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Welcome, students! 
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• Industri kertas merupakan salah satu jenis industri terbesar 

di dunia dengan menghasilkan 178 juta ton pulp, 278 juta 

ton kertas dan karton, dan menghabiskan 670 juta ton 

kayu. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk 

dunia, kebutuhan akan kertas juga semakin meningkat. 

• Pertumbuhan dalam dekade berikutnya diperkirakan antara 

2% hingga 3.5% per tahun, sehingga membutuhkan 

kenaikan kayu yang dihasilkan dari lahan hutan seluas 1 

sampai 2 juta hektar setiap tahun.  

 

 



• Kebutuhan kertas selalu meningkat seiring pertambahan 

jumlah penduduk 

• Kebutuhan kayu meningkat 

• Persediaan kayu berkurang  

• kurangnya pasokan bahan baku industri pulp dan kertas 

• sebagai dampak dari illegal logging 





DAUR 
ULANG 
KERTAS 

PENGERTIAN 

CARA KERJA 

Produk yang 
dihasilkan  

KELEBIHAN  





 Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu 

bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah 

adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang 

berguna. 

 Kertas daur ulang adalah proses pengolahan kembali 

sampah berupa kertas untuk dapat dimanfaatkan kembali. 

 Daur ulang satu ton kertas dapat menghemat 17 

pohon, 7.000 galon air, 380 galon minyak, 3,3 meter kubik 

ruang TPA. 





Alat yang dibutuhkan : 



Proses Pembuatan 















Produk kertas daur ulang 
• Kertas untuk menggambar karya seni 

• Pembungkus buku, tempat pensil, dan 

lain-lain 

• Undangan, amplop, map. 

• kotak pensil + bingkai photo 

• kotak kado, kartu lebaran dan ulang 

tahun. 

• Frame pas photo dan aneka kerajinan 

lain. 

• dll. 

 



Keuntungan daur ulang 
kertas 

1) Satu upaya pemanfaatan kembali 
 sampah kertas untuk mengurangi 
 timbunan sampah. 

2)  Menimbulkan kreatifitas dalam 

 memanfaatkan  kertas bekas. 

3)  Sumber tamabahan penghasilan  
 masyarakat. 

4} Gerakan penghijauan. 

 

 

 



Any Question??? 



Kesimpulan  
 Kertas merupakan salah satu produk teknologi industri yang 
semakin dibutuhkan dalam kehidupan. 

 Kertas juga merupakan penghasil limbah terbesar karena sangat 
banyak digunakan dalam kehidupan. 

 Salah satu cara pengolahan limbah industri berupa kertas adalah 
dengan Kertas Daur Ulang sehingga dapat mengurangi limbah yang ada 
dan mengurangi jumlah penebangan pohon-pohon sebagai bahan dasar 
pembuat kertas. 


