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Andry – Biranul Anas 

Abstrak 
Bambu adalah salah satu alternatif yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat untuk dapat digunakan sebagai bahan 

pengganti material kayu. Selama ini, bambu lebih cenderung digunakan dengan kondisi apa adanya bambu tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Desain Produk ITENAS sejak tahun 2002, melalui penugasan 

pada materi kuliah rupa dasar 3 dimensi ( nirmana 3 dimensi ), salah satu mata kuliah dasar desain, maka diperoleh 

satu kesimpulan yang menarik, yang dapat dilihat dari hasil-hasil karya yang ditawarkan oleh mahasiswa. Hasil-

hasil tesebut ternyata mampu menunjukkan bahwa bambu memiliki potensi yang sangat kuat untuk dapat 

dikembangkan lebih jauh lagi sehingga dapat diimplementasikan pada produk pakai yang memiliki nilai kebaruan 

visual yang sangat menarik. 

Dari penelitian tersebut, melalui pendekatan ekplorasi material, mahasiswa mampu membuktikan bahwa bambu 

adalah material yang masih dapat digali lebih dalam lagi, dan mampu menawarkan kebaruan yang tidak dapat 

dihasilkan oleh material lain.  

Dengan pembuktian tersebut, maka penggunaan kayu akan dapat dikurangi secara signifikan, sehingga penebangan 

hutan dapat dikurangi secara bertahap. Dan demikian, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan 

melalui pemanfaatan bambu sebagai bahan baku, setara dengan nilai-nilai kebaruan yang selama ini banyak 

ditawarkan oleh material kayu. 

  

                                                 
1 Disampaikan pada Simposium Nasional Rekayasa dan Budidaya Bambu I, 30 januari 2012, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas 
Teknik UGM berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan UGM serta Perhimpunan Pecinta Bambu Indonesia. 



Pendahuluan  
Bambu adalah salah satu material yang 

sudah lama digunakan sebagai bahan baku 

produk pakai sehari hari, dimulai dari 

furniture, sendok, hingga peralatan bantu 

masak sekalipun. Perkembangan saat ini 

bahkan teknologi pengolahan bambu mampu 

mengangkat material ini menjadi salah satu 

alternatif yang sangat baik digunakan 

sebagai bahan pengganti kayu, seperti 

bambu laminated yang digunakan untuk 

parket atau mebel. 

Sementara itu, sebagian besar masyarakat 

Indonesia masih cenderung memanfaatkan 

bambu dikarenakan pertimbangan ekonomis. 

Dengan demikian upaya untuk mendapatkan 

nilai optimal dari bambu itu sendiri 

cenderung tidak digali lebih lanjut. 

Kecenderungan ini disebabkan karena 

mudahnya mendapatkan bambu disekitar 

masyarakat sendiri, dan tanpa diolah lebih 

lanjutpun bambu sudah dapat memenuhi 

kebutuhan manusia terhadap bahan baku 

untuk menunjang kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, tuntutan terhadap 

pengolahan bambu lebih lanjut, tampaknya 

tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pada dasarnya, setiap tumbuhan memiliki 

karakteristik yang unik, yang 

membedakannya dengan tumbuhan lainnya, 

sehingga jika tumbuhan tersebut 

dimanfaatkan sebagai sebuah bahan baku, 

maka ia akan memiliki karakteristik yang 

berbeda juga dengan material yang lain. 

Sebagai bahan baku berserat, bambu dapat 

memiliki karakteristik unik seperti yang 

diuraikan dibawah ini : 

1. Karakteristik Struktural, yang 

membangun bahan baku menjadi 

satu kesatuan yang memiliki 

kekuatan struktur membangun 

dirinya sendiri. Karakteristik ini 

dapat menunjukkan bagaimana 

material mampu memiliki kekuatan 

tekan, atau kekuatan tarik, hingga 

kelenturan yang dimiliki dikarenakan 

struktur yang membangunnya. 

 

2. Karakteristik Dimensi, yang dimiliki 

oleh bahan baku, yang diperoleh 

ketika ia tumbuh. Setiap tumbuhan 

memiliki usia maksimal, dan 

memiliki struktur yang menyebabkan 

dimensinya hadir pada ukuran 

tertentu. Walaupun demikian, hampir 

tidak ada satupun bahan baku yang 
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memiliki ukuran yang persis sama, 

akan tetapi terdapat kecenderungan 

dimensi yang dimiliki oleh sebuah 

tumbuhan, yang membedakannya 

dengan tumbuhan yang lain. 

 

3. Karakteristik fisik dan kimia, yaitu 

karakteristik yang dibedakan 

berdasarkan unsur-unsur yang 

dikandungnya, sehingga 

mengakibatkan keadaan fisik yang 

berbeda juga. 

4. Karakteristik estetik, yaitu 

karakteristik visual yang khas 

dimiliki oleh sebuah material, yang 

membedakannya dengan material 

lain secara visual. 

Dengan memahami 4 karakteristik tersebut, 

pada dasarnya dapat digali banyak 

kemungkinan baru dari sebuah material 

untuk dapat dijadikan bahan baku kreasi 

sebuah produk pakai. 

Pendekatan eksplorasi material 
Eksplorasi material adalah salah satu 

pendekatan desain yang bertujuan untuk 

memperoleh kemungkinan-kemungkinan 

baru dari sebuah material didasarkan pada 

karakteristiknya. Berdasarkan karakteristik 

yang khas dimiliki oleh sebuah material, 

maka ia akan memberikan respon yang khas 

jika sebuah perlakuan diberikan. Respon 

yang khas tersebut merupakan sesuatu yang 

tidak terbayangkan sebelumnya, dan 

akhirnya memberikan sebuah bentukan baru 

yang unik. 

  

Bentukan baru yang unik tersebut dapat 

dijadikan sebuah inspirasi bagi sebuah karya 

desain atau karya kriya 

Dikarenakan keterbatasan manusia, gagasan 

yang ditawarkan oleh material tersebutlah 

yang diharapkan muncul pada hasil 

pengolahan yang dilakukan secara langsung, 

sehingga ketika diharapkan muncul sebuah 

gambar. 1 Gambar.1 Beberapa ekperimen mengenai karakter bambu 

Sumber : hasil ekperimentasi mahasiswa desain produk ITENAS 2002 



gagasan baru, pikiran tidak diberi 

kesempatan untuk menyaring gagasan 

tersebut. Demikian juga dengan apa yang 

disebut dengan pretensi, jika sikap dalam 

melakukan proses ini diawali dengan 

pretensi, maka hal tersebut akan menjadi 

sebuah filter yang mendistorsi gagasan. 

Pretensi merupakan sesuatu yang harus 

sangat dihindari pada proses pencarian ini. 

Pendekatan ini sebenarnya sangatlah 

sederhana, akan tetapi membutuhkan sikap 

yang berbeda dengan apa yang telah di 

yakini selama ini. 

Karya diatas akan sulit diperoleh jika 

mengandalkan memori yang ada. Selama 

ini, banyak kalangan menyatakan 

pendekatan yang dinyatakan paling baik 

adalah pendekatan yang bersifat logis 

dan/atau rasional, artinya pendekatan 

tersebut sangat mengandalkan memori atau 

wawasan, dilain pihak, beberapa kalangan 

lain menyatakan bahwa karya yang baik 

sangat ditentukan oleh cita rasa seseorang, 

atau bakat. Keduanya mungkin saja benar 

untuk hal tertentu, akan tetapi jika 

permasalahannya adalah mencoba 

menjawab ’bagaimana menghasilkan 

sesuatu yang baru’, maka kedua pendekatan 

tersebut tampaknya tidaklah cukup.  

Kesimpulan Hasil Ekperimentasi 

Terhadap Bambu 
Pendekatan eksplorasi material, adalah salah 

satu pendekatan yang digunakan sebagian 

besar dunia pendidikan tinggi desain di 

Indonesia. 

gambar. 2 Gambar. 5 Karya hasil ekplorasi bambu,  Sumber : http://purecontemporary.blogs.com 
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Melalui sebuah mata kuliah dasar desain, 

mahasiswa diminta untuk mendapatkan 

karya-karya non fungsional didasarkan pada 

satu material ( bahan baku ), salah satu 

material yang ternyata menghasilkan banyak 

gagasan unik adalah material bambu.  

Karya-karya yang dihasilkan menunjukkan 

bahwa ternyata bambu masih memiliki 

potensi yang sangat besar untuk diolah lebih 

lanjut, bahkan memberikan banyak gagasan 

unik yang tidak dimungkinkan dicapai oleh 

material lain. 

Beberapa hasil ekplorasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Eksplorasi karakteristik struktur 

daging dan kulit bambu. Bambu 

secara umum memiliki struktur kulit 

ari dalam, daging, dan kulit keras 

bagian luar. Struktur ini membentuk 

kekuatan bambu untuk memperoleh 

kondisi yang lurus. Dengan 

menghilangkan bagian ari dan 

daging bambu, maka struktur bambu 

akan terganggu, sehingga kondisi 

lurus tersebut menghasilkan 

lengkungan yang unik.  Lengkungan 

tersebutpun ditentukan oleh dimensi 

dari kulit yang dipertahankan. 

Dengan mengatur penebalan 

penampang yang dihilangkan, serta 

ketebalan daging tertentu, maka akan 

diperoleh bentuk lengkungan seperti 

gambar disamping ini. Kondisi khas 

dari bambu, seperti juga beberapa 

bahan serat lain adalah terdapatnya 

dua kondisi yang berbeda, yaitu 

kondisi basah dan kondisi kering. 

Dengan memanfaatkan dua keadaan 

ini, akan dapat dihasilkan satu teknik 

pengolahan yang mampu 

menghasilkan gagasan bentuk yang 

unik. 

 

2. Daging bambu memiliki 

karakteristik visual yang menarik, 

yang membedakannya dengan 

material lain, dengan menghilangkan 

bagian kulit bambu, dapat ditemukan 

keunikan tekstur bambu yang 

menawarkan kualitas visual yang 
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Dengan memotongnya searah 

dengan serat, akan diperoleh 

ketebalan minimum yang 

menghasilkan lengkungan yang 

menarik. Ketegasan garis lurus dari 

bambu akan berubah dengan 

sendirinya. Keadaan ini merupakan 

satu inspirasi yang unik yang dapat 

ditawarkan oleh kulit bambu dengan 

menghilangkan bagian daging dari 

bambu. 

 

5. Daging bambu yang terbentuk oleh 

serat serat bambu yang jika dilihat 

lebih detail, ternyata memiliki garis-

garis dengan ketebalan yang 

berbeda. Keadaan ini menyebabkan 

ketebalan yang terbentukpun 

sesungguhnya tidak merata. Dengan 

mencoba membentuk keratan bambu 

hingga ketebalan minimal, akan 

menghasilkan karakteristik potongan 

yang menarik dan unik. Bentuk 

keratan memperlihatkan bentukan 

yang menarik yang unik dan khas 

ditawarkan oleh material bambu.  

 

Dari beberapa hasil eksperimen melalui 

pendekatan ekplorasi material bambu, 

ternyata dapat diperoleh banyak gagasan 

gagasan unik yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut untuk dapat diimplementasikan 

pada produk pakai dengan bentuk yang 

memiliki nilai kebaruan yang menarik. 
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