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ABSTRACT
Lifestyle has become one factor that is closely related to the society’s needs and it is usually called urban 
lifestyle. Garbage is the greatest problem that troubles our world from year to year, especially in Indonesia 
since the country is the second largest contributor for plastic garbage. Due to this ever-growing plastic 
garbage problem, many design concepts have been developed as an urgent reaction from this global envi-
ronment crisis by developing products that can be used for a longer period of time compared to disposable 
products. For example, the concept to create shopping bags and to use them instead of using plastic bags 
have been applied in several supermarkets in Indonesia. With this research, we hope that this could be 
applied to our future urban lifestyle in our society.
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ABSTRAK
Gaya hidup menjadi factor yang tidak lepas dari kebutuhan masyarakat perkotaan yang disebut gaya hidup 
urban. Sampah merupakan masalah terbesar yang meresahkan dunia dari tahun ke tahun, khususnya 
Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dengan permasalahan limbah 
plastik yang semakin meresahkan, konsep desain yang berkelanjutan mulai mencuat sebagai reaksi 
urgensi dari krisis lingkungan global. Dengan menciptakan produk yang dapat digunakan dalam jangka 
waktu yang lebih lama dibandingkan produk sekali pakai. Konsep penciptaan tas belanja sebagai peng-
ganti kantong plastik sudah mulai diterapkan di beberapa supermarket di Indonesia. Tujuan dari penelitian 
ini, diharapkan dengan adanya penggunaan tas belanja tersebut dapat menjadi gaya hidup masyarakat 
urban kedepannya.
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PENDAHULUAN
Dengan semakin pesatnya perkembangan kehidupan di perkotaan, kebutuhan dari masyarakat juga 
semakin tinggi. Selain kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan manusia seperti makanan, tempat 
tinggal, dan pakaian, gaya hidup (lifestyle) menjadi salah satu faktor yang tidak bisa lepas dari kebu-
tuhan masyarakat perkotaan atau yang disebut gaya hidup urban. Tingginya permintaan akan kebu-
tuhan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut menciptakan problematika 
masyarakat kota-kota besar dalam masalah lingkungan, yang dikarenakan juga ketidakberdayaan 
dalam menekan angka populasi penduduk akibat urbanisasi.

Persoalan sampah plastik di Indonesia semakin meresahkan dari tahun ke tahun, dari sumber Ke-
mentrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan megemukakan bahwa Indonesia adalah sumber kedua 
terbesar di dunia penghasil sampah plastik. Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan 
dari sumber data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat 
Statistik (BPS) juga menyebutkan kantong plastik yang terbuang mencapai 10 miliar lembar per tahun 
atau sebanyak 85.000 ton (Sherly Puspita : Kompas 2018). Hingga sekarang jika kita berbelanja di 
supermarket atau toko, selalu ditawarkan kantong plastik dengan bahan polivinil klorida untuk mem-
bawa barang belanjaan konsumen. Sedangkan kantong plastik yang sudah terpakai tersebut tidak 
akan digunakan oleh konsumen dalam waktu yang lama dan dibuang. Umumnya kantong plastik yang 
sudah dibuang dan dipilih oleh pihak kebersihan tidak akan digunakan lagi untuk kedua kalinya dan 
akan dibuang oleh mereka. Sifat plastik yang tidak degradable atau tidak dapat terjadi pembusukan/
terurai secara alami menyebabkan pencemaran pada tanah dan perairan dan dapat menyebabkan 
biota didalamnya terganggu. Selain menyebabkan permasalahan dalam lingkungan alam, bahan plas-
tik sendiri yang diproduksi menjadi kresek juga tidak baik bagi kesehatan karena unsur kimia yang 
terkandung di dalamnya.

Dengan permasalahan limbah plastik yang semakin meresahkan, konsep desain yang sustainable 
(berkelanjutan) mulai mencuat sebagai reaksi urgensi dari krisis lingkungan global. Kesadaran ber-
masyarakat dalam perkotaan besar akan membangun lingkungan yang disini lebih mementingkan as-
pek keseimbangan dari ekologi alam. Banyak aspek dalam merancang konsep desain yang sustainable 
yang mengusung konsep reduce, reuse, recycle. Salah satunya adalah dengan menciptakan produk 
yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan produk sekali pakai. Dalam 
pembahasan ini, masyarakat kembali disadarkan akan kepedulian mengganti kantong berbahan plastik 
yang biasa didapatkan untuk menaruh produk / barang dengan tas belanja yang dapat digunakan lebih 
lama atau tidak sekali pakai. 
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Konsep penciptaan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik sudah mulai diterapkan di beberapa 
supermarket di Indonesia. Beberapa supermarket seperti Giant, Superindo, Hypermart, sudah mencip-
takan tas berbahan spunbond / nonwoven. Bahan spunbond yang dikenal sebagai pengganti plastik 
atau kertas juga digunakan sebagai bahan pembuat masker, disposable pampers, dan penunjang ke-
bersihan karena dikenal sangat higienis. Kelebihan lainnya dari bahan spunbond adalah memiliki dura-
bility atau daya pakai yang lama serta ramah lingkungan karena bahan spunbond dapat didaur ulang. 
Dengan mulai bermunculan banyak supermarket yang menerapkan tas belanja dengan bahan spun-
bond sebagai pengganti kresek, maka persaingan antar kompetitor supermarket dalam menarik mi-
nat dan meningkatkan kesadaran konsumen dalam mengurangi plastik juga semakin ketat di dalam 
masyarakat urban. Selain material sebagai salah satu faktor urgensi penciptaan produk yang sustain-
able (berkelanjutan), desain juga merupakan salah satu faktor dalam menarik minat konsumen untuk 
memakai tas belanja yang ditawarkan oleh supermarket. 

Gambar 1. Tekstur dan Serat Kain Spunbond
Sumber : www.garudabag.com

Gambar  2. Contoh Tas Belanja Hypermart Dengan Bahan Kain Spunbond
Sumber : www.radarcirebon.com
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Dengan mengamati perilaku konsumen dalam masyarakat urban dimana lifestyle (gaya hidup) menjadi 
konsumsi pendukung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pergi ke supermarket dan berbelanja 
harus tetap terlihat stylish mulai dari pakaian hingga hal yang sebetulnya memang bukan urgensi dari 
keseluruhan kebutuhan yaitu tas belanja, yang pada akhirnya tetap menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dari gengsi (harga diri) konsumen. Konsep gaya hidup (lifestyle) masyarakat urban ini yang 
diterapkan oleh salah satu supermarket di Indonesia dalam menciptakan tas belanja yang stylish untuk 
menarik minat konsumen dalam membeli produknya. 

Dengan mengadakan lomba kreasi desain tas belanja Superindo jenis tote bag yang hasil akh-
irnya diumumkan tahun lalu, banyak menarik minat konsumen dikarenakan dari segi material 
yang digunakan sangat ringan dan ramah lingkungan. Bahan yang digunakan adalah bahan kain 
terpal dengan serat anyaman yang umumnya digunakan untuk tenda, penutup atas kendaraan 
truk. Beberapa produk / fashion brand salah satunya Freitag sudah menerapkan konsep fashion 
bag dengan menggunakan sisa bahan terpal truk. Juga desain yang dipilih adalah yang modern 
sesuai gaya hidup masyarakat urban dan juga tema yang meningkatkan minat konsumen dalam 
berbelanja dari sisi psikologisnya.

Dengan demikian, penciptaan desain yang berkelanjutan tidak hanya sebagai pilihan atau aspek dalam 
melindungi keberlangsungan lingkungan alam dan prosesnya secara sosial, tetapi juga mendukung 
pertumbuhan dalam membangun ekonomi dan sosial suatu masyarakat urban. Dalam hal ini konsep 
urbanpreneur mengandung dua faktor penting dalam menciptakan produk yang sustainable yaitu kon-
sep kebutuhan (needs) dilihat dari priority needs di era modern dan konsep keterbatasan yang muncul 
dari pengaruh kemajuan teknologi dan struktur sosial pada kemampuan lingkungannya untuk dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat urban. Tas belanja yang disesuaikan bukan hanya untuk kebutuhan 
dilihat dari segi fungsional, tetapi needs yang dibutuhkan oleh masyarakat urban di era modern ini

Gambar 3. Hasil Kreasi Desain Tas Belanja Superindo
Sumber : www.google.com
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Menurut Dr. Agung Eko Budiwaspada dalam Seminar Nasional bertema Urbanpreneur dalam Sus-
tainable Design, gaya desain urban yang berkelanjutan selalu dilibatkan dengan tanda-tanda objek 
perkotaan dalam elemen-elemen desain yang dapat merepresentasikan karakteristik masyarakat ur-
ban. Desain urban yang sustainable dirancang dengan harapan memiliki keterkaitan antara rancangan 
lingkungan yang berkelanjutan dengan fungsi dari aspek ekonomi. Dari pengamatan yang dilakukan, 
desain tas belanja tersebut banyak menarik minat konsumen dalam memakainya dikarenakan gaya 
desain yang merepresentasikan gaya hidup masyarakat urban modern. Dilihat dari beberapa aspek 
dalam desain yang bergaya urban seperti :
1.  Pemilihan gambar yang dibuat vektor dengan blocking color yang merepresentasikan tren desain 

era modern
2.  Warna-warna yang digunakan adalah warna kontras komplementer sebagai pusat perhatian kon-

sumen
3.  Penggunaan objek-objek gambar disesuaikan dengan ciri khas dan kebudayaan Indonesia / Asia, 

dan aspek lainnya.

KESIMPULAN
Dari pembahasan singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat urban sudah bukan 
hanya dilihat dari priority needs, tetapi bergeser mengikuti perkembangan teknologi, tren gaya hidup, 

Gambar 4. Green Fashion karya Diela Maharani
Sumber : www.fimela.com
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dan kemampuan menyesuaikan dengan gejala sosial ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Yang pada 
akhirnya sebuah sistem atau konsep desain sebuah produk yang berkelanjutan (sustainable) menjadi 
tren gaya hidup kebutuhan masyarakat urban yang baru dengan mengembalikan kesadaran manusia 
akan kepedulian terhadap lingkungan alam yang sudah semakin rusak. Diharapkan dengan konsep 
pemakaian suatu produk dalam jangka waktu yang lebih lama, pembuangan limbah dapat lebih di-
minimalisasi dan mengurangi penumpukan proses penghancuran limbah plastik yang sampai sekarang 
masih terhitung skala 1/3 menutupi dunia.
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