
Solusi inovatif untuk  
memerangi polusi plastik  
di lautan 



Diperlukan tindakan segera  
untuk menghentikan aliran limbah 

plastik masuk ke lautan kita

PLASTIK, bencAnA  
AbAD Ke-21

YAYASAn  
RAce FOR WATeR

Didirikan pada tahun 2010 oleh Marco Simeoni, 
seorang wirausahawan Swiss, yang memiliki 
ketertarikan pada laut, Yayasan Race for Water 
adalah organisasi yang berdedikasi terhadap 
pelestarian air, khususnya lautan. Melalui 
ekspedisinya, ia mempelajari dan menunjukkan 
sejauh mana bencana polusi plastik terhadap 
ekosistem, sambil memberikan solusi pragmatis 
dan relevan untuk mencegah limbah plastik 
supaya tidak menjangkit saluran air.

Pada tahun 2015, Race for Water meluncurkan Odyssey 
pertamanya untuk membuat penilaian global terhadap 
polusi plastik laut. Temuannya jelas: "pulau plastik" tidak 
ada. Hanya 1-3% dari plastik yang tersisa di permukaan. 
Kita menghadapi efek mikroplastik beracun dengan 
dampak yang sangat besar terhadap fauna laut dan 
seluruh rantai pangan.

Pergi ke laut untuk mengumpulkan sampah telah 
terbukti hanya angan-angan yang tidak akan pernah 
tercapai. Kita harus bertindak di darat!

SAMUDERA PASIFIK LAUTAN ATLANTIK

SAMUDERA HINDIA

Race for Water Odyssey 2017-2021  
Dengan ekspedisi 5 tahun kedua di seluruh dunia yang saat ini sedang berlangsung, 
termasuk sekitar 35 persinggahan, misi Race for Water Odyssey adalah 
meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi, mempromosikan, dan menggunakan 
solusi lokal untuk mengubah limbah plastik menjadi energi.

Bertindak untuk lautan kita di tiap persinggahan!
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MATAHARI, AnGIn DAn AIR
SUMbeR-SUMbeR eneRGI UnTUK PeRJALAnAn KAPAL RACE FOR WATER

beLAJAR, beRbAGI, beRTInDAK 
3 PROGRAM ODYSSeY

Berkontribusi pada kemajuan  
pengetahuan ilmiah tentang  
polusi plastik dalam air 

Peringatkan pengambil keputusan,  
tingkatkan kesadaran di kalangan masyarakat 
umum dan mendidik generasi muda 

Promosikan dan terapkan solusi dengan 
dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial 
yang berkelanjutan

10
misi ilmiah yang diprogramkan 
dengan universitas dan lembaga 
internasional 

50.000
Anak-anak, pembuat kebijakan,
produsen industri, media dan 
pemerintah diharapkan untuk 
mengunjungi kapal Race for Water 
selama persinggahan

1
Survei lapangan dilakukan di setiap 
persinggahan untuk menyebarkan 
solusi kami

Misi AMICi dilakukan di Kaledonia Baru 
pada bulan Februari 2019 untuk memastikan 
dampak mikroplastik pada karang.

Sadar bahwa perubahan akan dilakukan
oleh generasi muda, Yayasan telah
menyambut beberapa ribu anak-anak 
sekolah di kapal untuk melihat kapal yang 
unik dan mendiskusikan polusi laut.

emisi 

CO2 3sumber energi: 

matahari, angin dan air0

Kapal Duta Race for Water juga merupakan tempat untuk menunjukkan transisi 
energi karena sistem propulsi surya-hidrogen-kite (layang-layang).

4 KNOTS 
KECEPATAN RATA-RATA 

5 KRU 110 TON
16 SAMPAI 26 M 30 SAMPAI 35 M

6,3 M
1,8 M

2
1

3
512 m2 panel surya  
dan penyimpanan di 
dalam 7,5 ton baterai 
Lithium-ion 

Menghasilkan energi untuk   
bernavigasi sebanyak 36 jam

40 m2  layar layang-
layang yang self-piloted 
diterbangkan pada 
ketinggian 150 m

Kecepatan 4 sampai 8 knots 
tanpa penggunaan tenaga 
motor listrik   

7.5 m3 hidrogen pada 
350 bars yang disimpan 
dalam 25 botol

2 sel bahan bakar menghasilkan 
lebih dari 2.600 kWh listrik 
(menghasilkan tambahan 
energi cukup untuk 6 hari pada 
kecepatan 4 knot)



Kami meninjau metode-metode yang saat ini digunakan untuk produksi plastik dan 
mendesak semua orang untuk mengurangi konsumsi plastik dan mendaur ulang 
limbah plastik mereka. 

Model daur ulang saat ini rentan untuk tidak berkembang. Hanya 15 hingga 20% 
limbah plastik yang saat ini dikumpulkan untuk didaur ulang. Lebih dari setengah 
bahan yang dikumpulkan ini tidak dapat didaur ulang karena alasan kesehatan, 
keselamatan, kualitas, dan kontaminasi. Selain itu, biaya daur ulang yang mahal 
mendukung penggunaan plastik baru.
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Mendorong solusi lokal untuk 
mengubah limbah plastik menjadi energi 
listrik di tiap tempat persinggahan

Beberapa proyek implementasi Biogreen®

sedang dipelajari, termasuk sebuah proyek
di Iquitos (Peru).

Berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh Race for 
Water, perusahaan ETIA telah mengembangkan 
solusi Biogreen® untuk konversi limbah plastik yang 
dioptimalkan menjadi energi dengan pirolisis suhu 
tinggi.

KOLEKSI

NILAI YANG DIHASILKANTRANSFORMASI PLASTIK KE ENERGIPENCIPTAAN PEKERJAAN

REMUNERASI PYROLISIS SUHU TINGGI KONVERSI KE ENERGI

TIAP TeTeS PenTInG!
LIMbAH TeRbAIK ADALAH YAnG TIDAK DIPRODUKSI! 

THe bIOGReen® 
SOLUSI LOKAL UnTUK MASALAH GLObAL 5 hingga 12 Ton 

Jumlah sampah plastik yang  
dapat diolah setiap hari   
dengan larutan Biogreen®,  
yang beradaptasi dengan populasi  
50.000 hingga 250.000 jiwa

850° c teknologi
Pirolisis suhu tinggi  
tanpa pembakaran

hingga 2,5 MWh
Listrik diproduksi per ton   
yang mencakup kebutuhan 6.000 
rumah tangga di daerah-daerah 
sasaran tertentu

Untuk mengantisipasi plastic circular economy yang 
berkelanjutan dan ramah lingkungan, Race for Water 
menghadirkan solusi realistis yang, digunakan dalam skala 
besar, dapat mengakhiri sebagian besar kontaminasi lautan 
dari limbah plastik. Kami menawarkan teknologi pirolisis suhu 
tinggi yang dikembangkan untuk mengubah semua sampah 
plastik menjadi listrik. Unit-unit ini dipasang dalam wadah 
yang dapat dipasang dekat dengan daerah yang dihuni dan 
memungkinkan masyarakat yang terisolasi, seperti pulau, 
untuk mengelola pengelolaan limbah dan produksi energi 
mereka secara mandiri. Penghasilan yang dihasilkan oleh 
penjualan listrik menyediakan sumber remunerasi untuk 
membayar pengumpul jalanan dan pengurangan biaya 
pembuangan limbah. Nilai yang dihasilkan secara langsung 
bermanfaat bagi masyarakat lokal, baik pada tingkat ekonomi, 
sosial atau lingkungan.



MARI KITA LeSTARIKAn  
LAUTAn beRSAMA!

MITRA UTAMA

Breguet adalah perusahaan terkemuka dalam bidang 
pembuatan jam. Keterlibatannya bersama Yayasan selama 
empat tahun ke depan adalah bentuk komitmen kuatnya  
terhadap pelestarian laut. Kolaborasi ini adalah pengakuan 
bagi tim Race for Water yang bekerja setiap hari di semua 
lautan di dunia. Karena kemitraan ini, hasil kerja kami 
semakin diperkuat, dan kamipun sangat senang karenanya!

RAceFORWATeR.ORG
media@raceforwater.org

MITRA RESMI

SUPPLIER RESMI

DUKUNGAN RESMI MITRA KELEMBAGAAN

beRGAbUnGLAH DenGAn KAMI
DUKUnG KAMI
beRTInDAK!
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Race for Water Foundation
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne, Switzerland
info@raceforwater.org

Komitmen Anda kepada Yayasan sangat 
penting untuk  mengatasi polusi plastik 
di laut.  


