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Pemanfaatan  biji,  kulit,  dan  bonggol  sebagai  bahan  baku  alternative  produk  melalui  pendekatan 
eksplorasi material. 

Indonesia  terdiri  dari  5  pulau  besar  dan  ribuan  pulau  kecil  dengan  kondisi  geografis  yang  beragam 
adalah  salah  satu  Negara  yang  sangat  kaya  akan  sumber  alam  nabati.  Keadaan  ini  menyebabkan 
tumbuhan di masing‐masing pulau tersebut  juga menjadi berbeda. Sangat disayangkan, keragaman  ini 
belum terlalu banyak dimanfaatkan secara optimal, khususnya pada bidang desain produk dalam dunia 
akademis. 

Sejak tahun 2002, kami mulai mencoba menerapkan satu pendekatan desain dalam pelaksanaan mata 
kuliah  desain  produk  pertama,  yaitu  mengolah  bahan‐bahan  yang  selama  ini  belum  dimanfaatkan 
seperti biji bijian, kulit buah buahan dan bonggol. 

Dalam  upaya  penerapan  tersebut,  perlahan  kami menemukan  banyak  hal  yang mengejutkan,  karena 
melalui  pendekatan  tersebut  dapat  diperoleh  produk  produk  yang  memiliki  keunikan  dan  nilai 
originalitas yang sangat baik. Ditemukan garis besar proses desain dari pendekatan ekplorasi material 
tersebut,  setidaknya diperoleh 4  tahapan  secara  garis besar proses desain dari pendekatan  ekplorasi 
material pada bahan baku non konvensional tersebut.  

Keterbatasan waktu kuliah dengan menggunakan pola semester menyebabkan dua kondisi dari material 
alam  perlu  dipertimbangkan  dengan  baik,  yaitu  kondisi  basah  dan  kondisi  kering  dari material  yang 
sangat mempengaruhi perbedaan proses. 

Melalui penelitian tersebut diperoleh juga nilai nilai lain yang justru sangat sesuai dengan isu global yang 
saat  ini sedang melanda dunia, yaitu  isu mengenai perubahan  iklim global. Kesesuaian tersebut antara 
lain adalah dapat digunakannya material baru  sebagai pengganti kayu,  rotan, atau bamboo,  sehingga 
penebangan  hutan  dapat  dikurangi,  dan  dengan  demikian  bidang  desain  produk  dapat  berkontribusi 
terhadap solusi nyata dari dunia akademis dalam mengurangi penebangan pohon. 

Sejak  tahun 2007, kami mencoba untuk menerapkan pendekatan  ini pada dunia usaha  sebagai upaya 
mendapatkan nilai optimal dari produk yang dihasilkan. 

Kata kunci : ekplorasi material, bahan‐baku baru. 
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Latar belakang 

1. Sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia menetapkan akan memasuki era ekonomi kreatif. Akan 
tetapi,  sejak  tahun  tersebut,  secara  signifikan  belum  terlihat  adanya  upaya  pengembangan 
produk‐produk yang bebasiskan pada kreatifitas, menggantikan produk‐produk kerajinan yang 
berbasiskan pada tradisi, khususnya pada bidang kerajinan 

2. Sekitar  tahun  2008,  pemerintah  Indonesia  memberlakukan  kebijakan  ekpor  bahan  baku. 
Kebijakan  ini sangat memukul keadaan para  industri kecil menengah yang tidak dapat bersaing 
dengan para pengusaha dari  luar negri,  karena pendapatan  rata  rata masyarakat masih  lebih 
rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat dari negara lain. Kondisi ini menyebabkan 
ketergantungan industri kecil pada bahan baku harus dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.  

3. Berdasarkan  sensus  tahun 2010 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk  Indonesia melebihi 
proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 setiap 
tahun, sehingga setiap tahunnya akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta lebih per 
tahun. Sementara itu sarana pendidikan tinggi masih belum memenuhi, sehingga masih banyak 
masyarakat yang memiliki  latar belakang pendidikan yang tidak tinggi. Sementara  itu, dari data 
terakhir menunjukkan,  tahun  2010  ini  rata‐rata  pendapatan  setiap  penduduk  Indonesia  (per 
kapita/per kepala) sudah berada pada angka USD 3000 per tahun. Ini artinya setiap tahun, rata‐
rata setiap penduduk Indonesia mendapatkan penghasilan sebesar USD 3000 (atau setara Rp 27 
juta per  tahun). Angka  itu adalah angka  rata‐rata. Tentu ada  sebagian penduduk yang annual 
income‐nya mencapai 200  juta rupiah per  tahun. Dan ada pula yang hanya 12  juta per  tahun. 
Ada  pula  yang  setahun  menembus  angka  60  juta.  Namun  semua  ini  jika  di‐rata‐rata  akan 
menghasilkan  angka  income  sebesar  USD  3,000  per  penduduk  (per  kapita)  per  tahun,  dan 
jumlah penduduk miskin  (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis 
Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Hingga saat  ini 
jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan  tidak banyak berubah. Pada 
Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada Maret 
2010 sebesar 64,23 persen.  IKM berperan besar didalam penyerapan tenaga kerja dan sumber 
pendapatan bagi masyarakat luas. Penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri Kecil, Kerajinan 
dan  Rumah  Tangga  (IKKR)  berdasarkan  23  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  sektor 
Industri (KBLI), adalah lebih dari 8 juta tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan kelompok industri 
manufaktur untuk  kelompok  yang  sama pada  industri  skala besar dan menengah  yang hanya 
menyerap sekitar 4,5 juta pekerja. Kondisi ini membuktikan bahwa industri kecil dan menengah 
memiliki  peranan  yang  penting  didalam  menggerakan  perekonomian  Indonesia.  Kondisi  ini 
menyebabkan sangat dibutuhkan satu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan  latar belakang 
pendidikan  yang  tinggi,  akan  tetapi  mampu  memberikan  penghasilan  yang  layak,  sehingga 
bidang tersebut dapat menyerap kebutuhan masyarakat secara luas. 

 

4. Pembangunan  di  Indonesia  sendiri masih  belum merata,  sebaran  industri  kecil masih  banyak 
yang  terpusat  di  pulau  Jawa.  Pemerintah  Indonesia  berkeinginan  kuat  untuk  memperluas 
penyebaran  industri kecil dan menengah keluar Pulau Jawa hingga pada tahun 2014 mencapai 
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40  persen. Untuk meningkatkan  jumlah  IKM  dan mutu  produksi  yang  dihasilkan,  pemerintah 
terus  melakukan  berbagai  upaya  mulai  dari  peningkatan  wirausahawan  baru,  membantu 
meningkatkan produksi dan mutu  serta membuat  atau membantu pembentukan  klaster  IKM. 
Pemerintah  Indonesia  menyadari  bahwa  IKM  mempunyai  kedudukan  yang  strategis  dalam 
perekonomian  nasional,  pada  akhir  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional,  IKM 
telah memberikan kontribusi terhadap produk domestrik bruto (PDB) sektor industri sebesar 32 
persen.  Secara  nasional  usaha  IKM  tahun  2011  ditargetkan  sebanyak  3.909.343  unit  dari 
3.806.566  unit  di  tahun  2010.  Dari  jumlah  3.909.343  unit  itu,  jumlah  IKM  di  luar  Jawa 
diharapkan  sebanyak  1.359.856  unit.  Industri  kecil  dan menengah  telah  terbukti merupakan 
kelompok industri yang paling bertahan dalam menghadapi krisis perekonomian, baik pada saat 
krisis pada akhir tahun 1990‐an maupun krisis yang melanda seluruh dunia pada akhir 2008 dan 
awal 2009. Pada kurun waktu  tahun 1997 hingga 2000 kontribusi Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) mencapai  lebih dari  46% pada  PDB  Indonesia.  Pada  tahun  2007  Indonesia mengalami 
pertumbuhan  PDB  sebesar  6,28%.  Dari  angka  tersebut,  usaha  kecil  dan  menengah  sendiri 
mengalami pertumbuhan sebesar 18,76%, dimana untuk sektor industri pengolahan untuk skala 
kecil  dan  menengah  sendiri  memiliki  pertumbuhan  16,29%,  yang  berarti  mengalami 
pertumbuhan yang jauh diatas rata‐rata pertumbuhan PDB Indonesia. Menurut data tahun 2006 
dari Departemen Perindustrian  sektor  Industri Kecil dan Menengah  (IKM) memiliki porsi 38% 
dari  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Dengan  demikian,  dibutuhkan  satu  bentuk  usaha  kecil 
menengah  bidang  industri  yang  relative  baru,  yang  mudah  dilakukan  oleh  semua  kalangan 
masyarakat, karena akan menjadi  salah  satu  sector usaha yang mampu bertahan di era krisis 
ekonomi dan dengan demikian pemerataan akan lebih mudah diwujudkan. 

 

5. pada  umumnya,  Industri  kecil  lahir  dari  industri  rumah  tangga  dengan  skala  mikro,  yang 
kemudian berkembang. Dengan skala produksi yang kecil, maka diharapkan tingkat fleksibilitas 
dari perusahaan lebih baik yang pada akhirnya dapat lebih bertahan pada saat terjadi krisis bila 
dibandingkan  dengan  industri  besar.  Peranan  IKM  pada  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara 
sudah  diakui  oleh  banyak  orang.  Beberapa  data menunjukan  bahwa  di Amerika  Serikat,  IKM 
memiliki  porsi  99,7%  dibandingkan  dengan  industri  non‐IKM,  Australian  Bureau  of  Statistics 
pada  tahun  1999 mengungkapkan  bahwa  96%  dari  industri  di  bidang  non‐pertanian  adalah 
terkategori  sebagai  IKM,  sedangkan di Eropa hanya 1% dunia usaha memiliki  jumlah pegawai 
lebih dari 50 orang. Pada saat krisis ekonomi melanda dunia, dimana pemutusan hubungan kerja 
(PHK)  meningkat,  maka  banyak  orang  menilai  bahwa  sektor  IKM  menjadi  penyelamat 
pergerakan  roda  perekonomian,  karena  pada  saat  terjadi  PHK  pada  perusahaan  besar, maka 
akan berdampak lahirnya IKM baru yang diciptakan oleh karyawan yang terkena PHK. 
 

6. Untuk  bersaing  dalam  pasar  domestik  dan  internasional  tidaklah mudah.  Banyak  faktor  yang 
menjadi kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan pada sektor IKM. Kendala 
dan  tantangan  tersebut  bukan  saja  dari  kondisi  internal  perusahaan  tetapi  juga  dari  kondisi 
eksternal. Originalitas  dan  kebaruan  pada  kenyataannya menjadi  satu  tuntutan  real  di  dunia 
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pasar.  Permasalahan  yang  muncul  dari  tuntutan  ini  adalah  pada  kenyataannya  sebagian 
masyarakat  Indonesia,  khususnya  yang  berada  di  luar  pulau  Jawa  dan  Bali,  masih  sangat 
mengandalkan pola kerja dan pola pikir tradisi, sehingga seringkali tuntutan tersebut dirasakan 
sangat  sukar  dilakukan  oleh  para  pelaku  industri.  Kenyataan  ini  tidak  dengan mudah  dapat 
disikapi,  sebuah  metoda  baru  atau  pendekatan  baru  dapat  dengan  keras  ditolak  oleh 
masyarakat tradisi. Hal ini tidak saja dikarenakan oleh tolakan yang bersifat emosional saja, akan 
tetapi  dari  pengamatan  lapangan,  kendala  internal  yang  cukup menonjol  justru  datang  dari 
keterbatasan kemampuan dari pemilik IKM itu sendiri, karena umumnya IKM memiliki organisasi 
yang kecil dan sederhana, sehingga pemilik langsung terlibat didalam kegiatan bisnisnya sehari‐
hari,  dimulai  dari  pengelolaan  keuangan,  proses  produksi,  hingga  proses  pemasaran.  Hal  ini 
mengakibatkan proses berkreasi menjadi semakin tidak mungkin untuk dilakukan. 

 

7. Persaingan  bagi  produk‐produk  IKM  semakin  berat,  karena  ditambah  lagi  dengan  lemahnya 
peraturan yang berkaitan dengan produk impor, menyebabkan pasar domestik banyak dibanjiri 
oleh produk impor. Kondisi ini menjadikan terkadang untuk jenis produk tertentu, IKM pun tidak 
mudah untuk memenangkan persaingan di pasar domestik. Oleh karena itu, agar supaya produk 
IKM mampu  bersaing  di  pasar  bebas  baik  pada  pasar  domestik maupun  internasional, maka 
diperlukan  pemenuhan  akan  mutu  yang  diakui  oleh  dunia  internasional.  Salah  satu  bukti 
pemenuhan  standar mutu yang diakui secara  internasional adalah pemenuhan standar Sistem 
Manajemen Mutu  ISO 9001. Persaingan  ini seharusnya dapat dihindari,  jika nilai kebaruan dari 
komoditas yang dihasilkan memiliki nilai kebaruan yang sangat tinggi. 
 

Eksplorasi material  

Eksplorasi  material  adalah  salah  satu  pendekatan  desain  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  nilai 
kebaruan, dikarenakan  respon atau akibat  yang  khas  yang dimunculkan dari beberapa  tindakan pada 
sebuah material. Respon atau akibat yang khas tersebut muncul karena setiap material diyakini memiliki 
sifat yang khas pula. 

Pikiran  manusia  cenderung  menyederhanakan  semua  informasi  yang  masuk,  sehingga  apa  yang 
cenderung  disimpan  didalam  memori  adalah  sesuatu  yang  telah  ada  sebelumnya,  terlebih  dahulu 
disaring, sebagian yang dianggap tidak perlu dibuang, dengan kata lain, pikiran akan mendistorsi sesuatu 
masuk pada pikiran. Dengan demikian, jika mengandalkan memori yang ada pada pikiran, maka jawaban 
yang muncul adalah jawaban yang sebenarnya terbatas. 

sebuah jawaban yang diberikan oleh sesuatu yang ada di luar pikiran, akan merupakan satu usulan yang 
masih utu. Hal  inilah yang diharapkan muncul pada hasil pengolahan yang dilakukan  secara  langsung, 
sehingga ketika mengharapkan sebuah usulan baru, pikiran kita  tidak diperkenankan untuk menyaring 
usulan  tersebut. Hal  inilah yang menyebabkan mengapa dalam melakukan proses  ‘ekplorasi material’, 
pikiran harus bersikap positif, karena dengan demikian proses penyaringan yang dilakukan pikiran akan 
berkurang, dan semua potensi dapat tampak terlihat dengan jelas. 
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Demikian juga dengan apa yang disebut dengan pretensi, jika proses  ini diawali dengan pretensi, maka 
hal  tersebut  akan  berfungsi  sebagai  penyaring  informasi  yang  masuk,  oleh  karena  itu  pretensi 
merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam menjalankan proses ini. 

Pendekatan  eksplorasi  material  sebenarnya  merupakan  pendekatan  yang  sederhana,  akan  tetapi 
membutuhkan sikap yang berbeda dengan apa yang telah diyakini selama ini. 

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.  

Perlu diingat bahwa pendekatan yang akan diulas bukanlah merupakan pendekatan yang terbaik untuk 
semua jenis metoda berkreasi, jika anda menginginkan satu karya yang bernilai baik (memenuhi semua 
kriteria  sebuah  desain),  pendekatan  ekplorasi  material  bukanlah  pendekatan  yang  paling  tepat, 
pendekatan  ini akan sangat berguna  jika anda membutuhkan  ’kebaruan’, dan dengan demikian untuk 
sebuah proses yang utuh agar dicapai hasil yang optimal, maka pendekatan ini harus dilengkapi dengan 
pendekatan yang lain, yang bersifat logis dan rasional. 

Beberapa  catatan  yang  dapat  diambil  dari  eksperimen  yang  dilakukan  pada  studio  desain  produk  di 
perguruan tinggi desain ( departemen desain produk, FSRD ITENAS) adalah sebagai berikut : 

1. Proses  ‘ekplorasi material’ berfungsi untuk menemukan bentuk bentuk baru, bentuk yang orisinal, 
bukan untuk mendapatkan desain yang terbaik, akan tetapi mendapatkan bentuk yang baru. Proses 
untuk mendapatkan desain yang baik dan bentuk yang baik dapat anda lakukan melalui pendekatan 
lain.  Artinya,  untuk  mendapatkan  ’kebaruan’  dan  ’orisinalitas’  anda  tepat  jika  menggunakan 
pendekatan ini, akan tetapi tidak tepat jika anda harus menghasilkan desain yang baik. 

 

2. Proses ‘eksplorasi material’ harus dilakukan dengan perasaan senang dan pikiran yang positif. Hal ini 
sangat dibutuhkan untuk mendapatkan potensi‐potensi yang ditawarkan oleh material. Anda harus 
dapat membiasakan diri untuk tidak berpretensi terlebih dahulu, atau melakukan penilaian terlebih 
dahulu  sebelum  mengeluarkan  semua  gagasan  yang  menarik.  Jika  proses  ini  dilakukan  dengan 
adanya  tekanan  dan  pretensi  terhadap  sesuatu,  maka  akan  sangat  sulit  dihasilkan  kebaruan‐
kebaruan, karena pretensi dan  tekanan adalah  sesuatu yang membatasi gagasan anda. Selain  itu, 
dengan dilakukanya proses  secara  terus menerus,  tanpa disadari,  setiap dilakukan  evaluasi,  akan 
dihasilkan alternatif baru  lagi. Akan sangat memungkinkan,  jika telah ditemukan kunci untuk dapat 
melaksanakan proses ini, kesulitan yang dihadapi adalah justru memberhentikan proses itu sendiri, 
karena proses yang dialami akan sangat menyenangkan. 
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3. Setiap material diyakini memiliki karakter yang khas, antara lain : karakteristik Struktur, Karakteristik 
fisik dan kimia, karakteristik estetik, dan karakteristik dimensi. 

Tahapan proses 

Didasarkan  pada  eksperimen  yang  dilakukan  dalam  studio  di  pendidikan  Desain  Produk,  secara 
umum  proses  yang  ideal  dilakukan  untuk  melaksanakan  tahap  eksplorasi  material  dapat  bagi 
menjadi beberapa tahap sebagai berikut : 

a) Tahap pertama : pengenalan material. 

Setiap material,  pada  dasarnya memiliki  sifat‐sifat  yang  dapat  dikelompokan menjadi  beberapa, 
yaitu : 

1. Sifat  fisik dan  kimia,  yaitu  sifat  fisikal dan  kimiawi dari material, dikarenakan  kandungan  kimiawi 
yang  membentuk  dirinya  sehingga  mengakibatkan  pertumbuhan  yang  bersifat  fisik.  Terdapat 
material yang bersifat asam, dan beberapa bersifat basa. Sehingga ketika kadar asam atau basanya 
dikurangi atau ditambah, maka ia akan berubah secara fisik. Beberapa material akan menjadi lunak 
ketika sifat asam atau basanya berubah, atau warnanya berubah. 

2. Karakteristik  visual  atau  estetik,  yaitu  tampilan  visual  yang dibawa oleh material  itu  sendiri  yang 
membedakannya  secara  visual  dengan  material  lain.  Kayu  jati  dapat  dibedakan  dengan  kayu 
sonokeling  dari  tampilannya.  Kulit  bambu  memiliki  tampilan  yang  berbeda  dengan  bagian 
’dagingnya’, dan keduanya dapat dimanfaatkan sebagai satu sifat yang unik. Kayu pakis dan kelapa 
memiliki tampilan serat yang unik dibandingkan dengan tampilan kayu samarinda yang polos. 

3. Karakteristik dimensi, bambu memiliki ruas yang terbatas, tidak ada bambu yang memiliki panjang 
ruang hingga 4 meter, demikian  juga dengan diameter  lingkaran bambu, atau tebal daging bambu. 
Kayu kelapa yang lurus akan sangat sulit diperoleh  pada ukuran 3 meter, sedangkan kayu jati akan 
sangat memungkinkan diperoleh dengan panjang 6 meter. 

4. Sifat / karakteristik struktural, yaitu sifat khas material membangun dirinya sendiri. Bambu memiliki 
kekuatan  dengan  mengandalkan  kulit  dan  daginnya,  pada  keadaan  kulit  dihilangkan,  maka 
kekuatannya menjadi  berkurang,  dengan mempertahankan  kulit  yang  dimilikinya,  bambu  dapat 
dilengkungkan  dengan  radius  yang  kecil,  hal  yang  sama  akan  sulit  diperoleh  ketika  kulit  bambu 
dihilangkan. 

Pada  tahap  pengenalan  ini,  dilakukan  eksperimen‐eksperimen  berupa  tindakan  (perlakuan)  yang 
bersifat fisik atau kimia. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai akibat yang dihasilkan, maka perlu 
dilakukan  tindakan yang  sama berulang kali,  sehingga didapat kejelasan dari  respon dari material 
terhadap  perlakuan  yang  diberikan,  dibandingkan  dengan  reaksi  yang  diperoleh  dengan  sengaja. 
Unsur ketidaksengajaan dianalisis agar dapat dialihkan menjadi  sesuatu yang disengaja. Tahap  ini 
pada  dasarnya  difungsikan  untuk  memperoleh  pemahaman  terhadap  karakteristik  material  itu 
sendiri,  sehingga  pada  tahap  ini  pelaku  harus  dapat menahan  diri  untuk memutuskan  perlakuan 
mana yang dinilai terbaik.  



7 
 

Sikap yang harus dimiliki oleh pelaku untuk melaksanakan proses  ini adalah kemampuan bermain 
yang cukup  tinggi. Untuk dapat melaksanakan dengan baik, pelaku harus dapat bertindak dengan 
bebas tanpa pretensi apapun. 

b) Tahap kedua : Mengendalikan Kejutan. 

Tahap ini pada dasarnya masih merupakan satu kesatuan dengan tahap sebelumnya, hanya saja jika 
pada  tahap  sebelumnya hanya dilakukan  satu perlakuan  saja, maka pada  tahap  ini,  satu material 
akan menerima beberapa perlakuan. 

Sebagai  contoh,  sebuah material  sebelum  diberikan  perlakuan,  terlebih  dahulu  dilakukan  proses 
kimiawi,  misalnya  sebuah  bambu  yang  sudah  kering,  terlebih  dahulu  direndam  didalam  cairan 
kimiawi. Kemudian dalam keadaan basah, bambu diberi pukulan sehingga diperoleh respon tekanan 
pada  badan  bambu.  Setelah  itu, masih  dalam  keadaan  basah,  setengah  bagian  bambu  dipukul 
berulang sehingga diperoleh pecahan yang khas, sesuai karakteristik bambu, sedangkan bagian lain 
dibiarkan  utuh. Dalam  keadaan  basah,  bagian  yang  sudah  terurai  diikat  dan  dilengkungkan,  dan 
dimatikan dengan sebuah ikatan. 

Hasil  dari  ragam  perlakuan  tersebut  kemudian  dikeringkan,  dan  setelah material menjadi  kering, 
ikatan  yang  diberikan  dilepaskan.  Dengan  demikian  hasil  yang  diperoleh merupakan  akibat  dari 
urutan beberapa tindakan yang diberikan pada material sehingga dihasilkan satu bentuk yang unik. 

Pada  tahap  ini,  apa  yang  dilakukan mengandalkan wawasan  yang  diperoleh  dari  tahap  pertama, 
akan tetapi sebaiknya pelaku harus tetap dapat menahan diri untuk tidak berpraduga terhadap apa 
yang akan dihasilkan, pelaku harus tetap mengharapkan sebuah akibat yang mengejutkan bagi anda 
sendiri.  

Seperti  juga  apa  yang  dilakukan  pada  tahap  pertama,  maka  pada  tahap  ini  proses  gabungan 
perlakuan harus dilakukan berulang kali, hingga dapat diperoleh hasil yang mirip satu sama lain. Jika 
hasil yang diperoleh sudah mirip, maka dapat sedikit dipastikan bahwa karakter material  tersebut 
menawarkan  satu  bentuk  yang  diakibatkan  oleh  karakteristik  yang  khas  dari material  itu  sendiri. 
Pemahaman  dikatakan  berhasil,  jika  pengaturan  terhadap  respon  yang  diberikan material  dapat 
dilakukan  (  respon  dapat  dikendalikan  ). Hasil  dari  varian‐varian  ini membuka  pemahaman  yang 
lebih dalam lagi terhadap karakteristik atau sifat khas dari material itu sendiri. 

Seperti apa yang dibutuhkan pada tahap pertama, pada tahap ini dibutuhkan kemampuan bermain 
yang sangat tinggi, kebebasan dan keluwesan berpikir harus dimiliki agar proses ini berjalan dengan 
sangat  baik. Melengkapi  proses  ini,  dibutuhkan  juga  kepekaan  terhadap  kualitas  visual  dari  hasil 
yang  diperoleh,  agar  peluang  kualitas  visual  yang  ditawarkan material  dapat  ditangkap  sebagai 
sebuah potensi yang menguntungkan. 

Idealnya, pada tahap ini harus dapat diperoleh banyak sekali ragam bentuk yang dapat hadir sebagai 
alternatif yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Walaupun pada  tahap  ini,  faktor  kesengajaan mulai dibutuhkan,  akan  tetapi  ia bukanlah  sesuatu 
yang  membatasi  untuk  bertindak,  karena  jika  faktor  tersebut  terjadi  maka  unsur  keterkejutan 
(surprise) akan sulit diperoleh.  

c) Tahap ketiga: evaluasi alternatif. 

Apa yang akan diperoleh di akhir proses tahap dua adalah beragam alternatif yang potensial. Untuk 
memasuki tahap selanjutnya terlebih dahulu harus dipilih alternatif‐alternatif yang paling potensial 
yang  mungkin  untuk  dikembangkan,  atau  yang  paling  memungkinkan  dikembangkan  menjadi 
sebuah produk. 

Alternatif  yang dihasilkan  sebaiknya merupakan  sesuatu  yang mengejutkan,  agar dapat diperoleh 
satu bentuk akhir yang unik dan orisinal, maka alternatif yang dipilih sebaiknya merupakan alternatif 
yang tidak dimungkinkan dicapai oleh material lain.  

Pada tahap evaluasi ini, tawaran yang ’menggiurkan’ diperoleh dari satu material seharusnya dapat 
ditolak atau setidaknya ditunda jika alternatif tersebut ternyata dapat diperoleh dengan mudah oleh 
material yang  lain, setidaknya  jika material  lain dapat melakukan hal yang sama, maka seharusnya 
terdapat  nilai  lain  yang  lebih  unggul  selain  bentuk,  seperti waktu  yang  sangat  cepat,  harga  yang 
sangat murah, ketersediaan bahan yang sangat melimpah, atau pengerjaan yang sangat mudah. 

Berbeda  dengan  tahapan  sebelumnya,  pada  tahap  ini,  pemanfaatan  potensi  kualitas  visual  yang 
dimiliki oleh  sebuah material dapat digali dengan baik.  Sebagai  contoh, material bambu memiliki 
bentuk penampang yang khas, kualitas visual dari bagian daging akan tampak berbeda dengan apa 
yang  ditampilkan  oleh  bagian  kulit,  demikian  juga  dengan  bagian  dalam  bambu  yang  memiliki 
bentuk permukaan yang lembut (organis), hingga bagian pangkal buku yang kontras dengan bagian 
tengah buku.  

d) Tahap keempat : optimalisasi dimensional dan stuktur. 

Alternatif‐alternatif yang diperoleh pada  tahap  sebelumnya dapat disebut  sebagai  sebuah modul. 
Modul  kemudian  disusun  dalam  jumlah  yang  cukup  banyak  (  8  –  10  buah),  dan  perlu  dilakukan 
beragam  cara  menyusun  untuk  diperoleh  kualitas  visual  yang  optimal.  Dengan  menggunakan 
’kemampuan bermain yang sudah dilakukan sebelumnya’ dicoba juga cara menyusun modul‐modul 
tersebut dengan cara yang juga unik.  

Dalam  tahap  ini,  upaya  pencarian  dimaksudkan  juga  untuk  mendapatkan  ukuran  yang  paling 
optimal.  Pengertian  optimal  disini mengarah  juga  pada  pengertian  tentang  kualitas  visual  yang 
ditawarkan  oleh  susunan  modul  tersebut,  artinya  perlu  disadari  bahwa  pada  dimensi  tertentu, 
kualitas visual yang dihasilkan oleh susunan justru malah dapat menjadi tidak berharga jika disusun 
dengan cara tertentu, kualitas visual modul malah dapat menjadi tidak tampil. 
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Jika  proses  ini  dilakukan  dari  awal  secara  kontinyu,  maka  hasil  pengenalan  terhadap  karakter 
material akan mengarah pada lahirnya alternatif sistem yang tepat untuk sambungan antara modul. 
Sebagai  contoh,  ditemukannya  tali  kulit  sebagai  pengganti  tali  rotan  atau  ijuk  sebagai  pengikat  
bambu merupakan pemahaman yang kuat terhadap sifat kulit yang cukup elastis, dan sifat bambu 
yang memiliki bentuk silinder. 

Walaupun  bukan  sebuah  keharusan,  akan  tetapi  berhasilnya  ditemukan  sistem  yang  tepat  untuk 
menyambungkan modul‐modul kadangkala membantu kita untuk menemukan karakter bentuk yang 
lebih optimal lagi, beberapa mahasiswa yang melakukan eksperimen ini memang tetap menemukan 
bentuk  yang menarik walaupun mereka  belum menemukan  sistem  sambungan  yang  tepat  pada 
tahap ini.  

Beberapa  material  pada  dasarnya  sudah  memiliki  kekuatan  struktur  yang  tidak  membutuhkan 
bantuan  komponen  lain  untuk mendapatkan  kekuatan,  sebagai  contoh  beberapa material  yang 
memiliki kekuatan struktur terhadap dirinya sendiri adalah bambu, kayu, biji‐biji yang memiliki unsur 
tulang ( biji jambu batu atau biji salak ). Akan tetapi terdapat juga beberapa material yang memiliki 
struktur yang  lemah, sebagai contoh material rumput, pada keadaan kering bersifat sangat rapuh. 
Terhadap hal seperti  ini komponen  lain yang bersifat membantu struktur dapat digunakan, seperti 
penggunaan kasa, kawat ram atau kawat. 

Beberapa siswa pernah menawarkan solusi menarik terhadap karakter material material yang rapuh 
tersebut, dengan cara menumpuk dan dimampatkan, sehingga rumput rumput yang tidak memiliki 
tulang tersebut menjadi memiliki kekuatan, bahkan cukup keras. Contoh klasik dari solusi ini adalah 
ikatan  pada  sapu  lidi,  dimana  satu  batang  lidi  dalam  keadaan  sendiri  hampir  tidak  memiliki 
kekuatan. Ketika beberapa lidi digabungkan menjadi satu modul, maka kelenturan yang sebelumnya 
dimiliki  lidi  dalam  keadaan  tungal  menjadi  sangat  berkurang,  sementara  kekuatan  lidi  menjadi 
semakin kuat. 

Pemikiran  mengenai  hubungan  antara  sistem  sambungan  dan  kekuatan  struktural  haruslah 
dilakukan  secara  paralel,  bersamaan,  bukan  dipikirkan  satu  persatu  berurutan.  Akibat  yang 
dihasilkan  oleh  penggabungan  modul‐modul  tersebut  pada  beberapa  kasus  akan  menawarkan 
kualitas visual yang menarik, bahkan mengagumkan. 

Upaya pencarian dimensi dapat  juga dilakukan dengan cara bertahap, yaitu diawali dengan usaha 
untuk  memperoleh  bidang,  modul‐modul  disusun  menjadi  sebuah  bidang,  baru  kemudian 
dilanjutkan dengan usaha bagaimana bidang tersebut dapat menghasilkan sebuah volume. 

Kadangkala,  dalam  beberapa  kasus  ketika  usaha  untuk  memperoleh  satu  wujud  bervolume 
dilakukan, pada pertengahan proses diperoleh satu kekuatan struktur yang diakibatkan oleh bentuk 
bervolume tersebut. 

Logika bidang untuk memperoleh kekuatan struktur dapat dilihat dari karakteristik kertas. 
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Bidang kertas yang lembut dan lemah, dengan mengatur lipatan dan tekukan atau lengkungan dapat 
menghasilkan kekuatan untuk menopang dirinya  sendiri. Dengan menggulung atau menekuk  satu 
lembar kertas hingga  ia dapat berdiri memperlihatkan bahwa usaha untuk memperoleh kekuatan 
struktural tidak harus selalu menggunakan bahan atau material lain. Melalui proses bermain, dapat 
diperoleh  kekuatan, kekokohan yang diperoleh dengan mengatur bentuk‐bentuk dari material  itu 
sendiri. 

e.  Tahap kelima: studi detail ( final design ). 

Jika aspek  struktural, dimensi dan  fisik  sudah menghasilkan  sesuatu yang dapat dinilai baik, maka 
tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  optimalisasi  terhadap  bentuk  tiga  dimensional  tersebut. 
Bentuk‐bentuk yang unik tersebut selanjutnya dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang berfungsi. 

Pada  kasus  lampu  hias,  pertimbangan‐pertimbangan  desain  dilakukan  dengan  melihat 
kemungkinan‐kemungkinan  yang  ditawarkan  oleh  bentuk  bentuk  tiga  dimensional  yang  telah 
dihasilkan, seperti kerapatan yang tidak tinggi pada satu perulangan modul tiga dimensional dapat 
dimanfaatkan  sebagai  celah  yang  dapat menghasilkan  kualitas  visual  yang  sangat  baik.  Beberapa 
material yang dapat mencapai efek transparansi dapat saja langsung digunakan sebagai filter cahaya 
yang memberikan efek visual. 

Pada  tahap  ini,  untuk  studi  kasus  lampu  hias,  dapat  dilakukan  beberapa  pertimbangan  seperti 
kemudahan memproduksi, desain rangka yang efesien, peletakkan  lampu, bentuk base  lampu atau 
gantungan,  dan  seterusnya.  Pada  proses  pertimbangan  ini  akan  terjadi  penyesuaian  (kompromi) 
antara  satu  tuntutan  dari  satu  pertimbangan  terhadap  tuntutan  dari  pertimbangan  lain.  Sebuah 
produk  lampu hias, misalnya, akan membutuhkan kehadiran  lampu, armatur, dan tiang atau base, 
sehingga  akibat panas  yang ditimbulkan oleh  lampu harus dapat  terakomodasi dengan baik, dan 
demikian, terdapat batas minimal dari dimensi produk agar lampu dapat diletakkan pada posisi yang 
tepat. 

Terhadap hasil eksplorasi tiga dimensional yang sudah mengarah pada bentuk akhir harus dilakukan 
penyempurnaan, hal  ini dilakukan bukan saja untuk mendapatkan kualitas visual yang paling baik, 
tetapi juga diharapkan mampu menjawab kemungkinan‐kemungkinan yang terjadi ketika lampu hias 
akan digunakan. 

Kesimpulan 

1. Setiap material memiliki karakteristik yang khas, baik secara struktural, fisik, kimia, estetik, 
dan  dimensinya.  karakteristik  tersebut  akan  menunjukkan  respon  yang  khas  terhadap 
perlakuan yang diberikan. Respon yang khas tersebut dapat dijadikan  inspirasi bagi sebuah 
kebaruan yang sebelumnya tidak ada dalam memori. 

2. Sikap  utama  dalam melakukan  proses  ini  adalah  kemampuan  bermain  yang  tinggi,  oleh 
karena  itu  pendekatan  ini  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  yang  memiliki  kemampuan 
bermain yang tinggi.  
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3. Kepekaan  estetik  dalam menangkap  peluang  yang  ditawarkan  oleh  setiap material  pada 
awalnya  merupakan  satu  unsur  keterkejutan  yang  diawali  oleh  sikap  tanpa  pretensi. 
Penghargaan  terhadap  kebaruan  lebih  tinggi  dibandingkan  penghargaan  terhadap  nilai 
kualitas visual sendiri. 

4. Eksperimen  yang  dilakukan  pada mahasiswa  yang  tidak memiliki  dasar  bakat  yang  kuat 
menunjukan bahwa pendekatan  ini dapat diterapkan pada  siapapun  tanpa harus memiliki 
latar  belakang  akademis  yang  tinggi,  sehingga  pendekatan  dinilai  mampu  menjawab 
permasalahan yang muncul dari latar belakang yang telah diuraikan pada bab pendahuluan. 

5. Hasil  eksperimen menunjukkan  bahwa  setiap  karakteristik material  dapat menghadirkan 
keunikan dan originalitas yang tinggi, oleh karena itu pendekatan ini dinilai layak ditawarkan 
bagi  industri  kecil menengah  sebagai  sebuah  pendekatan  yang membutuhkan  alternatif 
bahan  baku  yang  baru  menggantikan  material  konvensional  yang  sulit  diperoleh  bagi 
industri kecil menengah. 

6. Karya yang dihasilkan menunjukkan banyaknya peluang baru bagi upaya masyarakat dalam 
menciptaan  industri  baru  yang  tidak  bergantung  pada  nilai  investasi  yang  tinggi  dan 
pengetahuan terhadap material konvensional. 


