
DaurEsia dan Leo Graha menjadi inovator yang cerdik melihat kesempatan 
di balik proses daur ulang. Di tengah keragu-raguan berbagai pihak dalam 
mengambil langkah nyata untuk industri yang berkelanjutan, mereka justru 
menjadi pionir dalam memanfaatkan kemasan Tetra Pak. Diwawancarai oleh 
Greeners pada kesempatan berbeda, kedua inovator berbagi inspirasi dalam 
melihat peluang di balik kemasan minuman paska konsumsi.

DaurEsia, Berdiri di atas 
Pengalaman Kaya Makna
Bagi Mignonne Maramis, tujuh 
belas tahun berkarier di Tetra 
Pak Indonesia merupakan 

pengalaman yang tidak ternilai harganya.
Di perusahaan multinasional pemrosesan 
dan pengemasan makanan dan minuman 
asal Swedia itu, dia mendapat kesempatan 
menjadi Direktur Program Lingkungan 
Hidup Tetra Pak pada tahun 2004. Empat 
tahun setelah bergabung di Tetra Pak. 

“Ketika itu Tetra Pak belum ada solusi 
untuk kemasan bekasnya di Indonesia. 
Kantor pusat ingin kita di Indonesia 
mulai fokus pada pengelolaan sampah 
kemasan karton. Pada 2004 saya diminta 
membangun program lingkungan hidup 
atau daur ulang,” terang Mignonne ketika 
diwawancarai Greeners.co melalui 
sambungan telepon,Selasa (24/11/2020).

TETRA PAK
Kelihaian Melihat Peluang dari Daur
Ulang  Kemasan Karton Bekas Minum
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Berawal dari penolakan Berbagai pihak
Berbelok jauh dari latar belakang 
akademisnya di bidang ilmu komunikasi, 
Mignonne terus mendalami pengelolaan 
sampah. Terutama terkait daur ulang 
karton kemasan Tetra Pak. Dia pun tidak 
menafikan beragam tantangan yang 
dia hadapi. Salah satunya, kesulitannya 
mencari pabrik pengolah kertas yang mau 
bekerja sama.

Mignonne menduga penolakan tersebut 
berdasar pada adanya bahan polietilen 
dan aluminium dalam karton kemasan 
Tetra Pak yang belum dapat didaur-ulang 
oleh pabrik kertas pada waktu itu. Namun, 
keteguhannya hatinya, dukungan dari 
tenaga ahli bidang lingkungan Tetra Pak, 
serta sokongan dari lembaga swadaya 
masyarakat, membuat Mignonne tak patah 
arah.

Satu tahun sejak pendalamannya, titik 
terang mulai tampak. Pada 2005, Balai 
Besar Pulp dan Kertas (BBPK), suatu 
pusat penelitian di bawah Kementerian 
Perindustrian, berminat bekerja sama 
untuk mendaur ulang karton Tetra Pak. 
Pekerjaan tersebut memberikan suatu 
pandangan bagi Mignonne. Terutama 
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Seratus Persen Kemasan Karton Bekas 
Minum Hasilkan Serat Kertas Berkualitas
Secara umum, lanjut Mignonne, pabrik daur 
ulang kertas tidak sepenuhnya menggunakan 
bahan karton bekas. Dari total bubur atau 
pulp kertas yang mereka hasilkan, pabrik 
lain menggunakan paling banyak 20 sampai 
30 persen kemasan karton dan sisanya 
menggunakan serat dari berbagai bahan 
berbeda. Ini jauh bertentangan dengan 
ketentuan DaurEsia. 

Menurutnya, keunikan kertas daur ulang 
DaurEsia adalah penggunaan bahan seratus 
persen dari kemasan karton bekas minum.
Adapun karton yang dia kumpulkan adalah jenis 
Tetra Pak maupun karton sejenis lainnya. Inilah 
yang menjadi daya tarik utama DaurEsia dalam 
mengundang mitra kerja sama.

“Jadi mereka (BBPK) mendaur ulang 100 persen 
kemasan karton bekas minum untuk dijadikan 
kertas dan memang hasilnya bagus. BBPK juga 
sudah mempublikasikan penelitian atas kertas 
kami,” katanya.

Beda Kemasan, Beda Kualitas
Lebih jauh, Mignonne menjelaskan bahan 
pembuatan karton memengaruhi kualitas serat 
kertas daur ulang yang dihasilkan. Karton Tetra 
Pak, sepengetahuannya, terbuat dari serat kayu 
asli dengan jenis serat-serat panjang. Serat 
panjang tersebut memiliki kekuatan yang cocok 
untuk kemasan karton.

Tetra Pak benar-benar memastikan asal 
kertas tersebut adalah dari pohon yang 
tumbuh di hutan taman lestari dan dikelola 
secara bertanggung jawab serta memenuhi 
persyaratan sertifikasi Forest Stewardship 
Council® (FSC®).

“Jadi untuk mendapatkan bahan kertas yang 
sertanya bagus, asli, dan layak didaur ulang, 
haruslah memastikan pengelolaan yang 
bertanggung jawab dari sejak sumber bahan 
baku dan dipastikan asal pohon adalah dari 
hutan-hutan tanam lestari yang tersertifikasi,” 
hematnya. 

Dari proses daur ulang tersebut, DaurEsia telah 
menghasilkan beragam produk daur ulang 
inovatif seperti jam, kalender, buku catatan, tas 
kertas, dan lain sebagainya. Saat ini, DaurEsia 
masih melakukan produksi daur ulang 100 
persen karton bekas berskala kecil. Ke depan,  foto: ANTARA

Ketika pensiun saya 
terinspirasi untuk 
membangun dan 
mendirikan DaurEsia 
Jaya Trimegah sebagai 
salah satu solusi untuk 
pengelolaan karton 
bekas minum. Sebab 
saya melihat potensi 
ekonomis dibalik daur 
ulang kemasan karton 
paska konsumsi. Ini 
yang saya inginkan.
Mignonne Maramis

pandangannya tentang lingkungan dan 
pengelolaan sampah.

“Mereka (BPPK) melihat peluang penelitian 
dan potensi kerja sama dengan suatu 
perusahaan untuk meneliti layaknya 
mendaur ulang kemasan karton. Sebab, 
pusat penelitian tentu melakukan riset 
yang bisa diaplikasikan secara komersial,” 
jelasnya. 

Selepas mengabdi di Tetra Pak, tiga belas 
tahun sejak pertama kali dia mendalami 
persoalan daur ulang, Mignonne mendirikan 
sebuah perusahaan pengelolaan sampah 
yang hingga saat ini masih fokus untuk 
mengolah hasil daur ulang karton bekas 
minum Tetra Pak. Pada 2017, dia mendirikan 
DaurEsia.

“Ketika pensiun saya terinspirasi untuk 
membangun dan mendirikan DaurEsia Jaya 
Trimega sebagai salah satu solusi untuk 
pengelolaan karton bekas minum. Sebab 
saya melihat potensi ekonomis dibalik daur 
ulang kemasan karton paska konsumsi. Ini 
yang saya inginkan,” ucapnya.



lanjut Mignonne, bukan tidak mungkin DaurEsia juga 
merambah produk daur ulang lain seperti plastik.

“Jadi dengan adanya nilai ekonomis yang akan 
terbentuk adalah prinsip ekonomi sirkular. Sehingga 
kemasan paska konsumsi ada nilainya dan bisa 
dimanfaatkan ulang,” pungkasnya.

Terinspirasi dari Inovator Brazil, Sulap Karton 
Bekas jadi Atap Bergelombang
Berseberangan dengan kisah Mignonne yang awalnya 
mendapati pabrik menolak karton Tetra Pak karena 
kandungan polietilen dan aluminium, perusahaan 
ini malah memanfaatkan dua bahan tersebut, 
mengolahnya menjadi produk yang jauh berbeda.

Mitra Tetra Pak lainnya, PT. Leo Graha Sukses 
Primatama (Leo Graha) memulai daur ulang kemasan 

Tetra Pak bekas sejak 2015. Selain memanfaatkan 
bahan karton untuk menghasilkan kertas berkualitas, 
Leo Graha juga memanfaatkan polyethylene dan 
aluminium foil dari kemasan Tetra Pak. Kedua bahan ini 
mereka sulap menjadi atap bergelombang.

Staf marketing Leo Graha, Yanto menjelaskan 
polythylene dan aluminium foil tersebut belum banyak 
dimanfaatkan dalam proses daur ulang sehingga dapat 
jadi peluang bisnis yang sangat menarik. Inspirasi 
produk ini, lanjutnya, datang jauh dari selatan benua 
Amerika, Brazil. 

Di sana, atap bergelombang dari bahan daur ulang ini, 
menjadi solusi untuk menjaga suhu yang stabil di dalam 
bangunan produksi peternakan. Untuk mengembangkan 
paroduk tersebut, Pihak Leo Graha bahkan sampai 
harus datang langsung ke Brazil untuk melakukan riset 
produk bersama perwakilan dari Tetra Pak.

foto: ANTARA
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“Kami diizinkan untuk mempelajari sistem atau teknik 
mempelajari pembuatannya. Setelah kami pelajari 
bersama, kami lanjut bekerja sama dengan Tetra Pak 
mengembangkan inovasi dalam kreasi inovasi atap 
gelombang ini,” terangnya.

Leo Graha Manfaatkan Tiga Ton Bahan Daur 
Ulang per Hari
Yanto menjelaskan pihaknya memproduksi atap 
bergelombang tersebut menggunakan peralatan 
hasil kerja sama dengan Tetra Pak dan juga termasuk 
pengembangan sendiri. Dirinya menuturkan, kuantitas 
produksi atap gelombang bisa mencapai 300 lembar 
per hari. Untuk tiap lembarnya perlu 10 kilogram bahan 
baku polyethylene dan aluminium. Dengan begitu, untuk 
produksi per hari, Leo Graha butuh 3 ton bahan baku 

yang berasal dari mitra kerja sama bersama pengepul 
atau bandar sampah. 

Dia menjamin atap gelombang yang dihasilkan Leo 
Graha murni berasal dari bahan kemasan Tetra Pak 
tanpa ada campuran bahan kimia. Atap gelombang 
produksi mereka pun sudah diuji berbagai pihak. Salah 
satunya oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI). Menurut Yanto, atap gelombang dari bekas 
kemasan karton bekas minum ini bisa bertahan paling 
tidak selama lima tahun.

Yanto mengklaim produk daur ulang kemasan Tetra Pak 
mendapat respon positif dari masyarakat. Meski begitu, 
dirinya berharap masyarakat semakin peduli terhadap 
lingkungan, salah satunya dengan lebih bijak memilih 
barang atau produk yang ramah lingkungan. Selain 
itu, masyarakat harus memilah kemasan karton paska 
konsumsi sejak dari rumah.

“Masyarakat harus mengubah mindset. Kalau (produk) 
sudah menjadi sebuah limbah atau sampah, dianggap 
tidak ada value. Kalau kita amati, itu bisa menghasilkan 
pundi-pundi rupiah. Ini yang kita lakukan,” pungkasnya.
daur ulang yang dihasilkan.

Komitmen Tetra Pak
Tetra Pak merupakan perusahaan global terkemuka 
yang bergerak di bidang pemrosesan dan pengemasan 
makanan dan minuman. Untuk membuktikan komitmen 
kepada lingkungan, Tetra Pak telah memanfaatkan 
sumber daya alam terbarukan yang dikelola secara 
bertanggung jawab dan tersertifikasi Forest 
Stewardship Council® (FSC®), sebuah organisasi non-
profit global yang mempromosikan pengelolaan hutan 
secara bertanggung jawab melalui sertifikasi ekolabel.

Selain itu, daur ulang kemasan karton minuman paska 
konsumsi juga menjadi salah satu komponen penting 
dalam agenda manajemen lingkungan Tetra Pak. Di 
Indonesia, program daur ulang sudah diinisiasi sejak 
tahun 2005, berawal dari riset bekerja sama dengan 
Balai Besar Pulp dan Kertas di bawah Kementerian 
Perindustrian. Dilanjutkan dengan kegiatan edukasi 
kepada masyarakat dan sosialisasi kepada pelaku 
industri daur ulang serta jaringan pengumpulan 
material daur ulang mulai tahun 2006. [ADV]
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