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Abstract
The needs of paper is escalating, human has become more dependant on the use of paper through daily 
life, hence paper has become one of the primary necessity, its almost impossible to live without paper. 
Papers is needed in almost everything, especially in printing and graphic design. In printings paper is a 
media used to information exchange such as newspaper, printed materials, etc, In graphic design papers 
is essentials too. Graphics designers usually used paper as media to delivers the concepts of his/her works 
wethers it’s the inputs or the outputs of the works. But to produce papers, many of trees had to cut down, 
and many waste is produce during the production of paper, and the danger of dissolving paper waste is 
hazardous to the environment. It is important to search an alternative media besides paper for our daily 
necessity. Recycle paper can be considered as alternative besides paper
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Abstrak
Semakin lama kebutuhan akan kertas semakin meningkat, manusia semakin lama semakin tergantung 
akan kertas dalam kehidupan sehari harinya. Dibidang apapun pasti akan membutuhkan kertas, tanpa 
terkecuali dibidang percetakan dan desain grafis. Sama halnya dibidang Desain Grafis, dimana kertas juga 
mempunyai peranan penting. Para desain grafis juga menggunakan kertas untuk menyampaikan/konsep 
melalui karyanya, baik dalam hal input maupun output designnya. Akan tetapi untuk menghasilkan kertas 
diperlukan jumlah pohon yang tidak sedikit yang ditebang, dan juga limbah limbah yang dihasilkan dalam 
memproduksi kertas serta bahaya penguraian sampah kertas, maka perlu adanya alternatif lain untuk 
pengganti kertas. Oleh karena itu kertas daur ulang bisa menjadi alternatif untuk menggantikan kertas
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I. Latar Belakang
Dalam Dunia Percetakan dan Desain Grafis, sangat bergantung akan Kertas, dimana kertas bahan 
utama yang sangat diperlukan untuk sehari harinya. Kebergantungan akan kertas ini tentu saja akan 
berdampak terhadap lingkungan hidup. Meskipun dihadapkan dengan era digital, ketergantungan akan 
kertas belum bisa berkurang banyak. Menurut data dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia 
konsumsi kertas di dunia pada tahun 2016 adalah sejumlah 394 juta ton dimana diperkirakan angka 
tersebut bisa meningkat menjadi 490 juta ton pada 2020 ini. Haris Munandar dari Kepala Badan Pe-
nelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menyatakan, di tahun 2013 Indonesia telah mempunyai 
sejumlah 82 industri pulp dan kertas dimana industry tersebut terdiri dari 4 industri pulp, 73 industri 
kertas. (Kemperindo. 2016).

Semakin lama kebutuhan akan kertas semakin meningkat, manusia semakin lama semakin tergantung 
akan kertas dalam kehidupan sehari harinya, sehingga tanpa disadari kertas telah menjadi salah satu 
kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, hampir mustahil untuk hidup tanpa kertas. Dibidang apa-
pun pasti akan membutuhkan kertas, tanpa terkecuali dibidang percetakan dan desain grafis. Didalam 
bidang percetakan kertas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi 
(Usman, 2015) baik dalam bentuk surat kabar, media cetak, dll. Sama halnya dibidang Desain Grafis, 
dimana kertas juga mempunyai peranan penting. Para desain grafis juga menggunakan kertas untuk 
menyampaikan/konsep melalui karyanya, baik dalam hal input maupun output designnya. Para de-
sainer grafis terbiasa untuk memulai mencari idenya dengan menggunakan kertas untuk sketsa awal, 
dimana akhirnya sketsa awal tersebut dikembangkan menajdi final artwork. Tidak jarang juga pemilihan 
jenis kertas juga memiliki peranan penting dalam sebuah karya, yang sering menjadi pertimbangan 
para desainer grafis, apapun bentuk dari outputnya. Akan tetapi dalam memproduksi 1 ton Kertas, 
maka menghasilkan kurang lebih 72.200 liter limbah cair, 1 ton limbah padat,  dan menghasilkan gas 
CO2 sebanyak kurang lebih 2,6 ton dimana angka tersebut  sama dengan jumlah gas emisi yang 
dikeluarkan oleh mobil dalam kurun waktu 6 bulan. Sedangkan jumlah konsumsi kertas di Indonesia 
perkapita sekitar 27 kg perorang - pertahunnya, setara dengan 11 Rim atau 11 Batang Pohon.  Jika 
kertas sudah tidak terpakai dan dibuang maka kertas tersebut akan menjadi sampah, dimana proses 
untuk menguraikan sampah kertas akan menghasilkan gas metana, dan gas metana adalah salah 
satu penyebab pemanasan global yang jauh kali lebih berbahaya dibanding gas karbondioksida. (Jkt-
Dalang, 2016)

Dikarenakan untuk menghasilkan kertas diperlukan jumlah pohon yang tidak sedikit yang ditebang, 
dan juga limbah limbah yang dihasilkan dalam memproduksi kertas serta bahaya penguraian sampah 
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kertas, maka perlu adanya alternatif lain untuk pengganti kertas.

II. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan yang akan di bahas adalah : Bahan apa yang bisa 
menjadi alternatif untuk menggantikan kertas dibidang percetakan dan desain grafis

III. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan utk penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur dengan 
mencari referensi dari teori teori yang relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, yang dida-
pat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

IV. Tinjuauan Pustaka
Definisi dari Kertas adalah suatu media yang tipis dan rata, dimana dihasilkan melalui proses serat 
yang dikompres yang berasal dari pulp yang telah di giling sebelumnya dan ditambah bahan bahan 
lain tambahan yang saling menempel dan jalin menjalin. Selulosa dan hemiselulosa adalah serat alami 
yang biasanya digunakan dalam pembuatan kertas. (Dewi Fransiska, et al. 2006), berikut bahan utama 
dari pembuatan kertas, yakni : 
1. Kayu
 Jenis Kayu yang digunakan dalam pembuatan kertas adalah jenis kayu yang memiliki kandungan 

air yang sedikit namun memikili kandungan serat yang banyak.
2.  Bambu
 Bambu menjadi bahan pilihan khususnya di negara Cina, Korea dan Jepang karena harganya 

murah dan gampang didapat juga iklim dan daerah dari Cina dan Jepang juga sangat mendukung 
untuk tumbuhan bambu.

3.  Papirus
 Bangsa mesir biasa menggunakan Pohon Papirus sebagai bahan baku kertas, dimana menurut 

catatan sejarah, Mesir adalah peradaban pertama yang membuat kertas di dunia
4.  Kulit Binatang
 Kulit hewan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas, dimana kulit hewan yang 

biasa digunakan adalah kulit domba karena sangat mudah didapatkan, walaupun tidak sebanyak 
kayu ataupun bambu. 
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Tahap Bubur Kertas/ pulp
1.  Kayu yang diambil dari hutan kemudian di potong (yang dikenal juga dengan log) dan disimpan 

di penampungan log.
2.  Kayu yang sudah dipotong tersebut kemudian dikuliti dengan menggunakan mesin
3.  Kayu yang sudah dikuliti tersebut kemudian dipotong lagi menajdi ukuran yang lebih kecil dengan 

menggunakan mesin chipping, dimana potongan kayu kecil ini disebut dengan chip
4.  Chip kemudian dimasak untuk memisahkan serat kayu, dimana proses pemasakan ini ada dua 

macam yaitu Mechanical pulping Process  dan Chemical Pulping Process. Hasil dari dari chip 
yang dimasak ini disebut dengan pulp (bubur kertas). 

Tahap Pembuatan Kertas 
1.  Pulp/Bubur kertas diolah di Stock Preparation. Pada tahap ini berfungsi untuk mencampur ber-

bagai bahan baku, seperti: menambahkan zat retensi, menambahkan pewarna kertas, menam-

Gambar 1 Proses pembuatan pulp dan kertas 
sumber : https://www.dictio.id/t/bagaimana-proses-pembuatan-kertas/12134/3
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bahkan filler yang berfungsi untuk mengisi pori - pori diantara serat kayu, dll. Olahan yang keluar 
pada tahap ini disebut dengan stock yang merupakan campuran pulp, air, dan bahan kimia

2.  Stock kemudian dibersihkan dengan menggunakan mesin yang disebut dengan Cleaner.
3.  Setelah dibersihkan stock kemudian dimasukkan kedalam Headbox pada tahap ini Fungsi utama 

adalah untuk membuang air yang berada dalam stock (dewatering). Hasil yang keluar pada tahap 
ini disebut dengan web (kertas basah). 

4.  Langkah selanjutnya web dimasukkan  kedalam mesin Press Part yang berfungsi untuk mem-
buang air dari web sehingga kadar padatnya meningkat menjadi 50 %, dimana cara kerja dari 
press part ini adalah kertas masuk diantara dua roll yang berputar. Satu roll bagian atas di beri 
tekanan sehingga air keluar dari web.

5.  Terakhir ke web diekringkan dengan menggunakan mesin Dryer sehingga kadar air pada web 
bisa menurun menjadi 6 %.

Tahap Finishing
Lalu, kertas yang sudah kering kemudian dililitkan pada (paper roll),. Kertas dipadatkan dan diratakan 
lebih jauh dengan melewati berbagai rol-rol logam yang biasa disebut dengan calenders. (Andriansyah 
https://www.dictio.id/t/bagaimana-proses-pembuatan-kertas/12134/2)

IV. Pembahasan
Daur ulang kertas adalah salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan untuk alternatif kertas. Daur ulang 
adalah suatu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan 
baru yang bisa digunakan kembali dengan tujuan mengurangi sampah yang dapat dimanfaatkan kem-
bali menjadi sesuatu  yang bisa dipakai lagi atau berguna, guna untuk melestarikan lingkungan hidup 
jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, dimana jika membuat barang baru pasti 
akan memerlukan bahan baku yang baru, membutuhkan energi untuk pemrosesan, menghasilkan po-
lusi serta gas emisi penyebab global warming.  Sampah yang bisa didaur ulang adalah  sampah kaca, 
plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Daur ulang lebih diutamakan kepada sampah yang 
membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai secara alami atau yang tidak bisa didegradasi sama 
sekali. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, 
dan pemrosesan material baru untuk proses produksi ulang. (Santoso, 2015) 

Upaya Penanggulangan sampah dari kertas yang selama ini dilakukan di Indonesia adalah dengan 
mengandalkan metode recycle atau daur ulang dimana tempat sampah di bagi menjadi beberapa kat-
egori sampah (sampah basah dan sampah kering) untuk memilah sampah tersebut Akan tetapi strategi 
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ini masih belum berhasil dalam  upaya untuk reduksi jumlah sampah kertas, Dikarenakan masih ren-
dahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan kategori sampah. Walau-
pun sudah dilakukan penyuluhan tentang program pemilahan sampah dan penyuluhan akan dampak 
yang terjadi jika sampah menumpuk. (Sanchez et al, 2016) Sampah Kertas adalah merupakan bahan 
baku untuk industri daur ulang saat ini.(Wahyono, 2001).

Berikut ini adalah cara sederhana mendaur ulang kertas (Arfah, 2017)
1.  Letakkan kertas bekas kedalam sebuah wadah, tambahkan air dan direndam selama 12-24jam. 
2.  Kertas yang sudah direndam kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender
3.  Tambahkan air kanji dengan air hangat kedalam kertas yang sudah dihaluskan, sehingga menjadi 

bubur kertas
4.  Bubur kertas kemudian dipindahkan wadah lalu kemudian disaring, dipress dan dikeringkan den-

gan cara dijemur.

Dampak dampak positif dari penggunaan kertas daur ulang terhadap pelestarian lingkungan hidup adalah :
n  Membuat kertas dengan proses daur ulang lebih menghemat penggunaan energy dan air diband-

ingkan dengan membuat kertas 
n  Proses daur ulang kertas mampu untuk mengurangi timbunan sampah kertas
n  Dengan menggunakan kertas daur ulang maka akan mengunrangi jumlah penebangan pohon 

yang digunakan untuk membuat kertas yang baru
n  Penggunaan zat kimia dalam proses daur ulang lebih sedikit jika dibandingkan dengan  peng-

gunaan zat kimia pada proses pembuataan kertas batu

Meskipun membawa dampak yang positif terhadap lingkungan hidup kertas daur ulang juga memiliki 
kekurangan jika dibandingkan dengan penggunaan kertas baru. Kertas daur ulang tidak bisa konsisten 
dalam penyerapan tinta, jika dibandingkan dengan kertas baru. Kertas daur ulang pada dasarnya lebih 
meyerap tinta, permukaannya tidak rata, dan tidak seputih kertas baru. Oleh karena itu desainer dan 
pihak percetakan perlu mempertimbangkan hal hal tersebut jika menggunakan kertas daur ulang. Pe-
milihan bahan baku kertas daur ulang tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari karya 
desain. Dengan banyaknya jenis kertas daur ulang maka akan menghasilkan tekstur yang beda-beda, 
warna, serta hasil akhir cetak yang berbeda juga. Karakteristik unik dari kertas daur ulang inilah yang 
bisa dimanfaatkan oleh para desainer agar bisa menhasilkan desain yang unik dan menarik, berbeda 
dengan menggunakan kertas baru. Namun akan tetapi, ada beberapa desain yang tidak cocok dalam 
menggunakan kertas daur ulang 
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V. KESIMPULAN
Para desainer bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kertas daur ulang sebagai output dari 
karya desainnya dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik dari kertas daur ulang tersebut se-
hingga bisa menghasilkan output yang optimal. Namun para desainer juga bisa menghemat penggu-
naan kertas dengan cara lain yakni dengan memampatkan informasi yang perlu disampaikan kedalam 
format yang sudah disepakati dengan pihak klien, dengan memanfaatkan kemampuan melayout ele-
men elemen desain sehingga bisa menggunakan space yang tersedia dengan efektif.

Desainer juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan media selain kertas sebagai output untuk 
hasil karya mereka. Dikarenakan media kertas mudah untuk rusak dan dimakan oleh waktu dan juga 
membutuhkan tempat penyimpanan. Desainer juga bisa mempertimbahkan output hasil karya mereka 
menjadi ke bentuk format digital. Dengan menggunakan format digital, maka output untuk hasil karya 
desain tidak perlu lagi dicetak sehingga bisa menghemat penggunaan kertas, format digital juga tidak 
memakan tempat untuk penyimpanan, lebih aman, mudah untuk digandakan, dan tidak mudah rusak. 
Dengan perkembangan teknologi dewasa ini, hal tersebut sudah bisa diwujudkan, sehingga era paper-
less bisa dimulai untuk diwujudkan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat untuk para desainer dan pihak percetakan untuk pele-
starian lingkungan hidup :

Gambar 2 contoh desain dengan menggunakan kertas daur ulang
sumber https://www.mangoprint.co.uk/kraft-business-cards-brown
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n  Sebisa mungkin untuk menggunakan kertas daur ulang 
n  Pertimbangkan type kertas yang akan digunakaan dalam tahap awal desain
n  Gunakan layout yang efektif dengan menyeimbangankan informasi, elemen desain, serta raung 

kosong untuk menghemat pemakaian kertas
n  Hindari kertas yang sudah diputihkan dengan menggunakan chlorine
n  Gunakan tinta yang berbasis air atau minyak sayuran untuk tinta percetakan
n Karakteristik kertas daur ualng yang berbeda bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan karya de-

sain yang menarik dan unik 
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