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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hingga detik ini, isu pemanasan global dan perubahan iklim masih menjadi

isu hangat yang terus dibahas di berbagai negara hingga ke meja Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Pada November 2021, United Nations Climate Change

Conference atau COP26 diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, untuk

membahas komitmen berbagai negara dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Menurut laporan NOAA National Centers for Environmental Information (2021),

tahun 2020 menjadi tahun kedua terpanas sepanjang tahun 1880 hingga 2020.

Peningkatan suhu rata-rata bumi pada tahun tersebut, yaitu sebesar 0.98°C. Dalam

laporan itu pula tercatat bahwa pada tahun 2020 Asia mengalami peningkatan

suhu tertinggi dengan peningkatan suhu sebesar 2.07°C dari suhu rata-rata tahun

1910-2000.

Pemanasan global dan perubahan iklim tak lain merupakan dampak dari

pelebaran lubang pada lapisan ozon atmosfer bumi yang diakibatkan oleh gas

rumah kaca. Gelombang sinar matahari yang seharusnya dapat terpantul kembali

ke ruang angkasa malah terperangkap di dalam atmosfer bumi akibat dipantulkan

kembali ke permukaan bumi oleh gas rumah kaca.

Salah satu gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida atau CO2. Pada tahun

2020, konsentrasi CO2 global mencapai 414.49 ppm yakni hampir 1,5 kali

konsentrasi CO2 sebelum era industrialisasi (NOAA Research, 2021 dan Lindsey,

2020). Penggunaan bahan bakar fosil yang marak di era industrialisasi menjadi

salah satu penyebab tingginya emisi CO2. Tak hanya itu, emisi CO2 akibat bahan

bakar fosil diperparah dengan berkurangnya penyerapan CO2 oleh pepohonan

akibat pembalakan hutan atau deforestasi.

Pembalakan hutan dilakukan karena banyak hal, di antaranya untuk

kebutuhan pembukaan lahan atau eksploitasi sumber daya alamnya terutama kayu.

Dalam dunia industri dan manufaktur, kayu memiliki banyak kegunaan, misalnya

bahan dasar komponen bangunan, furnitur, kain, dan alat tulis seperti pensil dan
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kertas yang sehari-hari kita temui. Berdasarkan data dari World Wildlife Fund dan

Environmental Paper Network (2018), sebesar 40% hasil produksi kayu

digunakan oleh industri kertas atau dengan kata lain secara global sebanyak 100

juta hektar hutan ditebang setiap tahunnya untuk industri kertas. Satu batang

pohon sepanjang 45 kaki (±7.6 m) dan berdiameter 8 inci (±20.3 cm)

menghasilkan sekitar 10.000 lembar kertas. Dengan kata lain, produksi 1 rim (500

lembar) kertas akan menghabiskan sekitar 5% batang pohon (Ribble, 2018).

Menurut Environmental Paper Network (2018), 50% pulp and paper dunia

disuplai dari Asia. Wilayah Asia pun menjadi konsumen kertas terbesar di dunia

per 2014 dengan pertumbuhan konsumsi terbesar pula selama 2005-2015 (FAO

dalam Environmental Paper Network, 2018). Di Indonesia, seluas 10 juta hektar

lahan hutan secara legal digunakan untuk industri kertas selama lebih dari 30

tahun terakhir meskipun mendapat banyak kecaman dari masyarakat

(Environmental Paper Network, 2018).

Berdasarkan data dari Pulp and Paper International (dalam Environmental

Paper Network, 2018), seperempat konsumsi kertas dunia digunakan untuk

keperluan mencetak dan menulis. Tingginya konsumsi kertas ini mendorong

munculnya gerakan bebas kertas atau akrab disebut paperless. Dalam

penelitiannya, Gupta (2015) menyebut istilah paperless society, yakni pergeseran

gaya hidup masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk mengurangi

penggunaan kertas hingga seminimum mungkin, baik untuk keperluan di rumah

maupun kantor dimana kegiatan pencatatan maupun penyimpanan data tidak lagi

memerlukan kertas.

Tak hanya lingkup kehidupan sehari-hari maupun perkantoran, lingkup

fasilitas pendidikan atau kampus juga menjadi perhatian terkait penggunaan kertas

yang tinggi, contohnya untuk keperluan administrasi. Seperti di Subbagian Tata

Usaha Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta berdasarkan

dokumen catatan persuratan dalam dua bulan terakhir, September dan Oktober

2021, terdapat 1152 nomor surat yang dikeluarkan. Menurut keterangan dari

Kepala Subbagian Tata Usaha UPN Veteran Jakarta, surat-surat tersebut wajib

dicetak minimal satu salinan sebagai arsip. Belum lagi, surat-surat tersebut juga

akan dicetak untuk diteruskan kepada setiap tembusan. Jika dikalkulasikan dengan
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perhitungan Ribble (2018) di atas, dalam dua bulan terakhir Tata Usaha UPN

Veteran Jakarta minimal telah menggunakan sekitar 11,5% batang pohon dan

dalam 1-2 tahun dapat menghabiskan 1 batang pohon hanya untuk keperluan

persuratan. Padahal, pohon yang dapat digunakan untuk produksi kertas rata-rata

harus setidaknya berusia 5 tahun (Nadya, 2012). Dapat terlihat bahwa laju

pemakaian dan produksi tidaklah sebanding.

Dalam Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Implementasi

Kampus Go Green Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Pasal 10

telah mengamanatkan untuk “melakukan efisiensi pemakaian material apapun

termasuk kertas dan plastik”. Pada Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta juga dikemukakan untuk “menghemat penggunaan

kertas dengan cara menggunakan kertas dua sisi (bolak-balik)”. Uraian masalah di

atas melatarbelakangi diperlukannya penelitian terkait Analisis Penerapan Upaya

Efisiensi Penggunaan Kertas dengan Prinsip 3R untuk Mendukung Pencapaian

Green Campus di Lingkungan UPN Veteran Jakarta Tahun 2021.

I.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, kebijakan efisiensi penggunaan kertas

belum diikuti oleh realita di mana nyatanya kertas masih digunakan dengan laju

penggunaan yang cukup tinggi terutama dalam urusan persuratan dan kearsipan di

Subbagian Tata Usaha UPN Veteran Jakarta. Sehingga, terdapat beberapa poin

masalah yang dapat diidentifikasi untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

a. Bagaimana upaya efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R dilihat

dari komponen input yang meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran,

Kebijakan dan Edukasi, Material (Kertas), dan Sarana dan Prasarana?

b. Bagaimana upaya efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R dilihat

dari komponen proses yang meliputi Reduce, Reuse, dan Recycle?

c. Bagaimana upaya efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R dilihat

dari komponen output yang meliputi Berkurangnya Penggunaan Material

Kertas; Optimalnya Penggunaan Surat dan Arsip Elektronik; dan

Berkurangnya Sampah Kertas?
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I.3. Tujuan Penelitian

I.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan

efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R di UPN Veteran Jakarta,

khususnya di Subbagian Tata Usaha.

I.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada poin-poin

sebagai berikut.

a. Mengetahui upaya efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R dilihat

dari komponen input yang meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran,

Kebijakan dan Edukasi, Material (Kertas), dan Sarana dan Prasarana

b. Mengetahui upaya efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R dilihat

dari komponen proses yang meliputi Reduce, Reuse, dan Recycle

c. Mengetahui upaya efisiensi penggunaan kertas dengan prinsip 3R dilihat

dari komponen output yang meliputi Berkurangnya Penggunaan Material

Kertas; Optimalnya Penggunaan Surat dan Arsip Elektronik; dan

Berkurangnya Sampah Kertas

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan berguna atau dapat

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

I.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu dan teori

yang berkaitan dengan implementasi prinsip 3R dalam upaya efisiensi

penggunaan kertas.

I.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat dalam poin-poin

sebagai berikut.
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a. Bagi UPN Veteran Jakarta penelitian ini dapat menjadi landasan untuk

memutakhirkan sistem penerapan 3R dalam pengelolaan sampah serta

efisiensi penggunaan kertas

b. Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran

Jakarta, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian

selanjutnya

c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk

dapat menghasilkan penelitian-penelitian lainnya yang berkualitas dan

menjadi sumber daya manusia yang berwawasan dan kompeten

I.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu menelusuri dan

menelaah terkait implementasi kebijakan efisiensi penggunaan kertas dengan

prinsip 3R untuk mendukung kebijakan Green Campus. Penelitian ini dilakukan

di Subbagian Tata Usaha UPN Veteran Jakarta pada bulan November 2021

sampai Januari 2022 yang berupa penelitian kualitatif deskriptif. Data yang

digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan para pembuat

kebijakan universitas; kepala subbagian dan staf di Subbagian Tata Usaha UPN

Veteran Jakarta; serta petugas pengelola sampah di UPN Veteran Jakarta. Selain

itu, data sekunder diperoleh dari pemeriksaan dokumen-dokumen yang relevan.
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