
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFEK PRODUKSI KERTAS TERHADAP 

LINGKUNGAN 

 

 

 

Pemanasan global, 

merupakan sebuah 

isu lingkungan hidup 

yang sudah sangat 

sering di kemukakan 

di mana-mana. 

Hampir setiap lapisan 

masyarakat sudah 

mengerti apa dan 
bagaimana itu pemanasan global. Namun 

sama halnya saat kita mencoba satu buah 

resep makanan. Kita tidak akan berhasil 

tanpa terus membaca resep nya dengan 

seksama dan langsung mempraktekkannya 

didapur. Begitu pula dengan isu mengenai 

pemanasan global. Tidak ada gunanya jika 

kita hanya membaca mengenai 

pemanasan global tanpa kita perhatikan 

dengan baik hal-hal apa saja yang dapat 

meningkatkan dan mengurangi efek dari 

pemanasan global. Namun semua itu juga 

percuma jika kita hanya hanya membaca, 

meresapi, tanpa ada tindakan untuk 

mempraktekannya. Dalam 10 tahun ke 

depan, jika penggunaan fosil energy dan 

peningkatan emisi karbon ke atmosfir tetap 

tidak berubah maka kurang lebih 8-10% luas 

daratan akan berkurang setiap tahunnya, 

dan dalam 10 tahun sudah dapat 

dibayangkan apa yang akan terjadi. 

 

Salah satu isu  kerusakan lingkungan hidup 

yaitu manajemen limbah. Yang akan 

ditekankan dalam artikel ini adalah 

mengenai limbah-limbah kertas.  

 

 

KERTAS 

 

Kertas adalah 

bahan yang tipis 

dan rata, sebuah 

media utama yang 

menunjang manusia 

dalam 

menuangkan 

informasi berupa 

tulisan dan gambar. 

Menulis, mencetak 

atau melukis. Kertas 

juga dapat 

dijadikan sebagai bahan baku kerajinan. 

Selain itu kertas memiliki kegunaan lain 

misalnya kertas pembersih (tisu) yang 

digunakan untuk kelengkapan hidangan, 

kebersihan ataupun toilet. Kertas dihasilkan 

dengan kompresi serat yang berasal dari 

pulp yang dibuat dari kayu cemara atau 

kayu pinus. Serat yang digunakan biasanya 

adalah alami, dan mengandung selulosa 

dan hemiselulosa.  

 

Untuk memproduksi sejumlah kertas, 

dibutuhkan banyak kayu dengan diameter 

15-20 cm, tinggi 40 meter, kemudian air dan 
juga energi. Belum lagi jika kayu-kayu yang 

diambil secara tidak bertanggung jawab 

sehingga timbulnya deforestasi yaitu 

perusakan hutan yang sangat erat 

hubungannya dengan pemanasan global. 

Pohon, berfungsi sebagai penjaga 

keseimbangan. Karena pohon dapat 

menyerap CO2 yang berlebih yang 

dihasilkan manusia, sekaligus dapat 

memproduksi oksigen. Sementara untuk 

proses produksinya menghasilkan sejumlah 

emisi dan juga limbah karena sarat dengan 

proses kimiawi dan mekanik, antara lain 

proses sulfit dan  proses alkali guna 

mencerna kayu menjadi pulp. Belum lagi 

adanya proses pemutihan dengan 

menggunakan klorin. Proses-proses tersebut 

banyak berakibat buruk bagi lingkungan.   

 

 

Data dan fakta yang ditemukan dalam 

sebuah proses  produksi kertas antara lain 

(dikutip dari berbagai sumber) : 

• Satu batang pohon dapat 

menghasilkan oksigen yang 

dibutuhkan untuk tiga orang 

bernapas. 

• Untuk memproduksi satu ton kertas, 

dibutuhkan tiga ton kayu dan 98 ton 

bahan baku lainnya. 

• Untuk memproduksi satu kilogram 

kertas dibutuhkan 324 liter air. 

• Untuk memproduksi satu ton kertas, 

dihasilkan gas karbondioksida (CO2) 

sebanyak kurang lebih 2,6 ton atau 

sama dengan emisi gas buang yang 

dihasilkan oleh mobil selama 6 bulan. 

• Untuk memproduksi satu ton kertas, 

dihasilkan kurang lebih 72.200 liter 

limbah cair dan satu ton limbah 

padat. 



• Industri kertas adalah pemakai energi 

bahan bakar ke-3 terbesar di dunia. 

 

Ironis memang, begitu banyak efek negatif 

yang ditimbulkan oleh penggunaan kertas 

daripada efek positifnya. Kertas kini sudah 

menjadi salah satu kebutuhan utama 

manusia, sama pentingnya dengan 

kebutuhan energi listrik. Kebutuhan kertas 

untuk pendidikan dan media informasi 

memang tidak dapat dihindarkan. Namun 

justru pengguna kertas terbesar adalah 

kantor, bisnis dan industri. Itulah alasannya 

program green office harus 
dikampanyekan.  

 

 

 

 

 

DAUR ULANG KERTAS 

 

 

Daur ulang adalah sebuah proses 

menjadikan suatu bahan bekas menjadi 

baru kembali dengan tujuan mencegah 

adanya penggunaan bahan baku yang 

baru, mengurangi penggunaan energi, 

mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan 

emisi gas rumah kaca. Seperti halnya dalam 

proses hierarki sampah yaitu 3 R . Reuse 

(penggunaan atau pemakaian kembali), 

Reduce (mengurangi penggunaan), dan 

Recycle (daur ulang). 

   

 

 
 

Gambar Proses daur ulang kertas 

 

Kertas  dapat didaur ulang dengan 

mencampurkan kertas bekas dengan 

material kertas baru. Namun kertas akan 

selalu mengalami penurunan kualitas jika 

terus didaur ulang. Untuk itulah kertas harus 

didaur ulang dengan mencampurkan 

material baru atau mendaur ulangnya 

menjadi bahan yang berkualitas lebih 

rendah .  

 

Proses daur ulang sangat mudah dan 

dapat dilakukan sendiri dirumah. Langkah-

langkahnya antara lain: 

1. Kertas limbah atau kertas bekas  di 
potong kecil-kecil kemudian 

direndam di dalam air kurang lebih 

satu hari, setelah lunak kemudian di 

blender sampai menjadi bubur 

kertas. 

2. Setelah itu bubur kertas di cetak 
dengan menggunakan alat cetak 

dari kawat kasa berbingkai. 

3. Tempelkan lapisan kertas yang baru 
ini ke permukaan  keras yang rata, 

misalnya papan kayu. Lepaskan dari 

saringan kasa. 

4. Serap permukaan kertas yang baru 
dengan kain untuk menghilangkan 

kelebihan air. Jemur hingga benar-

benar kering di terik matahari. 

5. Saat kertas baru sudah kering, 

lepaskan perlahan dari permukaan 

papan. Agar kertas memiliki motif 

yang cantik, tambahkan daun-

daunan atau bahan lain pada saat 

penyaringan. Dengan begitu, bahan 

tambahan akan ikut menyatu 

bersama bahan kertasnya. 

 

PEMBUATAN KERTAS DARI ALGA MERAH 

 

Menjawab beberapa fakta-fakta negatif 

yang ditimbulkan oleh proses produksi 

kertas. Selain mendaur ulang kertas, 

penelitian dilakukan sekitar tahun 2006 oleh 

seorang pakar dari Korea Selatan di 

Lombok yang menghasilkan  alternatif 

pembuatan kertas menggunakan bahan 

baku alga merah (Gelidium amansii).  

 

 



 
 

Gambar . Alga merah (Gelidium Amansii). 

 

 

Departemen Kelautan dan Perikanan akan 

membudidayakan rumput laut alga merah 

(Ptilophora sp) di kawasan Nusa 

Lembongan, Lombok, sebagai alternatif 

bahan baku pembuatan kertas. Proses 

pengolahannya sangat sederhana dan 

penetralannya tidak menimbulkan limbah 

serta nyarid tidak menggunakan bahan 

kimia kecuali pada saat proses pemutihan 

dengan klorin.  Tidak jauh berbeda dengan 

pembuatan kertas dari kayu. Ada empat 

proses utama, antara lain: 

1. Penyiapan bahan baku. Dimulai 

dengan panen rumput laut merah 

yang kemudian dijemur , dibersihkan 

dan dipotong-potong.  

2. Lalu Rumput laut dimasukkan ke 
dalam tungku dan dimasak pada 
suhu tinggi. Sampai keluar ekstrak inti 

berupa agar untuk pangan. 

3. Setelah itu ampas rumput laut yang 
telah diambil agarnya kemudian 

diputihkan (bleaching) lalu 

dihancurkan menjadi bubur rumput 

laut merah (pulp).  

4. Bubur inilah yang kemudian dicetak 
menjadi kertas. 

Bayangkan dengan penggunaan alga 

merah ini. Dapat diperoleh keuntungan dua 

kali lipat. Bukan hanya dapat digunakan 

sebagai agar-agar, namun ampasnya 

dapat digunakan sebagai bahan baku 

cetak kertas. Walaupun saat  produksi 

kertas dengan alga merah ditangani 

secara serius oleh Korea dan Indonesia 

hanya sebagai pemasok bahan produksi 

alga merah ini namun tidak menutup 

kemungkinan Indonesia akan membuat 

pabrik kertas dengan bahan baku alga 

merah ini. Untuk itulah perlu dukungan dari 

berbagai pihak guna terwujudnya hal ini. 

 

Walaupun telah dtemukan penelitian 

bahan baku kertas dengan alga merah dan 

sistem daur ulang kertas. Namun tidak ada 

alasannya kertas dapat digunakan dengan 

tidak bijak. Kita harus dapat menghemat 

penggunaannya. Hindari penggunaan tisu 

toilet yang berlebih, berhenti berlangganan 

koran atau majalah dan gunakan versi 

online dalam mendapat berita harian. 
Gunakan kertas dengan bijak. Karena dari 

hal kecil seperti ini, maka dampak 

lingkungan yang kita sumbangkan pun 

akan ikut berkurang.  

 

Mari kita bantu memulihkan bumi kita ini. 

 

 


