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Pendahuluan 

Pernahkah kita membayangkan, andai saja kertas 

tidak pernah ditemukan oleh manusia...? Tentunya 

tanpa kertas peradaban di dunia akan berjalan lambat 

sekali untuk mencapai kemajuan. Mungkin orang akan 

banyak menghabiskan waktu hanya untuk 

menghafalkan setiap mata pelajaran yang didapatnya 

dari sekolah, atau dengan menuliskan pelajaran 

sekolahnya di dinding dan lantai rumahnya. Sebagian 

orang pergi ke sekolah dengan membawa kulit hewan 

yang tebal, berat dan bau, sebagai buku tulisnya. 

Sebagian orang yang lain datang ke sekolah membawa 

batang kayu atau tulang-tulang hewan untuk diukir 

sebagai ganti buku dan alat tulis. Jelas kehidupan 

tanpa kertas akan sangat tidak praktis dan sulit 

dibayangkan oleh manusia jaman sekarang. 

Yang lebih mengenaskan lagi, tentunya penemuan-

penemuan manusia, sejarah, peradaban, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan tidak bisa tersimpan 

baik sebagai catatan untuk bisa dipelajari dan 

dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Karenanya, 

tak salah bila kita katakan bahwa penemuan kertas 

adalah salah satu tonggak bersejarah dalam 

perkembangan peradaban manusia. 

 



 6 

1. MENGENAL KERTAS 

Kilas Balik: Kertas dan Papyrus 

Tentu dalam kehidupan 

sehari-hari kita selalu 

berhubungan dengan berbagai 

macam kertas, baik sebagai 

bahan untuk membungkus, 

untuk menulis, bahan baku 

majalah, koran, maupun buku  

yang saat ini kita baca, dll. 

Kertas adalah suatu bahan 

tipis yang terbuat dari serat-

serat nabati pendek yang 

diendapkan dan dikeringkan, 

biasanya dicampur bahan-bahan tambahan lain dan 

pewarna. Di Jaman Mesir purba, orang sudah 

membuat papirus sejak tahun 2400 sebelum masehi.  

Sekitar tahun 105 sebelum masehi, bangsa Cina 

menemukan cara-cara menumbuk serat menjadi 

gumpalan yang kemudian diolah dengan tangan 

menjadi kertas. Penemuan ini akhirnya menyebar ke 

Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-

bangsa China ke timur dan berkembangnya peradaban 

di kawasan itu meskipun pada awalnya cara pembuatan 

kertas merupakan hal yang sangat rahasia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Korea
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara_pembuatan_kertas&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara_pembuatan_kertas&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara_pembuatan_kertas&action=edit
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Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas tersebut 

jatuh ketangan orang-orang Arab pada masa 

Kekhalifahan Abbasiyah, terutama setelah kalahnya 

pasukan Dinasti Tang dalam Pertempuran Sungai 

Talas pada tahun 751 Masehi dimana para tawanan-

tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas 

kepada orang-orang Arab sehingga dizaman 

Abbasiyah, muncullah pusat-pusat industri kertas 

baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota 

industri lainnya, kemudian menyebar ke Italia dan 

India lalu Eropa khususnya setelah Perang Salib dan 

jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-

orang Spanyol serta ke seluruh dunia 

Pada awalnya, bahan-bahan dasar untuk membuat 

kertas adalah tali-tali tua, benang dan perca kain 

tenun. Pada abad ke-19, orang menggunakan serutan 

kayu sebagai bahan dasar dan kemudian beralih pada 

serabut-serabut kayu yang sebelumnya diolah secara 

kimiawi. 

 

Bagaimana Proses Pembuatan Kertas? 

Pada era modern ini, kertas terbuat dari serat 

tumbuhan yang digabungkan dengan lembaran. 

Ratusan tahun yang lalu serat didapat dari kapas dan 

linen, tetapi sejak abad yang lalu, ditemukan bahwa 

kertas dapat diproduksi dari kulit kayu. Sekarang ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Abbasiyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Tang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertempuran_Sungai_Talas&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertempuran_Sungai_Talas&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/751
http://id.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://id.wikipedia.org/wiki/Samarkand
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Salib
http://id.wikipedia.org/wiki/Grenada
http://id.wikipedia.org/wiki/Moor
http://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol
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kebanyakan kulit kayu didapat dari kayu pohon pinus 

dan cemara. 

Ketika kayu gelondongan berada di pabrik, kulit kayu 

dilepas dari gelondongan itu. Kulit kayu itu kemudian 

diratakan dengan menggunakan mesin gilas atau 

”dimasak” dengan menggunakan bahan kimia untuk 

merubah kulit kayu menjadi serat. Serat-serat ini 

dibuat menjadi bubur dengan menambahkan air. 

Kemudian campuran itu diaduk sehingga dapat 

terangkai menjadi satu kumpulan. 

Bubur kayu dari serat yang sudah diaduk dan 

dibentuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin 

pembuat kertas. Ketika campuran itu dimasukkan 

pada ”bagian yang basah” dari mesin, campuran itu 

diteruskan untuk disaring airnya. Sebagian air yang 

ada di dalam campuran itu dapat kering, sementara 

yang masih ada akan disedot oleh mesin pengering. 

Kulit yang tersisa mengandung sekitar 80% air, 

dimasukkan ke dalam mesin penekan. Mesin ini 

menekan dan memeras sehingga air yang masih ada 

akan keluar dan serat-serat akan semakin lekat 

sehingga membentuk sebuah lembaran. ”Jaring” 

kertas ini sekarang sudah cukup kuat untuk menahan 

beban beratnya sendiri. Jaring ini kemudian dibawa 

ke sejumlah mesin penekan yang panas yang akan 
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mengeringkannya. Akhirnya kertas akan keluar dari 

ujung mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar proses pembuatan kertas 

 

Jenis kertas ada bermacam-macam dan proses 

pembentukannya bermacam-macam pula. Ada kertas 

yang diminyaki dan melewati mesin penekan yang 

panas yang akan menjadikan permukaan kertas 

mengkilat. Ada juga yang diberikan pelindung dari 

tanah liat Cina sehingga menjadi kertas dengan 

kualitas tinggi. 
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Gambar mesin untuk membuat kertas di pabrik 

 

Ukuran Standar Kertas 

Ukuran kertas saat ini distandarisasi secara 

internasional. Seri A biasa digunakan untuk cetakan 

umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar 

ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu 

meter persegi. Setiap angka setelah huruf A 

menyatakan setengah ukuran dari angka 

sebelumnya.Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan 

demikian seterusnya. ukuran yang paling banyak 

digunakan adalah A4 dengan ukuran 210 mm x 297 

mm. Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 

ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan 

lukisan dinding. Seri C biasa digunakan untuk map, 
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kartu post dan amplop. Seri R biasa digunakan untuk 

kertas jenis Foto untuk mencetak foto. Seri F biasa 

digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, dengan 

ukuran 215 x 330 mm. Ada beberapa ukuran lain yang 

terkadang memakai nama Inggris, diantaranya Letter, 

Legal, Kwarto (sedikit lebih kecil dari A4), A4+, A3+. 

A0 841x1189 B0 1000X1414   C0 917X1297  

A1 594x841 B1 707X1000   C1 648X917  

A2 420x594 B2 500X707   C2 458X648  

A3 297x420 B3 353X500   C3 324X458  

A4 210x297 B4 250X353   C4 229X324  

A5 148x210 B5 176X250   C5 162X229  

A6 105x148 B6 125X176   C6 114X162  

A7 74x105 B7 88X125   C7 81X114 

A8 52x74 B8 62X88   C8 57X81 

A9 37x52 B9 44X62 

A10 26x37 B10 31X44 

 

Untuk seri R yang biasa dipakai untuk mencetak foto 

ukurannya adalah sebagai berikut 

2R 60 x 90 10R 254 x 305 

3R 89 x 127 10R Plus 254 x 381 

4R 102 x 152 11R 279 x 356 

5R 127 x 178 11R Plus 279 x 432 

6R 152 x 203 12R 305 x 381 

(ukuran dalam mm) 
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8R 203 x 254 12R Plus 305 x 465 

8R Plus 203 x 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ukuran kertas  

 

Kertas cetak adalah kertas yang dipakai untuk 

membuat barang cetakan. Kertas cetak yang baik 

mampu menyerap tinta cetak dengan cepat dari 

kumparan atau lempengan plat cetak, lalu mengikat 

tinta itu untuk menghasilkan cetakan yang baik. Tinta 

cetak harus dapat menembus kertas dalam waktu 

(ukuran dalam mm) 
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singkat, sementara itu sebagian besar dari zat warna 

atau pigmen jelaga harus tetap tinggal pada 

permukaan kertas dan dilekatkan pada permukaan itu 

oleh zat-zat vernis yang ada dalam tinta cetak. 

Kecepatan daya resap tinta dan pengeringannya  

kecuali tergantung dari sifat-sifat yang dimiliki tinta 

(daya viskositas) dan zat-zat pengeringnya, juga 

sangat dipengaruhi oleh susunan dan kualitas kertas. 

Jenis-jenis kertas cetak dibedakan atas beberapa  

kelompok, untuk cetak tinggi, cetak-dalam-tembaga 

dan cetak datar (offset dan cetak batu). 

Ada kertas cetak tanpa zat kayu, adapula yang 

mengandung zat kayu, masing-masing dengan maupun 

tanpa lapisan pelicin. Kertas cetak seni (kunsdruk 

paper) merupakan suatu kualitas istimewa dari kertas 

cetak. Kertas cetak diperdagangkan dengan berat 

antara 30 – 150 gr/m2.  
 

Jenis-jenis kertas 

Terdapat banyak jenis kertas yang dibuat manusia. 

Pembedaannya terutama berdasarkan jenis bahannya. 

Beberapa jenis kertas tersebut di antaranya adalah: 

 Kertas Cina 

 Berasal dari Cina yang ditemukan oleh Tsai Lun yang 

menjadi cikal bakal pembuatan kertas. Terbuat dari 

bambu yang pada saat itu sangat mudah ditemukan. 
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 Kertas Washi 

 Washi atau Wagami dibuat dengan menggunakan 

metode tradisional Jepang. Mempunyai tekstur yang 

indah, tipis tapi kuat dan tahan lama jika 

dibandingkan dengan jenis kertas lain. Digunakan 

sebagai hiasan dalam agama Shinto, bahan pembuatan 

patung Buddha, bahan mebel, alas sashimi dalam 

kemasan, bahan perlengkapan tidur, bahan pakaian 

seperti kimono, serta bahan interior rumah dan 

pelapis pintu dorong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kertas Washi 

 Kertas Mashi 

 Jenis kertas yang dibuat dengan cara pembuatan 

kertas yang paling tua. Terbuat dari serat pohon 

Cannabis sativa L. (hemp) dan Boehmeria nivea 

(sejenis rami).  



 15 

 Kertas Daluang 

 Daluang adalah kertas yang terbuat dari kulit kayu 

Saeh (nama pohonnya, paper Mulberry), dan dibuat 

secara tradisional oleh masyarakat Indonesia. Kertas 

tradisional ini rupanya dapat digunakan sebagai 

medium pengganti kertas yang umumnya digunakan 

oleh perupa.  

 Kertas Kokushi 

 Kokushi adalah sebutan untuk kertas dengan bahan 

baku pohon Murbei Kertas (Broussonetia kazinoki 
atau Koku). Bahan baku berasal dari serat kulit dari 

dahan pohon yang masih muda. Kulit dahan pohon 

harus direbus dulu sebelum dapat dibuat kertas. 

Permukaan kertas halus agak sedikit kasar tapi serat 

kertas panjang-panjang sehingga tahan lama. Kokushi 

banyak digunakan dalam kantor pemerintah untuk 

dokumen resmi dan pekerjaan penyalinan dokumen.  

 Kertas Hishi (Gansiphi) 

 Hishi atau Ganpishi adalah sebutan untuk jenis kertas 

dengan bahan baku tanaman perdu Diplomorpha 
sikokiana (Ganpi) atau Edgeworthia chrysantha 

(Mitsumata). Serat kertas pendek-pendek dan 

permukaan kertas yang halus bercahaya sehingga 

dikenal sebagai kertas Torinoko.  
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 Kertas Danshi (Michinokugami) 

 Bahan baku utama adalah kulit dahan yang masih muda 

dari pohon suku Celastraceae (Nishiki). Ciri khas 

kertas jenis ini berwarna putih dan tebal.  

 Kertas Karakami 

 Kertas Karakami adalah kertas Ganpi atau kertas 

Torinoko yang dilapis dengan bubuk kulit kerang 

bercampur gelatin dan dibuat motif seperti segi enam 

dan gaya arabesque dengan menggunakan cetakan 

blok kayu dan bubuk Mika.  

 Kertas Modern 

Bahan dasar kertas modern 

diambil dari jerami, ampas 

tebu, pelepah batang pisang , 

enceng gondok serta kayu 

keras.  Kayu keras lebih 

banyak disukai kalangan 

industriawan karena 

bahannya mudah didapat 

dalam jumlah cukup besar 

dan kontinyu.  
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Kertas Turut Menebang Hutan 

Sumber bahan baku kayu 

keras adalah hutan tropis, 

sehingga tak mengherankan 

jika penebangan hutan tropis 

semakin meningkat jumlahnya 

seiring dengan semakin 

bertambahnya kapasitas 

produksi pabrik kertas 

sesuai dengan permintaan 

pasar akan kertas yang  

terus meningkat. 
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2. KERTAS DALAM CATATAN SEJARAH 

Asal-Usul Kertas 

Kertas dalam bentuk lembaran dan batang tanaman 

papirus, sudah dikenal sejak lama, bahkan jauh 

sebelum masehi. Pada masa Mesir Kuno, papyrus 

dibuat dari buluh papyrus, sebuah tanaman yang 

masih tumbuh di rawa-rawa delta Sungai Nil. Papyrus 

dibuat dengan cara menganyam buluh papyrus untuk 

membuat buluh-buluh tersebut merekat menjadi satu. 

Lembaran itu diratakan kemudian dikeringkan di 

bawah sinar matahari, setelah dilapis dengan gading 

atau kulit kerang yang licin. 

Pada tahun 105 Masehi, Ts’ailun, seorang pegawai 

pengadilan kerajaan China pada masa kekaisaran Ho-

Ti, menemukan kertas dengan bahan dasar pembuatan 

bambu yang dipotong kecil-kecil kemudian direndam 

dalam air dan direbus agar menjadi lunak, hasilnya 

dicetak dalam bingkai dan dipres uintuk kemudian 

dikeringkan, maka jadilah kertas. Ts’ailun kini menjadi 

salah satu 100 orang yang berpengaruh di dunia –

tepat di atas Guttenberg, penemu mesin cetak- versi 

Michael W. Hart, penulis buku 100 Tokoh Paling 

Berpengaruh di Dunia. 
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Sementara itu Orang Jepang mengenal cara 

pembuatan kertas sekitar 500 tahun lebih awal 

dibandingkan dengan orang Eropa. Jepang mengenal 

cara pembuatan kertas berkat hubungan perdagangan 

dengan semenanjung Korea yang sudah terjalin sejak 

zaman kuno. 

Menurut buku sejarah Jepang Nihon Shoki, biksu 

agama Buddha bernama Donchō (Dokyo) datang ke 

Jepang dari kerajaan Goguryeo pada tahun 610. 

Donchō merupakan ahli dalam berbagai bidang, 

termasuk cara pembuatan kertas dan tinta. Di 

Jepang, Donchō membuat penggilingan kertas dari 

gilingan batu dengan tenaga penggerak kincir angin. 

Bahan baku kertas pada saat itu berupa bubur kertas 

dari serat hemp yang dihaluskan dengan gilingan batu. 

Pada zaman itu, teknik pembuatan kertas merupakan 

rahasia negara kekaisaran Tiongkok yang tidak boleh 

bocor ke luar negeri. Penyebaran kertas ke Timur 

Tengah yang dibawa orang Arab yang menjadi bekas 

tawanan perang di Tiongkok baru terjadi 140 tahun 

sesudah dikenalnya teknik pembuatan kertas di 

Jepang. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Korea
http://id.wikipedia.org/wiki/Nihon_Shoki
http://id.wikipedia.org/wiki/Biksu
http://id.wikipedia.org/wiki/Goguryeo
http://id.wikipedia.org/wiki/610
http://id.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bubur_kertas&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemp&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab
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Pembuatan Buku 

Usaha yang pertama dalam pembuatan apa pun yang 

mirip buku dilakukan oleh bangsa Mesir sekitar 5000 

tahun yang lalu. Mereka menggunakan papirus, sari 

dari sejenis tumbuhan alang-alang yang telah 

dikeringkan, dimana alang-alang ini banyak tumbuh di 

tepi Sungai Nil.  

Para penulis zaman ini menulis pada papirus dengan 

pena buluh, kemudian menggulungnya menjadi 

gulungan surat. Bangsa Romawi juga membuat 

gulungan surat dari papirus, kadang-kadang 

panjangnya mencapai 9 m. Tetapi tidak mudah 

menentukan suatu kalimat pada gulungan besar, 

sehingga akhirnya menjadi suatu yang melegakan 

ketika perkamen ditemukan. 

Perkamen terbuat dari kulit 

binatang serta lebih mudah 

dipotong dibandingkan dengan 

papirus. Jenis perkamen yang 

paling baik disebut ”vellum”. 

Vellum memiliki sifat halus, 

lebih putih, kuat dan tahan 

lama. 
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Sejak abad ke-4 telah ada buku dengan halaman yang 

dapat dibalik. Pada awal abad pertengahan, rahasia 

pembuatan kertas dari Cina telah mencapai Eropa. 

Kertas lebih murah dan tidak seberat perkamen. 

Tapi saat itu satu-satunya cara membuat buku adalah 

dengan menyalinnya dengan tangan halaman per 

halaman. Para pendeta merupakan penulis dan penyalin 

yang paling ahli, kadang-kadang menghias tulisannya 

dengan gambar-gambar yang rinci dan desain yang 

rumit. Mereka melakukannya di ruang khusus yang 

disebut scriptorium (ruang menulis) biara. Menyalin 

merupakan pekerjaan berat. Lilin dan lampu minyak 

tidak boleh digunakan untuk mencegah bahaya 

kebakaran. Untuk menghindari kesalahan dalam 

menulis, para pendeta dilarang berbicara, semua 

komunikasi dilakukan dengan bahasa isyarat. Untuk 

menyelesaikan sebuah buku dibutuhkan waktu 

berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena itu 

sebelum era adanya percetakan, buku adalah sesuatu 

yang langka dan sangat berharga. 

Pada abad ke-15, akhir abad pertengahan, tepatnya 

pada tahun 1440, Johannes Gutenberg dari Mainz, 

Jerman, menemukan cara untuk membuat salinan buku 

dengan mesin cetak, yang menggunakan cetakan 

dengan penggunaan huruf tunggal dari logam yang 
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dapat disusun menjadi kata dan kalimat, dan setelah 

dipakai untuk mencetak dapat diuraikan dan disimpan 

kembali dalam kotak masing-masing untuk kemudian 

dipakai lagi. Mesin cetak pertama dibuat dari 

modifikasi alat pemeras buah-buahan. Jadi, teknik 

mencetaknya adalah dengan cara menyusun huruf-

huruf dan gambar pada acuan cetak (disusun secara 

terbalik), kemudian acuan cetak diberi tinta dan 

ditekan rata di atas permukaan kertas.  

Dengan metode ini untuk 

menyelesaikan sebuah 

buku memang tetap 

memakan waktu yang agak 

lama karena mesin 

cetaknya yang berukuran 

kecil dan jumlah cetakan 

huruf yang dimilikinya 

terbatas, yang harus 

digunakan berkali-kali. 

Tapi dengan cara ia dapat 

membuat salinan jauh 

lebih cepat daripada 

ditulis tangan, dan 

membuat edisi dalam 

jumlah besar.  
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Pada tahun 1500, percetakan telah tersebar ke 

seluruh Eropa lebih dari 1000 perusahaan percetakan, 

dan pada abad ke-19 percetakan telah didirikan di 

hampir semua kota besar di Eropa. Abad ke-19 yang 

merupakan abad industrialisasi Eropa juga 

berpengaruh besar pada dunia percetakan, Friedrich 

Koning menciptakan mesin cetak kecepatan tinggi 

pada tahun 1812, mesin susun huruf dibuat tahun 

1846, dan sejak itu tak terhitung lagi 

penyempurnaan-penyempurnaan pada peralatan-

peralatan cetak-mencetak. 

Namun sebenarnya, buku cetakan pertama di dunia 

dibuat di Cina pada tahun 868. Saat itu teks dan 

gambar diukirkan pada bidang acuan berupa kepingan 

papan, logam, atau tanah liat dengan ukiran terbalik, 

kemudian bidang acuan tersebut dilapisi tinta, 

ditumpangi selembar kertas lalu ditekan rata 

sehingga tinta distempel pindah ke kertas.  

Sedangkan buku cetakan di Eropa pertama kali dibuat 

baru pada antara tahun 1452 dan 1456, yaitu kitab 

Injil, yang dicetak di Jerman. 
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Origami 

 

Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal dari 

Jepang. Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain 

yang biasanya berbentuk persegi. Sebuah hasil 

origami merupakan suatu hasil kerja tangan yang 

sangat teliti dan halus pada pandangan. 

Origami sebagai satu 

kesenian melipat kertas 

dipercayai bermula sejak 

kertas diperkenalkan 

pada abad pertama di 

Tiongkok pada tahun 105. 

Pembuatan kertas dari 

potongan kecil tumbuhan dan kain berkualitas rendah 

meningkatkan produksi kertas. Sehingga seni melipat 

kertas juga mulai berkembang, juga mainan-mainan 

yang dibuat dari bahan baku kertas, seperti layang-

layang, dll.  

Pada abad ke-6, cara pembuatan kertas kemudian 

dibawa ke Spanyol oleh orang-orang Arab. Di 

Jeepang, pada tahun 610 di masa pemerintahan kaisar 

wanita Suiko (zaman Asuka), seorang biksu Buddha 

bernama Doncho yang berasal dari Goguryeo 

(semenanjung Korea) datang ke Jepang 

memperkenalkan cara pembuatan kertas dan tinta. 
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Semenjak itu origami pun menjadi populer di kalangan 

orang Jepang sampai sekarang, terutama sejak 

diproduksinya kertas lokal Jepang yang disebut 

Washi.  

Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepang dalam 

adat keagamaan Shinto sampai sekarang. Kertas segi 

empat dipotong dan dilipat menjadi lambang Dewata 

dan digantung di Kotai Jingu (Kuil Agung Imperial) 

sebagai bahan upacara. Pada adat perkawinan Shinto, 

melipat kertas juga dipakai untuk membangun bentuk-

bentuk perlambang pengantin lelaki dan perempuan. 

Origami juga digunakan untuk upacara keagamaan 

yang lain.  

Di Spanyol, orang-orang 

Arab Moor menggunakan 

Origami untuk meneliti 

bentuk matematika 

gemotri. Melipat bentuk 

hewan tidak dibolehkan 

karena Islam melarang 

pembuatan patung-

patung. Dari orang-orang 

Moor ini, orang Barat mengetahui cara-cara 

pembuatan kertas dan juga tentang origami. Setelah 

orang-orang Arab Moor diusir dari Spanyol, barulah 

seni lipat kertas (yang oleh orang Spanyol disebut 
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dengan papiroflexia) ini dikembangkan dan dibuatlah 

bentuk-bentuk hewan seperti pajarita (burung kecil) 

yang berasal dari cerita rakyat Spanyol. Papiroflexia 

berkembang dengan meluas di Spanyol dan Argentina. 

Saat ini origami telah demikian populer di seluruh 

penjuru dunia, Bahkan di banyak negara telah 

terbentuk perkumpulan penggemar origami. 

 

Buku Origami. 

Buku tentang seni melipat kertas banyak diterbitkan 

pada tahun 1920-an, antara lain Kertas Ajaib (Paper 

Magic) oleh Will Blythe 1920 dan Kertas Ajaib (Paper 

Magic) oleh Harry Houdini pada 1922. Buku khusus 

mengenai origami kemudian muncul seperti 

"Bergembira dengan Melipat" oleh W.D.Murray dan 

F.J. Rigney, dicetak di Amerika Syarikat pada 1928. 

Seorang dari Afrika Selatan, Margaret Campbell juga 

mengeluarkan buku "Membuat Permainan Kertas" di 

Landon pada 1937. Buku tertua tentang origami 

dibuat di Jepang, yaitu buku ”Senbazuru Orikata” 

yang artinya ”Bagaimana Melipat Seribu Burung 

Jenjang (Orizuru)”  yang dibuat pada tahun 1797, 

karya Akisato Rito. 
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4. FAKTA TENTANG KERTAS 

Pemborosan Kertas 

Tahukah Anda, menurut perhitungan dari pemerhati 

lingkungan, apabila seorang mahasiswa rata-rata 

memerlukan 4 sampai 6 X 500 lembar kertas selama 

masa studinya untuk mengerjakan tugas-tugas 

akademisnya, maka per orang mahasiswa menggunakan 

kertas sejumlah 2000 sampai 3000 lembar. Dengan 

berat kertas rata-rata 50 gram/m2 atau per 6 lembar 

kertas saja, maka per mahasiswa akan menghabiskan 

kertas sebanyak 15 sampai 25 kg kertas selama masa 

studinya. 

Jika jumlah lulusan per tahun sebanyak 1000 orang 

saja, maka kertas yang dipakai telah mencapai 15 

sampai 25 ton. Jika setiap ton kertas dibutuhkan 

sebanyak 5 m3  kayu, maka setiap angkatan mahasiswa 

ikut menghabiskan 75 - 125 m3  kayu ! 

Satu Ton Kertas Butuh 4 Hektar Hutan 

Jika daur untuk menghutankan kembali adalah 10 

tahun dan tiap hektar hutan netto setara dengan 1,6 

hektar hutan brutto, maka tiap ton kertas  akan 

membutuhkan hutan seluas 4 hektar yang dapat 

menghasilkan kayu sebanyak 20 m3 per hektar. 
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Satu Perguruan Tinggi Butuh 60 – 100 Hektar 

Jadi untuk perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan 

sebanyak 1000 orang per tahun, paling tidak 

dibutuhkan 60 - 100 hektar hutan yang dapat 

menghasilkan kayu sebanyak 20 m3/hektar. 

Secara nasional populasi mahasiswa di seluruh 

perguruan tinggi sejumlah 2,5 juta orang dengan 

lulusan sejumlah 1/2 juta orang, maka jumlah kertas 

yang dipakai mencapai 10 sampai 13 juta ton. 

Pemborosan Kertas di Australia 

Menurut studi yang 

dilakukan Australian 

Conservation Foundation 

pda tahun 1990, kantor-

kantor di Australian rata-

rata menggunakan 30 kg 

kertas pertahun, dan 

sebagian besar akhirnya 

dibuang bukannya didaur 

ulang. Dengan adanya 

komputer ternyata penggunaan kertas mengalami 

peningkatan empat kali lipat dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir. 
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Penggunaan Kertas di Inggris 

Tiap Orang 200 kg 

Menurut sebuah 

penelitian di Inggris, 

setiap orang Inggris 

setiap tahunnya 

menghabiskan 200 kg 

kertas. Namun hal yang 

cukup menggembirakan, 

ternyata 66% dari 

kertas yang 

dipergunakan tersebut 

didapat dari hasil daur ulang. Perlu diketahui, surat 

kabar di Inggris pada tahun 2006 menggunakan bahan 

baku dari kertas daur ulang sampai 80,6%. 

 

Sampah Kertas Hari Natal 

Penduduk Inggris setiap 

tahunnya menggunakan 12,5 

juta ton kertas...!! Dan setiap 

usai perayaan Hari Natal, bila 

sampah kertas yang ada di di 

taruh berjajar, akan 

membutuhkan tempat sekitar 

83 km2..! 
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4 Kg Sampah Kertas per minggu 

Di Inggris, rata-rata seperlima 

dari sampah yang dihasilkan oleh 

tiap orang adalah kertas dalam, 

dan sekitar separuhnya adalah 

sampah berupa koran dan 

majalah. Rata-rata setiap orang 

menghasilkan lebih dari 4 kg 

sampah kertas  tiap minggunya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Gunungan Sampah Kertas
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5. APA YANG BISA KITA LAKUKAN ?? 

Tips Ramah Lingkungan dalam Menggunakan Kertas  

 Buatlah tempat khusus untuk menaruh sampah 

dari bahan-bahan kertas. Sampah kertas seperti 

koran, kertas-kertas bekas dan kardus bisa anda 

jual ke tukang loak, atau lebih baik lagi daur 

ulanglah sendiri sampah-sampah kertas tersebut. 

 Kumpulkanlah kertas-kertas ½ pakai (kertas bekas 

yang baru terpakai pada satu sisi) gunakanlah 

sebagai catatan atau memo pencatat pesan telpon. 

 Pertimbangkanlah untuk mulai menggunakan kertas 

daur ulang untuk kebutuhan tulis-menulis atau 

administrasi kantor anda. Ini mengurangi 

penggundulan hutan (Ingat ! Kayu adalah bahan 

baku pembuatan kertas). 

 Gunakan kembali amplop bekas untuk mengirim 

surat-surat internal kantor. 

 Jangan buang kertas yang baru terpakai pada 

salah satu sisinya. Anda bisa kumpulkan dan 

menjadikannya untuk catatan, block note atau 

memo pencatat telpon. 

 Untuk kertas yang sudah terpakai kedua sisinya, 

ataupun koran-koran lama bisa kita lakukan daur 

ulang sendiri, atau juallah ke tukang loak yang 

nantinya akan didaur ulang oleh pabrik kertas.  
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Membuat Sendiri Blocknote Reused 

 Cara membuat block note reused, dari kertas-

kertas bekas yang baru terpakai satu sisi: 

 Tumpuklah kertas yang baru terpakai satu sisi,  

dengan sisi yang belum terpakai menghadap ke 

atas. Tinggi tumpukan sesuai selera, biasanya 

tinggi minimal sekitar setengah centimeter. Lebih 

baik ukuran kertas-kertas tersebut sama. 

 Tempatkan selembar kertas yang agak kaku atau 

agak tebal di tumpukan yang paling bawah. Kertas 

ini nantinya akan menjadi cover belakang. 

 Ratakan salah satu sisi tumpukan kertas, sisi yang 

nantinya akan dijilid. 

 

 

 

 

 

 Untuk menjilid, tindih tumpukan kertas dengan 

papan/triplek, dengan sisi tumpukan kertas yang 

telah rata ditempatkan sedikit menonjol melewati 
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papan/triplek. Lalu tindihkan sesuatu yang berat 

di atas papan/triplek. 

 Dengan menggunakan cutter, goreslah pinggir 

kertas yang akan dijilid dengan goresan silang-

silang, tujuannya agar sisi tersebut ”terluka”, 

sebagai media ”pengikat” lem. 

 

 

 

 

 

 

 Kuaskan lem kayu pada sisi tumpukan kertas yang 

sudah ”dilukai”. Dan biarkan lem mengering. Bila 

ingin lebih kuat lagi, setelah lem mengering 

kuaskan lem sekali lagi dan biarkan kering. 

 Bila ingin diberi cover depan, setelah lem 

mengering, kuaskan kembali lem di bagian yang 

tadi sudah dilem, dan tambahkan kuasan lem 

sedikit masuk di halaman terdepan dan di halaman 

paling belakang (sekitar ½ - 1 cm dari pinggir yang 
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sudah dilem untuk halaman depan, dan 1-2 cm 

untuk halaman belakang). 

 Kertas cover depan ukurannya lebih panjang 

sekitar 2-3 cm dari kertas isi blocknote. 

Tempelkan kertas cover pada bagian yang telah 

diberi lem, biarkan lem mengering. 

 

 

 

 

 

 

 Biasanya setelah semua proses selesai, pinggir-

pinggir kertas masih terlihat tidak rapi, ada 

kertas-kertas yang sedikit keluar dari tumpukan. 

Dengan penggaris besi dan cutter potonglah 

bagian yang belum rapi. Atau potongkan dengan 

mesin potong kertas di toko kertas atau di tempat 

fotokopi. 
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Sekarang Blocknote Reused siap untuk dipakai…!! 
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Membuat Sendiri Kertas Daur Ulang 

Jutaan pohon ditebang setiap tahun untuk membuat 

kertas. Tetapi untuk membuat kertas baru yang 

sempurna dari kertas yang sudah terpakai saat ini 

sudah banyak dilakukan. Ketika kertas bekas 

direndam di dalam air, kertas akan terpecah menjadi 

serat-serat. Serat ini dapat terus-menerus digunakan 

kembali. Banyak surat kabar  yang dibuat dari kertas 

yang sudah didaurulang, tentu saja jertas tersebut 

sudah dihapus tintanya dan dibersihkan. 

Untuk setiap ton kertas bekas yang dikumpulkan dan 

didaur ulang nilainya sama dengan 2 batang pohon 

besar. 

Proses Daur Ulang Kertas 

Untuk membuat sendiri kertas daur ulang lakukan 

langkah langkah berikut: 

Persiapkan bahan-bahan: 
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Cara mendaur ulang kertas: 

1. Robek kecil kertas bekas dan rendam di dalam air 

selama satu sampai dua  hari.  

2. Blender kertas sampai seperti bubur, bila tidak ada 

blender kertas bisa ditumbuk.. 
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3. Tuangkan kedalam baskom yang berisi air  dan 

diaduk. 

4. Letakkan spons di atas meja, lalu taruh kain yang 

sudah dibasahi diatasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Saring campuran (jangan terlalu tebal)  di baskom 

memakai screen sablon. 

6. Letakkan di atas spon yang sudah dilapisi kain 

dengan posisi terbalik, gosok sedikit screennya 

dan angkat dengan hati-hati. 
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7. Tutup dengan kain yang sudah dibasahi. Tambah 

satu lapis lagi kain basah, ulangi langkah 5 & 6. 

8. Sesudah beberapa lapis, press dengan menaruh 

papan besar diatasnya dan beri pemberat  

9. Biarkan selama sekitar satu jam agar airnya 

berkurang. Sebelum di angkat pastikan sudah 

cukup kering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Setrika sepasang demi sepasang kemudian buka 

kainnya pelan-pelan 
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11. Angkat sepasang demi sepasang & jemur di tempat 

yang panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang Kertas Daur Ulang Siap Digunakan ! 

 

Jika ingin membuat motif khusus, cobalah beberapa 

proses dibawah ini... 

1. Proses Tempelan 

Sebelum menutup campuran bubur kertas dengan kain 

yang sudah dibasahi, tempelkan bunga, rumput atau 

daun kecil-kecil di atasnya.  
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2. Proses Campuran 

Ketika memblender kertas, tambahkan bunga, rumput 

atau bahan alami lain, yang akan memberikan warna 

dan pola khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proses Press 

Ketika sedang mengepres kertasnya, taruhlah daun 

atau sesuatu yang bermotif bagus. Taruhlah papan di 

atasnya & beri pemberat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

Contoh barang yang bisa dibuat dengan kertas daur 

ulang... 

• Kertas untuk menggambar 

/karya seni 

• Pembungkus buku, tempat 

pensil, dll. 

• Undangan, amplop, map, 

dll. 

• Kotak pensil 

• Bingkai foto 

• Kotak kado 

 

 

Mewarnai Kertas 

Bahan Alami yang bisa 

dipakai untuk mewarnai 

kertas.... 

KUNYIT : kalau diparut & 

disaring, menghasilkan 

warna Kuning 

DAUN JATI : kalau diparut & disaring, menghasilkan 

warna Merah 

DAUN PANDAN WANGI : kalau diparut & disaring, 

menghasilkan warna Hijau 
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GAMBIR : kalau diparut & disaring, menghasilkan 

warna Hitam 

PACAR CINA : kalau diparut & disaring, menghasilkan 

warna Merah Muda 

NILA : kalau diparut & disaring, menghasilkan warna 

Biru 

Kalau ingin mencoba membuat kertas dengan warna 

baru: saat kertas bekas yang kecil-kecil akan 

direndam di air selama 1 hari, isilah airnya (sesudah 

di siram) dengan macam-macam bahan yang bisa 

memberikan warna bagus.... 
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