebihan
1.4   Mengurangi biaya bisnis
1.5   Mencapai satisfactory return on investment (ROI)

Efficient
Sistem pengemasan dirancang untuk menggunakan bahan 
dan energi seefisien mungkin sepanjang siklus hidup produk; 
yang mencakup efiesiensi material dan energi dalam inter-
aksi dengan sistem pendukung terkait seperti penyimpanan, 
pengiriman dan penanganan.

2.1   Meningkatkan rasio produk/kemasan

2.2   Meningkatkan efisiensi logistik
2.3   Meningkatkan efiensi energi 
2.4   Meningkatkan efisiensi material (jumlah total 
         material yang digunakan)
2.5   Meningkatkan efisiensi penggunaan air
2.6   Meningkatkan bahan-bahan yang dapat 
        didaur-ulang
2.7   Mengurangi limbah pada lingkungan

Cyclic
Bahan kemasan yang dipakai dalam sistem yang didaur-
ulang secara terus menerus melalui sistem alami atau in-
dustri, meminimalkan degradasi bahan.

3.1   Returnable

3.2   Reusable (penggunaan alternatif)
3.3   Recyclable 

Tabel 1. Definisi pertama sustainable packaging oleh SPA

dap lingkungan juga telah berubah sehingga perusahaan-perusahaan perlu melakukan inovasi-inovasi 
dalam menyediakan solusi bagi permasalahan lingkungan tanpa mengesampingkan aspek penjualan.

TEORI DAN METODE PENELITIAN
Sustainable packaging adalah konsep yang kompleks sehingga perlu diaplikasikan dengan pendeka-
tan sistem dan critical thinking (Lewit et.al, 2007). Sustainable Packaging Alliance (SPA) Australia, 
mengidentifikasi empat prinsip sustainable packaging menjadi efektif (effective), efisien (efficient), 
siklus (cyclic), dan jelas (clean); seperti dijabarkan dalam tabel 1 dibawah ini.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketika plastik menjadi pilihan pertama untuk produk-produk yang berbentuk cairan seperti jus, yogurt, 
sabun mandi cair, sampo dan lotion karena sifatnya yang kuat, tidak mahal dan tidak menyerap cairan 
sehingga tidak bocor; perusahan produk perawatan rambut dan kulit Seed Phytonutrients (Seed) beri-
novasi menggunakan botol dari bahan kertas yang bisa didaur-ulang serta tahan terhadap percikan 
air di kamar mandi. Seed adalah perusahaan yang didanai oleh L’oreal dan bertujuan untuk mencip-
takan produk yang efektif dan non-sintetis serta mendukung petani-petani organik skala kecil. Produk-
produknya dirancang untuk sustainable dari sisi luar dan dalam, oleh karena itu kemasannya tampak 
rustic jika dibandingkan dengan botol-botol yang umum yang ada di pasaran.

3.4   Biodegradable
Clean
Komponen kemasan yang digunakan dalam sistem, ter-
masuk bahan, pelapis, tinta, pigmen dan zat tambahan lain-
nya tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau ekosistem. 
Jika ragu-ragu maka prinsip kehati-hatian diberlakukan.

4.1   Mengurangi emisi udara

4.2   Mengurangi emisi air
4.3   Mengurangi emisi gas rumah kaca
4.4   Mengurangi toksisitas
4.5   Mengurangi dampak sampah

Tabel 1. Definisi pertama sustainable packaging oleh SPA (lanjutan)

Prinsip-prinsip sustainable packaging Indikator sustainable packaging

Sumber: Sustainable packaging redefined (2007)

Gambar 2. Serangkaian produk-produk Seed Phytonutrients
Sumber: https://www.seedphytonutrients.com/products/face
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Effective 
Botol Seed dirancang oleh firma desain Ecologic yang focus pada sustainable material. Botolnya ter-
buat dari 2 bagian kertas yang terpisah dan dikaitkan dengan metode interlocking sehingga sama 
sekali tidak menggunakan lem. Di dalamnya terdapat liner plastik tipis recyclable yang menampung 
carian seperti sampo, sabun dan kondisioner. Bagian luar kertas (shell) digunakan untuk menguatkan 
dan melindungi plastik tipis di dalamnya. 

Di setiap botol Seed juga terdapat sebungkus benih yang diselipkan antara liner dan shell, upaya 
ini dilakukan untuk meningkatkan fungsional produk sekaligus menambahkan elemen surprise bagi 
konsumen Seed sehingga satisfactory return on investment juga dapat meningkat. Selain itu, menurut 
creator Seed, dengan membagikan benih tersebut mereka bekerjasama dengan Hudson Valley Seed 
Company dan membayar petani 100% di awal sehingga mereka dapat menggantungkan hidup dari 
pemasukan tersebut.

Gambar 3. Serangkaian produk-produk Seed Phytonutrients
Sumber: https://www.packagingconnections.com/ 

Efficient
Produk Seed menggunakan 100% material yang bisa didaur-ulang; plastik yang digunakan adalah mo-
nopolimer yang menggunakan 80% high-density polyethylene (HDPE) daur ulang. Ketika produk sudah 
habis, lapisan plastic tersebut bisa dikeluarkan dengan mudah. Menurut Ecologic, dalam mendukung 
misi mereka untuk terdepan dalam environmental sustainability, mereka berkomitmen untuk mengu-
rangi limbah dengan menggunakan bahan kertas. Karena lebih dari 90% kertas dapat di daur ulang 
sedangkan plastic yang dapat di daur ulang hanya 30%. Dengan botol kertas Seed ini menggunakan 
60% lebih sedikit plastik dibandingkan produk-produk perawatan tubuh lainnya.
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Cyclic
Seed juga ber-partner dengan TerraCycle untuk mendorong konsumen mendaur-ulang pump plas-
tiknya dengan cara mengirimkannya pada TerraCycle melalui program Seed Phytonutrients Recy-
cling Envelope Program. Melalui program kerjasama ini, Seed melakukan upaya zero trash dengan 
mengembalikan pump (returnable) untuk diproses lebih lanjut (reusable), serta memaksimalkan peng-
gunaan bahan yang dapat didaur ulang (recyclable) dan dapat terurai dalam jangka waktu yang ideal 
(biodegradable). 

Gambar 4. Serangkaian produk-produk Seed Phytonutrients
Sumber: https://kindhumans.com/kindhumans-blog/what-does-shopping-sustainably-mean/

Gambar 5. Seed Phytonutrients Recycling Envelope Program
Sumber: https://www.terracycle.com/en-US/brigades/seed-phytonutrients
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Clean
Untuk mengurangi toksisitas, produk Seed menggunakan bahan-bahan alami yang bebas paraben dan 
bebas phthalate. Sebagai induk perusahaan Seed, L’oreal juga telah bergabung dalam program “New 
Plastic Economy” Ellen MacArthur Foundation yang berkomitmen untuk membuat semua kemasan 
produknya 100% reusable, refillable, dan compostable pada tahun 2025, serta menyediakan 50% dari 
bahan baku kemasan dari material daur ulang. Menurut data yang dihimpun oleh National Georaphic, 
L’oreal telah meningkatkan persentase penggunaan plastik daur ulang di seluruh kemasannya sebesar 
19% pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai upaya 
untuk mengurangi dampak sampah.

KESIMPULAN
Sebagai elemen penting dalam dunia ritel, kemasan tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk 
tetapi juga bisa digunakan untuk menambahkan value produk sehingga mampu mendorong konsumen 
melakukan keputusan pembelian. Tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah sampah kemasan 
di dunia, serta pola pikir konsumen saat ini yang lebih sadar akan lingkungan, banyak perusahaan 
melakukan inovasi terhadap kemasannya agar bisa mengakomodasi keinginan konsumen terhadap 
produk-produk ramah lingkungan sekaligus  tetap menarik jika disandingkan dengan produk-produk se-
jenis. Beralih dari kemasan standar menjadi kemasan ramah lingkungan tampak sulit untuk dilakukan, 
tetapi jika sudah diaplikasikan secara konsisten dalam industri skala besar dapat memberikan dampak 
yang baik bagi lingkungan (Sutanto, 2018). 

Gambar 6. Komposisi bahan Seed Phytonutrients
Sumber: https://thrivemarket.com/p/seed-phytonutrients-ultra-rich-facial-cream
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Tantangannya saat ini hanyalah pada pengetahuan produsen dan konsumen mengenai kemasan 
seperti apa yang benar-benar bisa dikatakan sustainable packaging. Melalui empat prinsip efficient, 
effective, cyclic dan clean dapat menjadi acuan dan indikator dalam menentukan kemasan yang sus-
tainable. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Seed tidak meninggalkan fungsi utama dari 
kemasannya, tetapi juga menambahkan value bagi perusahaannya serta bagi lingkungan. Kemasan 
Seed bukan hanya sebagai pelindung produk, tetapi memberikan solusi mendukung green environ-
ment, menguatkan konsep Reuse, memberikan Nilai Baru. Seperti bungkus kertas dapat dijadikan pot 
sebagai wadah benih pohon. Pohon juga dipergunakan sebagai bahan baku kertas. Konsep Circle of 
life adalah pesan edukasi kepada konsumen yang ingin disampaikan oleh L’oreal saat ini (Replant), 
agar konsumen juga ikut membantu menanam pohon. Selain itu, komitmen pesan Reduce, Reuse, Re-
cycle, Replace, dan Replant (reusable, refillable, dan compostable). Mengingat produk L’Oreal memiliki 
konsumen yang luas, diharapkan konsep kemasan L’Oreal ini juga akan beredar di negara ASEAN.

DAFTAR RUJUKAN
Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., & Law, K. L. (2015). 

Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771.
Lewis, H., Fitzpatrick, L., Verghese, K., Sonneveld, K., Jordon, R., & Alliance, S. P. (2007). Sustainable 

packaging redefined. Melbourne, Australia: Sustainable Packaging Alliance.
Kim, S., & Seock, Y. K. (2009). Impacts of health and environmental consciousness on young female 

consumers’ attitude towards and purchase of natural beauty products. International Journal 
of Consumer Studies, 33(6), 627-638.

Nordin, N., & Selke, S. (2010). Social aspect of sustainable packaging. Packaging Technology and 
Science, 23(6), 317-326.

Sutanto, S. M. (2019). “ Clever Little Bag” Green Packaging Innovation from Puma. Jurnal VCD, 3(1), 
35-44.

Svanes, E., Vold, M., Møller, H., Pettersen, M. K., Larsen, H., & Hanssen, O. J. (2010). Sustainable 
packaging design: a holistic methodology for packaging design. Packaging Technology and 
Science: An International Journal, 23(3), 161-175.

Sumber lain:
https://www.fastcompany.com/90258199/can-a-paper-bottle-cure-the-beauty-industrys-packaging-

addiction
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/beauty-personal-care-industry-plastic/
https://ourworldindata.org/plastic-pollution


