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Namanya perancang grafis, karya 

dan kerjanyanya menghasilkan 

artefak cetak bagi kehidupan 

manusia.  

Diantaranya yang berurusan dengan kertas 

seperti : kemasan, dunia publikasi (buku 

dan majalah) serta katalog, poster, lembaran 

promosi. Meskipun jenis baru pengetahuan 

ini berusia muda, namun keberadaanya 

mampu mengubah wajah dunia yang 

disesaki dengan berbagai citraan-citraan 

gambar yang dikenal dengan budaya visual 

(visual culture).  

 

Diawali dengan ditemukannya mesin cetak 

pada abad 14 oleh Johan Guttenberg 

dengan temuan huruf yang dapat disusun 

(movable type) dan bentuk induk cetakan 

yang lebih awet dengan logam (campuran 

timbel, timah dan antimoni) dibandingkan 

penemuan Bi Sheng pada tahun 1024 yang 

berbahan keramik. Jadi bisa dikatakan 

Guttenberg yang akhirnya dikenal sebagai  

 

 

 

bapak percetakan alam raya ini bukanlah 

orang pertama yang menemukan peralatan 

cetak, namun seorang Cina yang 

sebelumnya juga menemukan bubur kertas 

(pulp) sebagai media cetaknya. 

 

Akhirnya manusia menjadi gandrung 

dengan yang namanya jagad cetak-

mencetak. Cetak mencetak tulisan telah 

membiakkan pengetahuan, yang tadinya 

hanya dimiliki oleh kaum Scriptoria sebagai 

penulis tunggal alkitab, seorang Guttenberg 

malah laris dengan injil cetakannya yang 

berharga lebih murah.  

 

Dengan tempo cepat perkembangan jagad 

desain produk diiringi oleh desain grafis 

untuk mewartakan keberadaannya seperti 

sebuah poster dan kemasan. Kemudian 

teknik baru cetak seperti litografi yang akan 

menjadi cikal bakal cetak offset sekarang ini 

oleh Aloys Senefelder 1798 menemukan 

fakta bahwa air dan minyak enyatu sebagai 

prinsip kerja utama teknik cetak datar ini.  
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Dengan penemuan litografi ini karya dan 

kerja desain grafis lebih indah karena 

memungkinkan penggunaan berlapis-lapis 

warna. Teknologi cetak menjadi kendaraan 

peradaban profesi desain grafis yang 

melahirkan banyak seniman dalam 

semangat zaman (zeitgeist) yang berbeda. 

Perkembangan jagad cetak mencetak mejadi 

kunci utama pintu-pintu sejarah gaya desain 

grafis (Graphic Design Style) mulai Victorian, 

Art and Craft Movement, Art Nouveau, Art 

Deco, Swiss International Style, Psychedelia 

dan lainnya. Artefak-artefak semangat 

zaman ini berserakan dimuka bumi dengan 

berbagai gaya yang salah satunya terwujud 

dalam cetakan.  

 

Dan sampailah kita dimasa modern, 

posmodern malah banyak orang  yang 

menyebutnya. Jagad cetak mencetak itu 

tetap memutar mesin-mesinnya, menderu 

deru memproduksi cetakan-cetakan 

lainnnya seperti majalah, koran, katalog 

dan kemasan.  

 

” Manusia dijejali oleh rimba 

gambar yang mengepung kita sejak 

bangun dipagi hari hingga 

menutup mata untuk istirahat 

sejenak lari dari kejaran citraan 

tadi.”  

Kategori produk makin dibedakan, dipecah-

pecah menjadi kebutuhan-kebutuhan baru. 

Kebutuhan yang dilampaui oleh hasrat dan 

keinginan. Kemasan menjadi silent marketing 

yang merayu hasrat konsumtif kita. Produk 

mulai dibedakan sesuai gender hingga gaya 

hidup. Akhirnya yang terjadi adalah 

sampah buangan kemasan produk 

menyesaki bumi. Botol plastik, kertas, kaca, 

dan material lainnya berlabel cetak hanya 

menjadi sekresi deru mesik kapitalis yang 

tak terpakai dan selalu sulit terurai oleh 

mikroorganisme. Membutuhkan waktu 500 

tahun untuk mengurai botol plastik 

minuman kemasan, butuh lima menit 

untuk mereguk isinya. Betapa ironi untuk 

mengkonsumsi perbotolnya, apalagi bila 

berlaku hukum kelipatan semua botol 

dimuka bumi ini.  

 

Bernama perancang grafis, pencipta artefak 

estetis kemasan sekaligus buangan yang tak 

berarti ketika dilempar ke tong sampah. 

Telah dikerahkannya segala karsa, karya 

dan kerjanya dalam mencipta sebuah 

kemasan. Pengetahuan tataletak, pemilihan 

gambar dan material tumpah ruah dalam 

desain kemasan yang menarik.  

 

 

 



 
 
3 

DESAIN GRAFIS DAN 
DESAIN 
BERKELANJUTAN 
 

Kertas, lagi-lagi kertas menjadikan kita 

gandrung padanya. Seolah-olah tiada bahan 

lain yang pantas menggantikannya. Kita 

masih dhemen menggunakannya, saban 

kemasan dan cetakan. Bahkan negara 

Amerika yang penduduknya cuma 5% dari 

penduduk bumi, menghabiskan 25% jatah 

kertas manusia dibumi. Maka jika dihitung-

hitung, setiap insan di Amerika memegang 

64 katalog yang belum tentu dibaca isi 

informasinya. Alih-alih dibaca, lembar 

informasi malah terhempas ke tong sampah 

sebelum sempat dibuka. Maka lagi-lagi 

perancang grafis yang disebut namanya itu 

bertanggungjawab atas sampah estetis tadi.  

 

Tanggungjawab ini dihadapkan dengan isu-

isu lingkungan yang menuntut perhatian 

terhadap keberlangsungan hidup bumi. 

Sehingga bisa dikatakan ini merupakan 

desas-desus dalam jagad pergrafisan, bahwa 

perancang grafis wajib melek lingkungan 

disetiap karyanya. 

 

Tiga hal yang menjadi kata kunci dalam 

desain berkelanjutan menurut The Hanover 

Principles 2000 adalah : Sustainability, 

Design dan Design for Sutainability.  

 

 

 

 

Berkelanjutan : 

adalah konsep membangun kebaikan alam 

bumi yang beriringan dengan 

pertumbuhan kebutuhan manusia tanpa 

mengindahkan generasi berikutnya yang 

juga memiliki kebutuhan serupa. 

 

Desain : 

The Hannover Principles menetapkan 

panduan supaya desainer 

mempertimbangkan karya desainnya agar 

sesuai dengan kelanjutan planet bumi 

meskipun berbenturan dengan hasrat 

kebutuhan manusia. 

 
 

Desain untuk berkelanjutan : 
 

Mendesain untuk keberlanjutan 

lingkungan membutuhkan kesadaran akan 

resiko yang ditimbulkan baik 

konsekuensi jangka pendek dan panjang 

dari perubahan alam akibat sebuah 

desain. 

 

Itulah definisi yang ditetapkan oleh 

Hanover Principle. Sederhananya adalah 

saat ini desainer grafis wajib peka 

lingkungan dalam mendesain dan 

memutuskan material serta solusi desain 

yang harmoni dengan raya alam. Bukannya 

malah mengada-ngada membuat desain 

yang tidak sesuai dan mubazir dalam 

penggunaan material kemasan atau cetakan 

promosi lainnya. Perancang  grafis begitu 

disebut namanya, sudah harus mulai 

memberikan solusi-solusi yang bukan hanya 

sekedar estetis saja, namun juga mulai 

memikirkan ‘dosa-dosa’ buangan artefak 

visual yang tak terpakai sebelumnya.  
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Saya kira kembali ke perkembangan 

teknologi cetak sebelumnya, dimana 

desainer dimudahkan dalam mereproduksi 

karya desain, tidak sepenuhnya terlihat 

buruk. Ambil contoh pengambilan fotografi 

secara digital makin memotong perjalanan 

panjang pengembangbiakkan foto tanpa 

film dan penggunaan bahan kimia lainnya, 

menjadi jalan pintas bagi desainer grafis 

dalam menciptakan citra.  

 

Desainer cukup duduk manis didepan 

komputer berbekal penguasaan olah citra 

perangkat lunak seperti photoshop, 

coreldraw dan ilustrator. Menyusun gambar 

tidak lagi manual seperti montase dan 

linotype. Satu lagi kemudahan desainer, 

begitu artwork akhir selesai untuk dicetak 

dan diperbanyak, gambar dikirim 

menggunakan PDF (Portable Document 

Format). Tak perlu lagi repot-repot menuju 

percetakan, file melesat cepat dengan 

menggunakan surat elektronik. File 

diterjemahkan kedalam film lalu pelat yang 

dikenal dengan (Computer to Film), bahkan 

yang langsung ke pelat (Computer to Plate) 

untuk memangkas alur cetak. Teknologi 

cetak dirasa makin mudah, cepat dan hemat 

biaya. 

 

Lihatlah betapa teknologi memang 

ditujukan untuk menjawab pemenuhan 

hasrat manusia supaya tetap terjaga 

harmoninya untuk mereguk nilai-nilai 

produk, lewat kemasan, lewat poster, lewat 

katalog, lewat berita di majalah dan koran. 

Namun, sampah kemasan dan hasil cetakan 

makin menumpuk, makin merusak 

lingkungan apabila terus menerus memakai 

kertas. Desainer sering lalai memperhatikan 

ini semua. Perancang grafis terlalu 

menghayati perannya sebagai  pelayan setia 

masyarakat konsumerisme. Ia menciptakan 

mitos-mitos gaya hidup baru melalui 

kemasan hingga iklan. Jagad raya ini 

dipenuhi fantasi-fantasi visual yang 

menyihir. Hasrat manusia diciptakan terus 

menerus, hasrat yang melampaui 

kebutuhan itu sendiri. 

 

Saya rasa dan saya pikir, perancang 

grafis sudah waktunya menebus 

dosa dengan menyeimbangkan 

kembali pola pikir manusia 

konsumerisme. Menciptkan karya-

karya yang berkonsep lingkungan 

dan ’hijau’.  

Hijau tidak berarti menentang teknologi, 

bukan berarti hidup seperti masyarakat 

primodial kembali ke alam. Namun 

menyelaraskan hidup dengan desain-desain 

yang lebih etis terhadap lingkungan. Inilah 

kerja baru bagi perancang grafis.  

Mengutip kalimat Victor Papanek : 
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”...mengutamakan keberlangsungan 

hidup diplanet; etis dalam 

pengertian ramah lingkungan dan 

ekologis; makna dan bentuk baru 

objek didasari kebutuhan nyata, 

bukan kebutuhan artifisial; 

mengutamakan pemakai ketimbang 

penampakan, tema, semiotika, 

gesture dan sebagainya; landasan 

estetik adalah moral dan etika 

ekologis.” 
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”Bagaimana cara perancang grafis mengembalikan keselarasan citra 

konsumtif dengan tanggungjawab etis terhadap lingkungan?” 

 

”Bagaimana perancang grafis menciptakan kemasan yang etis 

ekologis sebaiknya?” 

 

1. Menoleh ke kearifan kemasan alami masalalu 

Sebenarnya manusia jenius Indonesia sudah merasai alam dalam 

kemasan-kemasan makanan tradisionalnya. Menggunakan daun, bambu dan 

akar-akaran untuk membungkus makanan. Selain aromanya tetap terjaga dan 

lebih harum, material ini benar-benar ramah lingkungan. Penganan seperti 

lemper, nagasari berdaun pisang; duphak yang terbungkus kelobot daun jagung; 

tape dengan besek benar-benar terasa nikmat dengan menggunakan material 

alami. Baru-baru ini malah saya temukan di situs kemasan dieline.com 

terpampang desain kemasan yang mirip desain kemasan tradisional Indonesia 

dan menganggapnya sebagai material baru untuk membungkus penganan yang 

dinamakan Ecological Take Away Packaging. 

 

2. Pemilihan material kemasan yang tepat 

Memutuskan dengan bijak material apa yang akan digunakan, 

plastik, gelas ataukah kertas. ’Kertas perawan’ yang diolah langsung dari pohon, 

ataukah kertas daur ulang. Keduanya sama-sama menggunakan bahan bakar fosil 

dalam produksinya ketika menggunakan listrik. Begitu juga dengan plastik. 

Selain itu ukuran bidang material bisa dimaksimalkan dengan menghemat 

kertas tanpa sisa bahan pada saat mengatur komposisi final artwork.  

Dan perlu diingat bahwa kemasan dibedakan dari kemasan 

primer yang langsung membungkus isi produk (seperti kemasan permen, 

deterjen dsb); kemasan sekunder yang mewadahi kemasan primer seperti kardus 

atau karton dan kemasan tertier pada saat pendistribusian produk seperti 

kontainer. Sebaiknya bentuk kemasan primer efisien bentuknya pada saat 

disusun dalam kemasan sekunder. Pertimbangan ini menjadi penting untuk 

memutuskan seberapa banyak kebutuhan material. Untuk kemasan primer yang 
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rapuh dan pecah belah dimungkinkan penggunaan bahan bubur kertas (pulp) 

atau gabus lagi untuk kemasan sekundernya. 

 

3. Membuatnya lebih kecil 

Berpikir mini dapat merubah buangan kemasan secara dramatis. 

Mengemas produk dalam ukuran kecil, selain mempermurah harga jual produk, 

juga tidak menghabiskan banyak material. Harga murah terjangkau oleh 

ekonomi lemah, desain terasa lebih merata kesejahteraannya. Kemasan sachet 

adalah contoh yang baik bagi kemasan mini. 

 

4. Informasi grafik yang mendidik sekaligus estetis 

  Namanya Informasi Grafis. Tentu saja wajib berisi segala macam 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh konsumen yang bakal mereguk isinya. 

Informasi grafik ini bisa berupa teks dan gambar, seperti informasi nilai gizi,  

petunjuk penggunaan barang, petunjuk memasak seperti yang sering kita temui 

di bungkus mie instan dan sebagainya.  

  Lalu apa yang bisa dilakukan oleh desainer grafis untuk mendidik 

tabiat konsumtif? Justru bidang kemasan ini bisa dimanfaatkan untuk mendidik 

konsumen melalui informasi grafis yang menarik. 

Ujaran ironi yang menunjukkan bagaimana produk 

ini dibuat, diolah hingga sampai ke tangan 

konsumen ternyata bisa menjadi narasi yang 

menarik untuk merasuki dasar pengetahuan dan 

kesadaran pembeli.  

Sebagai contoh kemasan kopi dibawah ini, kopi dipetik dari tempat asalnya, 

Kolombia diangkut dengan truk yang menghasilkan karbon, dilanjutkan 

menggunakan pesawat terbang sejauh 3063 mil untuk diolah dipabrik 

Minneapolis, USA hingga akhirnya sampai dan siap diseduh panas-panas untuk 

diminum. Betapa jauh perjalanan yang ditempuh oleh biji-biji kopi tersebut, 

berapa banyak bahan bakar yang diperlukan untuk mengangkutnya dan betapa 

menambah  polusi udara yang menyesaki langit. Seharusnya perancang grafis 

bisa menjadi agen pendidik lingkungan yang berkemampuan mengajar dengan 

tutur estetis melalui informasi grafik. 
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5. Wujud beda pasca penggunaan. 

Sekali berarti sudah itu mati! Tidak harus berlaku dalam proses kreativitas. 

Desain Kemasan tidak harus berakhir ditempat sampah. Kemasan dapat berarti 

terus menerus hidupnya dengan berubah wujud. Berubah wujud menjadi benda 

lain yang juga bermakna bagi hidup manusia. Saya beri contoh kemasan minuman 

anggur dibawah ini, kemasan bisa disusun kembali menjadi kap lampu yang manis 

dan estetis. Abdi benda yang sebelumnya membungkus isi telah bertransformasi 

menjadi kap lampu. Sudah saatnya desainer memikirkan nyawa bagi kemasan 

supaya lebih lama hidupnya menjadi benda yang bisa dipakai terus dan digunakan 

lagi. 

    

    

  

Semoga langkah-langkah diatas diharapkan bisa memulihkan jagad alam raya ini, 

langkah nyata yang kreatif namun berkesadaran lingkungan. Dengan upaya  kecil 

ini seorang perancang grafis berperan besar untuk menyapu dan membersihkan 

bumi. Mendidik manusia konsumtif supaya ’puasa’ menyeimbangkan diri, melalui 

gambar dan teks yang indah namun mampu menyentuh kesadaran untuk kembali 

membenahi bumi.  
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