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MEBEL BAMBU 

 

“Hirup kumbuh jeung manusa kudu lir ibarat awi jeung gawirna” 

 

1. BAMBU DALAM KAJIAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI 

Eratnya falsafah manusia sunda terkait dengan lingkung alam tertuang dalam naskah 

Sanghyang Siksakandang Karesian (1518) sebuah legenda ajaran kebajikan Sundayana 

berupa nasehat Raja Darmasiksa (1175 – 1297) kepada putranya Lumahing Taman. 

Sang Raja mengungkapkan bahwa Sanghyang Pertiwi (Tanah) dianalogikan sebagai 

kulit, air sebagai darah dan ludah, cahaya adalah mata, angin adalah tulang, dan 

angkasa merupakan kepala.1 Bentuk personifikasi terhadap lingkung alam sebagai 

sebuah bagian makrokosmos yang saling bersepakat dengan makhluk hidup lainnya 

yakni mikrokosmos. 

 

Keduanya harus hidup selaras dan harmonis untuk menjaga keutuhan alam semesta 

ini sendiri karena manusia dianggap sebagai khalifah dunia pemelihara dan penjaga 

hubungan yang harmonis dengan Allah (Habluminallah), dengan manusia 

(Habluminannas) serta dengan alam (Habluminallam).  

  

Manusia sejahtera dan jaya adalah manusia yang menjalankan Dasa Kreta (sepuluh 

kesejahteraan), yaitu jalan kearah pencapaian kesempurnaan dalam menjaga Dasa 

Indra (Sepukuh Indra) agar sukma tetap terpelihara dan bebas dari “polusi nafsu” 

sehingga tetap murni seperti aslinya. Dalam keadaan seperti itu, sukma dapat 

kembali berbaur dengan zat Azali. Dasa Indra mencakup; telinga, kulit, mata, lidah, 

hidung, mulut tangan, kaki, dubur dan kemaluan. Dasa indera yang tidak 

ditempatkan pada fungsi yang sebenarnya disebabkan karena kesalahan 

penggunaannya, berarti manusia itu telah menjalankan “Dasa Kalesa” (sepuluh noda) 

akibatnya tidak hanya menodai diri sendiri tapi juga menodai alam semesta. 

 

2. FALSAFAH HIDUP MASYARAKAT SUNDA 

Pandangan hidup bersumber dari berbagai macam tradisi, seperti tradisi lisan yang 

merupakan bagian kebudayaan yang diciptakan, disebarluaskan dan diwariskan dalam 

                                                             
1 Saleh Danasasmita, dkk, Sewaka Darma, Sanghyang Siksakandang Karesian , Amanat Galunggung (Transkripsi dan Terjemahan), 
Sundanologi, Depdikbud, Bandung, 1987. 
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bentuk lisan, misalnya bahasa rakyat, teka-teki, peribahasa, cerita rakyat, nyanyian 

rakyat (kamus istilah Antropologi, 1984). Pandangan hidup orang sunda melalui 

ungkapan dan kaitannya dengan bentuk, fungsi dan istilah bambu terklasifikasi 

menjadi 5 kategori2 yang kemudian coba disusun dalam sebuah thesis karya Ottih 

Rostoyati yakni kajian antropologi budaya tentang apresiasi  masyarakat jawa barat 

terhadap bambu dan pemanfaatannya 

a. Manusia sebagai pribadi 

Pokrol bambu, Ulah pucuk awian; Kawas bujur aseupan; Moal di tarajean; 

Lodong kosong ngelentrung; Bobo sapanon carang sapakan; Air diminum 

sembiluan; Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian; Bagai pucuk 

aur; Sudah jatuh tertimpa tangga; Betung bulat tak bersegi; Pepet jantan tak 

bersarang; Seperti aur ditarik sungsang. 

b. Manusia dengan masyarakat 

Habis miang karena bergeser; Bagai membelah bitung; Bagai rakit keling, 

diluar mengkilap didalam berongga; Bagai aur dengan tebingnya; Bertangga 

naik berjenjang turun. 

c. manusia dengan Tuhan 

Rebung jangan lupa pada bambunya; Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang 

betung; Kudu neangan galeuh bitung; Dina buku aya mata, keur maca buku 

pribadi; Kudu ngeusian awi ku uyah. 

d. manusia dengan alam 

Bagai aur dengan tebing; Leuweung kaian, gawir awian, legok balongan, 

datar sawahan. 

e. manusia dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniyah 

Aur ditanam betung tumbuh; Bergalah hilir tertawa buaya, bersualah dibulan 

terang, tertawa harimau; Tak ada talang dipancung; Nyiuk cai ku ayakan; 

Ayakan mah tara meunang kancra; Dagang oncom rancatan emas. 

 

Berikut ini adalah beberapa pandangan hidup secara personifikasi yang dianggap erat 

dengan pandangan hidup masyarakat Sunda.  

1. Semakin tua bambu semakin kuat dan mampu bangkit kembali sekalipun ia telah 

mengalami musibah. 

2. Akar / rhizom dengan ciri khas saling terkait baik secara horizontal maupun 

vertikal yang mampu mencengkeram tanah dan tebing guna menahan bahaya 

erosi serta longsor bermakna hidup harus berguna baik bagi diri sendiri, 

                                                             
2 Suwangsih, 900 Paribasa Sunda, PD Lucu Bandung, 1987. Hal. 3 
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masyarakat maupun bangsa serta mengingatkan hubungan dengan alam untuk 

saling menjaga dan menyelamatkan. 

3. Gerak bambu mengikuti arus angin, tetapi tetap berpijak pada akarnya yang 

kokoh yang bermakna sifat hidup yang penuh cobaan dan rintangan, namun tetap 

berpijak pada keteguhan hati dalam martabat manusia. 

4. Buku-buku bambu melambangkan batasan-batasan atau tingkatan kepribadian 

sesuai dengan tingkatan umurnya dari mulai anak-anak, dewasa hingga tua. Hal 

ini bermakna manusia mempunyai batasan kemampuan yang harus disadari agar 

tahu diri, tahu menempatkan diri dan terhindar dari keserakahan. 

5. Perilaku bambu saling melindungi dan menyandarkan diri, sejak batangnya muda 

hingga dewasa dilindungi dengan salumpit dan setelah dewasa menjadi tempat 

menyandarkan diri bagi bambu yang telah tua. Hal ini melambangkan adanya 

saling menghargai, saling melindungi dan saling mengamankan antara generasi 

yang tua dan generasi muda. 

6. Pohon bambu yang telah tua ujungnya merunduk, hal ini sebagai perlambang 

tidak melupakan kepada jatidiri yang berada dalam sistem kekuasaan-Nya. 

 

Nilai Filosofis dalam Permainan Bambu Tradisional  

Dalam adat istiadatnya masyarakat Jawa Barat juga mengenal bermacam permainan 

tradisional yang menggunakan alat berupa bambu sebagai alat bantunya. Hal ini juga 

menjadi bagian dari nilai/pandangan hidup : 

1. Permainan jajangkungan, permainan olah raga anak untuk meninggikan berdirinya 

pemain. Bermakna orang yang berkedudukan tinggi harus berhati-hati dan 

waspada agar jangan cepat jatuh, baik dikalahkan atau mengalahkan orang lain. 

Harus waspada dari perbuatan hina karena tidak mempunyai etika moral. 

2. Permainan gatrik, yakni permainan olah raga anak-anak, permainan ini 

menggunakan dua potong bambu yang pendek yang bermakna pendidikan, bahwa 

setiap anak harus didorong untuk belajar dan berusaha oleh orang tua dan 

gurunya. Setelah jauh dilemparkan dievaluasi hasil pekerjaannya, untuk terus 

dibimbing dan di dorong dengan diberi pengarahan agar lemparan tersebut 

semakin jauh. 

 

Nilai Filosofis dalam Ritual Tradisional 

Dalam upacara ritual keagamaan dan tradisi bambu juga berperan sangat mencolok, 

berikut ini adalah beberapa kegiatan yang menggunakan bambu sebagai 

perlambangan dari kegiatan tesebut. Diantaranya adalah : 
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- Selamatan hamil 7 Bulanan,  

- Pemotongan tali ari bayi menggunakan sembilu, 

- Upacara “tedak siti” dalam kurungan ayam, 

- Khitanan  

- Elekan bambu tamiang (Kawinan) 

- Tolak bala kalung bambu kuning 

 

Nilai Filosofis dalam Seni Kesusasteraan 

Pujangga Sunda Kiai H. Hasan Mustapa mengungkapkan bambu sebagai alat 

pengkupasan hakekat hidup manusia dengan segala isinya. Demikianlah makna hakiki 

bambu dimata hati para seniman dan demikian diungkapkan dalam karya sastra dan 

puisi sunda berjudul “Silokaning Suluk Awi” karya H. Netty Medina. Puisi tersebut 

memiliki makna sebagai berikut : 

Bambu dijadikan lambang proses hidup dan kehidupan manusia yang 

diperlambangkan dengan buku, ruas, mata dan salumpit pada bambu. 

- Bambu dan rebung juga sebagai lambang hubungan antara manusia dan pencipta. 

- Buku dilambangkan bagian kehidupan yang kelak akan manusia 

pertanggungjawabkan dihadapan-Nya. 

- Ruas merupakan hati yang harus diisi dengan dzikir kepada Allah menuju alam 

suwung dan hening. 

- Mata perlambang dari mata hati atau mata Tuhan yang selalu melihat dan 

menyaksikan perilakunya sendiri 

- Salumpit perlambang “boeh bodas” alat pembungkus mayat, membawa jasmani  

dan rohani untuk menghadap Tuhan. 

 

 

 

Kepercayaan Magis terhadap Bambu   

Dalam budaya kehidupan masyarakat sunda yang filosofis juga mengenal dan 

mempercayai nilai magis pada bambu. Nilai magis yang terkandung dalam bambu 

dalam ilmu kadugalan yakni bahwa orang yang memiliki ilmu tersebut mempunyai 

pantangan untuk tidak menggunakan bambu secara sembarangan. Seperti tidak boleh 

melewati jemuran bambu, memakan sate dengan tusuk bambu, serta bambu kuning 

dan hitam yang dapat menghilangkan kesaktian orang tersebut. Di era perjuangan 

bambu runcing juga dimanfaatkan sebagai alat pertempuran dan perjuangan rakyat 

dengan kepercayaan magis yang pula menyertakan lafadh Allah dan menorehkan 
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salah satu ayat suci Al-Quran. Dalam prosesi penebangan bambu terdapat pula 

syarat-syarat magis bagi penebangnya agar mampu menolak hawa jahat ataupun 

menolak bala yang dapat mengganggu aktivitas. 

 

3. PERANAN BAMBU DULU DAN KINI  

Bambu merupakan keluarga rumput, dan memiliki sebutan pula sebagai rumput 

raksasa “The Giant Grass”. Sebagai sebuah tanaman tumbuh tercepat di dunia bambu 

pun memiliki beberapa keunikan, ia hanya berbunga sekali seumur hidupnya yang 

langsung ditandai dengan kematiannya setelah berbunga. Daur hidup tumbuhan 

Bambu yakni 4 hingga 100 tahun lamanya. 

 

    Spesies bambu amat beragam, mulai dari sebesar lidi hingga ukuran raksasa 

dengan ketinggian hingga mencapai 40 m.3 Kekuatannya sudah dibuktikan dalam 

berbagai macam riset ilmiah maupun empirik. Sebagai sebuah tumbuhan terkuat di 

bumi ia telah berkontribusi banyak dalam dunia rekayasa konstruksi. Sebuah 

penelitian di Universitas Eindhoven Belanda dalam beberapa kasus bambu mampu 

menandingi kekuatan baja. Ciri utama bambu, yakni fleksibilitas, kelenturan, serta 

daya tahannya terhadap segala cuaca menjadikannya primadona untuk alat bantu 

pembangunan gedung-gedung tinggi di negara Asia. Bambu berperan tak terhingga 

dalam kehidupan dan peradaban manusia, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, 

filosofi hingga kesenian dan sastra. Dalam konteks lingkungan,  bambupun dianggap 

sebagai sahabat alam dengan kemampuan rhizom atau akarnya sebagai penahan 

erosi, kemampuannya dalam menyerap timbal, senyawa berbahaya serta polutan lain 

yang buruk bagi kesehatan manusia. 
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Tanaman bambu secara tradisional tidak pernah lepas interaksinya dengan kehidupan 

dan perkembangan masyarakat kita. Ia tumbuh tersebar di pelosok tanah air dan 

telah memberikan warna pada kebudayaan kita khususnya masyarakat sunda, Bali 

dan Sulawesi (Toraja). Manfaat bambu bagi masyarakat di Indonesia meliputi sandang 

(daun),pangan (rebung), dan papan (batang). 

 

Sejak dulu bambu telah lazim dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan rumah 

dan pembuatan peralatan rumah tangga. Menurut sumber pustaka lama yakni 

Nakluyt’s Navigation, semua rumah di Indonesia terbuat dari bambu.4 Namun sejak 

tahun 1905 pemerintah kota (Geemente) zaman kolonial memberlakukan Undang-

Undang Bangunan (Bouwverorderning) bagi kota besar di Hindia Belanda, sehingga 

fungsi bambu sebagai bahan bangunan di kota-kota besar di Indonesia mulai 

kehilangan makna.5 Peraturan tersebut melarang dengan tegas penggunaan material 

semi atau non permanen pada bangunan, gedung dan rumah yang berlokasi di tepi 

jalan protokol. Rumah panggung Sunda yang sarat menggunakan bambu sebagai 

dinding/bilik, atap/ereng, dan palang dada, lantai/palupuh dan bagian penting 

lainnya akhirnya harus tunduk pada peraturan tersebut yang meninggalkan ciri dan 

tradisi di negerinya sendiri. 

 

Perubahan drastis  terhadap bambu sebagai bahan dasar material bangunan sendiri  

juga terjadi pada kurun waktu tahun 1932-1934, wabah penyakit pes yang disebabkan 

oleh kutu tikus begitu merajalela sehingga memaksa pemerintah untuk membuat 

aturan baru yang tegas terhadap sistem konstruksi bangunan agar tidak menjadi 

sarang tikus. Rakyat mulai diajarkan memanfaatkan kayu sebagai sistem konstruksi 

guna menghindari lapisan berongga pada dinding bilik, atap rumbia pun harus diganti 

genting yang disediakan oleh Pemerintah. 

 

Bukti otentik lain betapa tingginya peranan bambu dalam kehidupan masyarakat 

Sunda dengan mengacu pada karya seorang Bupati Bandung ke 10 yang diera 

kepemimpinannya pada tahun 1895 membuat 4 jembatan bambu sepanjang 50 m dan 

lebar 8 m yang menyeberangi sungai Citarum di Rancaekek, Majalaya, Dayeuh kolot, 

Cililin dan Rajamandala. Hal in menjadi unik karena kekuatannya yang teruji 

                                                                                                                                                                                   
3 untuk kasus tertentu ada jenis bambu yang mampu mencapai ketinggian hingga 40 meter lebih dengan kecepatan tumbuh 1,5 mm 
per menit dengan kondisi alam, tanah  yang khusus dikutip dari buku berjudul ‘Bambus – Bambu’ terbitan IL 31 (Institute for 
Lightweight Sructures) karya Klaus Dunkelberg dan Frei Otto, 1985. 
4 Anang Sumarna, Bambu, Penerbit Angkasa, Bandung, 1987. Hal. 15 
5 Haryoto Kunto, seorang pakar antropologi mengungkapkan dalam sebuah Sarasehan Bambu dalam makalahnya ‘Bambu Si Buluh 
Perindu’ bertempat di Roshantika Gallery, Dago, Bandung, 1993 

Gambar 1. 
Bambu sebagai rumput raksasa 

Sumber : http://bamboocentral.org/index1.html [Online] 
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menahan banyaknya beban kuda yang lalu lalang dengan beban kereta 

dibelakangnya. 

 

 Begitu kuatnya kesan bambu bagi kehidupan dan budaya masyarakat sunda maka 

banyak tempat-tempat di Jawa Barat diberi nama dengan ciri toponimi / medan yang 

mempunyai data sejarah bambu seperti; Ciawi, Gombon, Cibitung, Cihaurbeuti, 

Ciawitali, Pasir Tamiang, Awitengah, Selaawi, Awikondang, Awiligar, Sekebuluh, 

Cicalengka, Majalengka, Ciater. Harganya yang ekonomis (low-cost material) 

membuat bambu sangat tepat guna bagi masyarakat Indonesia. Meskipun bambu 

memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, pembudidayaan belum 

sesungguhnya diusahakan dengan cermat. Penyediaan bambu masih menggantungkan 

diri pada hasil pekarangan melalui sistem tebang pilih sedangkan pemanfaatannya 

masih terbatas pada nilai tradisional.  

 

               Tabel 1. Jenis Bambu dan Pemanfaatannya 

No SPESIES PENGGUNAAN 

1. Gigantochloa : 
Gombong 
 
Bambu Hitam  
 
Bambu Ater 
 
Bambu Tali (Apus) 
 

 
Bahan bangunan, konstruksi, saluran air, 
anyaman/kerajinan. 
Alat musik tradisional, alat-alat tangan, kerajinan 
tangan, pipa air, anyaman furnitur. 
Penyangga erosi, pagar, alat-alat musik, angklung, alat 
rumah tangga, rebungnya (Rhizom) dapat dimakan. 
Tiang, tali temali, kerajinan anyaman, alat rumah 
tangga. 

2. Dendrocolamus 
Bambu Batu 
Bambu Betung (Asper)  
 

 
Bahan pembuat kertas (India). 
Bahan bangunan, tempat aren (lodong), saluran air, 
pipa. penyuling air, dinding rumah (bilik), tempat 
beras (Sumatera). 

3. Bambusa 
Bambu Pagar 
 
Bambu Duri 
Bambu Kuning dan 
Ampel 
 

 
Pagar, peralatan rumah tangga, tongkat, alat 
pemancing (Sunda:jeujeur), bahan kertas, rebung. 
Bangunan, anyaman, bahan kertas, topi. 
Tanaman hias, campuran obat penyakit kuning/lieur, 
obat mata, batuk, bahan kertas, rebung, furnitur, 
hiasan dinding, kerajinan tangan, tirai, dinding dan 
lantai rumah. 

4. Schiszostachyum 
Bambu Tamiang 
 
Bambu Bunar (Talang) 
 
Bambu Perling 
 

 
Suling, alat memancing, kerajinan tangan, peramuan 
anak, alat tenun. 
Bahan atap, bahan rakit dinding, tempat air, kerajinan 
tangan, ukiran, tanaman hias. 
Alat memancing, anyaman halus/tirai, nasi 
lemang/lembung, rebung. 
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4. KARAKTERISTIK BAMBU 

Kurang lebih 1.000 species bambu dalam 80 genera, sekitar 200 species dari 20 

genera ditemukan di Asia Tenggara (Dransfield dan Widjaja, 1995), sedangkan di 

Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis. Tidak semua tumbuhan bambu merupakan 

tanaman asli Indonesia. Tanaman bambu Indonesia ditemukan di dataran rendah 

sampai pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 m dpl. Pada umumnya ditemukan 

ditempat-tempat terbuka dan daerahnya bebas dari genangan air. 

 

Tanaman bambu hidup merumpun (simpodial), kadang-kadang ditemui berbaris 

membentuk suatu garis pembatas dari suatu wilayah desa yang identik dengan batas 

desa di Jawa. Penduduk desa sering menanam bambu disekitar rumahnya untuk 

berbagai keperluan. Bermacam-macam jenis bambu bercampur ditanam di 

pekarangan rumah. Pada umumnya yang sering digunakan oleh masyarakat di 

Indonesia adalah bambu tali, bambu petung, bambu andong dan bambu hitam. 

Seperti halnya tebu, bambu mempunyai ruas dan buku. Pada setiap ruas tumbuh 

cabang-cabang yang berukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan buluhnya 

sendiri. Pada ruas-ruas ini pula tumbuh akar-akar sehingga pada bambu dimungkinkan 

untuk memperbanyak tanaman dari potongan-potongan setiap ruasnya, disamping 

tunas-tunas rimpangnya. 

 

Dalam penggunaannya di masyarakat, bahan bambu kadang-kadang menemui 

beberapa keterbatasan. Sebagai bahan bangunan, faktor yang sangat mempengaruhi 

bahan bambu adalah sifat fisik bambu yang membuatnya sukar dikerjakan secara 

mekanis, variasi dimensi dan ketidakseragaman panjang ruasnya serta ketidakawetan 

bahan bambu tersebut menjadikan bambu tidak dipilih sebagai bahan komponen 

rumah modern. Sering ditemui barang-barang yang berasal dari bambu yang dikuliti 

khususnya dalam keadaan basah mudah diserang oleh jamur biru dan bulukan 

sedangkan bambu bulat utuh dalam keadaan kering dapat diserang oleh serangga 

bubuk kering dan rayap kayu kering. Terdapat 5 jenis bambu yang umum 

dimanfaatkan sebagai bahan mebel di Indonesia, jenis bambu lainnya dimanfaatkan 

untuk produk selain mebel. Kelima jenis bambu tersebut adalah : 

a. Bambu Hitam (wulung) 

b. Bambu Gombong 

c. Bambu Apus (tali) 

d. Bambu Tutul 

e. Bambu Uncue 
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4.1  Sifat Dasar Bambu 

Kecuali warna kulit luar, pada umumnya struktur dan sifat-sifat bambu secara 

keseluruhan mempunyai banyak persamaan. Dengan demikian uraian mengenai 

struktur dan sifat-sifat bambu dibawah ini dapat berlaku untuk kelima jenis bambu 

tersebut diatas. 

 

4.1.1 Anatomi 

Bambu termasuk suku rumput-rumputan (graminae). Batangnya berbentuk pipa 

yang beruas-ruas, didalam tiap ruas tersebut terdapat ruang udara hampa. Ruas-ruas 

tersebut dibatasi oleh sekat-sekat yang disebut juga ‘dinding antar’. Batang-batang 

ruas terbentuk oleh serat-serat yang lurus memanjang, bagan luar dan bagian dalam 

batang ditutupi oleh kulit yang keras (cuticula). 

 

Kolom bambu terdiri sekitar 50% parenkim, 40% serat dan 10% sel penghubung 

(Dransfield dan Widjaja (1995). Parenkim dan sel penghubung lebih banyak 

ditemukan pada bagian dalam dari kolom, sedangkan serat lebih banyak ditemukan 

pada bagian luar. Susunan serat pada ruas penghubung antar buku memiliki 

kecenderungan bertambah besar dari bawah ke atas sementara parenkimnya 

berkurang.  

 

 

Gambar 2. 
Beberapa Jenis bambu yang sering digunakan  

untuk mebel dan kerajinan di Indonesia 
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4.1.2 Sifat Fisis dan Mekanis 

Sifat fisis dan mekanis merupakan informasi penting guna memberi petunjuk tentang 

cara pengerjaan maupun sifat barang yang dihasilkan. Beberapa hal yang 

mempengaruhi sifat fisis dan mekanis bambu adalah umur, posisi ketinggian, 

diameter, tebal daging bambu, posisi beban (pada buku atau ruas), posisi radial dari 

luas sampai ke bagian dalam dan kadar air bambu.  

   

Berlainan dengan kayu, bambu mulai menyusut pada permulaan pengeringan. Bambu 

yang lebih muda akan kehilangan lengas (kelembaban) lebih cepat daripada bambu 

yang sudah dewasa, tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi 

kering sepenuhnya karena kadar lengas permulaan yang lebih tinggi. Oleh karenanya 

didalam proses pengeringan, bambu-bambu muda lebih cepat retak. Bagian dalam 

bambu lebih banyak lengas daripada bagian luar. Buku-bukunya (nodes) mengandung 

lebih sedikit air daripada bagian ruasnya (internodes). Pada bagian batang yang lebih 

Gambar 3. 
Struktur Bambu 
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bawah perbedaan kadar air ini biasanya lebih besar dibandingkan dengan bagian 

pucuknya.  

   

 Dalam pongolahan ataupun menentukan iratan (irisan) terhadap buluh bambu 

dalam merancang mebel harus pula diketahui sifat iratan longitudinal, tangensial, 

dan radial yang mempengaruhi terhadap kelenturan serta kekuatan bambu tersebut. 

 

Tabel 2. Nilai sifat fisis dan mekanis bambu 

No. Sifat fisis dan mekanis 

Bambu 

hitam 

kg/cm2 

Bambu 

apus 

kg/cm2 

Bambu 

ater 

kg/cm2 

Bambu 

bitung 

kg/cm2 

Bambu 

andong 

kg/cm2 

1. Keteguhan lentur maksimum 663 546 533,05 342,47 128,31 

2. Modulus elastisitas 99000 101000 89152,5 53173,0 23775,0 

3. Keteguhan tekan sejajar serat 489 504 584,31 416,57 293,25 

4. Berat jenis 0,83 0,69 0,71 0,68 0,55 

Sumber : Hadjib dan Karnasudirdja (1986) dan Ginoga (1977) 

  

4.1.3 Sifat Kimia 

 Penelitian sifat kimia bambu telah dilakukan oleh Gusmailina dan Sumadiwangsa 

(1988) meliputi penetapan kadar selulosa, lignin, pentosan, abu, silika, serta 

kelarutan dalam air dingin, air panas dan alkohol benzen.  

 

Tabel 3. Analisis kimia 10 jenis bambu 

No. Jenis bambu 
Selulosa 

(%) 

Lignin 

(%) 

Pentosan 

(%) 

Abu 

(%) 

Silika 

(%) 

Kelarutan dalam, (%) 

Air 

dingin 

Air 

panas 

Alkohol 

benzene 

NaOH 

1% 

1. Bambu madake 48,3 22,2 21,2 1,24 0,54 5,3 9,4 4,3 24,5 

2. Bambu petung 52,9 24,8 18,8 2,63 0,20 4,5 6,1 0,9 22,2 

3. Bambu batu 52,1 24,9 19,3 2,75 0,37 5,2 6,4 1,4 25,1 

4. bambu batu 52,2 26,6 19,2 3,77 1,09 4,6 5,3 2,5 23,1 

5. bambu peting 49,5 23,9 17,8 1,87 0,52 9,9 10,7 6,9 28,0 

6. Bambu ampel 45,3 25,6 20,4 3,09 1,78 8,3 9,4 5,2 29,8 

7. Bambu bambos 50,8 23,5 20,5 1,99 0,10 4,6 6,3 2,0 24,8 

8. Bambu kyathaung 53,8 20,8 17,7 1,83 0,32 4,9 6,9 1,9 22,4 

9. Bambu tinwa 48,7 19,8 17,5 2,51 0,51 9,8 11,8 6,7 29,3 

10. Melocanna bambusoides 42,4 24,7 21,5 2,19 0,33 7,3 9,7 4,0 28,4 

Sumber : Gusmailina dan Sumadiwangsa (1988) 
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4.2 Persiapan Bahan Bambu 

4.2.1 Penebangan (Harvesting) 

Tanaman bambu di Indonesia merupakan tanaman bambu simpodial, yaitu batang-

batangnya cenderung mengumpul didalam rumpun karena percabangan rhizomnya di 

dalam tanah cenderung mengumpul (Sindusuwarno, 1963). Batang bambu yang lebih 

tua berada ditengah rumpun sehingga kurang menguntungkan dalam proses 

penebangannya. Keuntungannya bambu yang berada ditengah rumpun terlindung dari 

sinar matahari yang dapat merubah warna maupun tekstur bambu (khususnya bambu 

hitam). Untuk bahan mebel umumnya diambil bambu yang berumur ‘dua-adi’ (2 - 2,5 

tahun)6. Karena bambu yang telah mencapai umur ini mengandung kadar lengas yang 

sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bambu yang masih berumur kurang lebih 

satu tahun. 

  

Metode pemanenan tanaman bambu adalah dengan metode tebang habis dan tebang 

pilih. Pada metode tebang habis, semua batang bambu ditebang baik yang tua 

maupun yang muda, sehingga kualitas batang bambu yang diperoleh bercampur 

antara bambu yang tua dan yang muda.  

  

Saat penebangan terbaik bagi masyarakat pedesaan adalah menjelang akhir musim 

hujan dengan pedoman akhir musim hujan menyebabkan jumlah kandungan pati bagi 

kumbang cenderung berkurang sehingga menyebabkan berkurang pulanya jumlah 

kumbang didalam bambu. 

 

4.2.2 Pengawetan  

Penelitian pengawetan bambu dengan menggunakan bahan kimia disertai metode 

yang tepat dan efisien terus dilakukan. Pengawetan bambu mempunyai tujuan untuk 

mencegah serangan jamur (pewarna dan pelapuk) maupun serangga (bubuk kering, 

rayap kayu kering dan rayap tanah). 

  

Keawetan bambu secara alamiah dapat dikatakan rendah. Hal ini menyangkut daya 

tahan bambu tersebut terutama terhadap serangan bubuk dan serangga. Untuk 

meningkatkan daya tahan ini, berbagai usaha telah dilakukan orang-orang sejak 

dahulu kala baik secara sederhana maupun yang lebih modern seperti saat ini.  

A. Pengawetan secara sederhana (tradisional) 

- perendaman dalam air, lumpur, atau air asin 

                                                             
6 Dikutip dari tugas skripsi berjudul “Mebel Bambu” karya Maman A. Suraatmadja, Departemen Seni Rupa ITB, tahun 1979, dari hasil 
wawancara dengan Bpk. Sowo St,  Dinas Perindustrian Kabupaten Sukabumi, 9 Juni 1978 
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- pengeringan 

- pelaburan kapur 

- ter dan kapur / ter 

- pasir dan kapur 

- balut ijuk dan labur ter 

- pemanasan / perebusan (sunda : diunun) 

- pelaburan kapur dan kotoran sapi 

- kapur barus dengan minyak tanah 

- pengasapan dengan belerang. 

B. Pengawetan Modern 

- Sistem perendaman kimiawi (formalin dan sulfat tembaga) 

- Sistem perendaman larutan dingin (garam wolmanit CB, Cu-napthenate serta 

pentachliropenal) 

- Sistem penekanan (Boucherie method) 

- Sistem penekanan kering 

- Vertical Soak Diffusion (modifikasi Boucherie) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 
Pengawetan bambu menggunakan sistem perendaman  

Kiri : bambu andong, Kanan : bambu tali 
(Sumber : “Sari Hasil Penelitian Bambu” http://www.dephut.go.id/litbang.asp [Online]) 
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Tabel 4. Bubuk yang ditemukan pada bambu 

No. Jenis bambu 
Jumlah serangga Total serangga 

DS (%) 
P (e) T (e) U (e) S (e) R (%) Y (b) 

1. Bambusa vulgaris 415 375 10 800 30,48 2312 100 

2. Gigantochloa apus 125 25 6 156 5,94 252 40 

3. Gigantochloa atroviolaceae 257 295 2 554 21,10 997 90 

4. Gigantochloa atter 175 30 8 213 8,11 484 40 

5. Gigantochloa nigrocilliata 180 48 - 228 8,69 1176 70 

6. Gigantochloa robusta 177 60 - 237 9,03 655 70 

7. Gigantochloa pseodoarundinacea 227 202 8 457 16,65 1982 90 

Sumber : Jasni dan Sumarni (1999) 

Keterangan : 

P : pangkal e : ekor R : jumlah dalam % 

T : tengah b : buah Y : lubang gerek 

U : ujung S : jumlah individu DS: derajat serangan 

 

4.2.3 Pengeringan 

Proses pengeringan bambu dibutuhkan guna menjaga stabilisasi dimensi bambu, 

perbaikan warna permukaan, juga untuk pelindung terhadap serangan jamur, bubuk 

basah dan memudahkan dalam pengerjaan lebih lanjut. Kekuatan bambu juga akan 

bertambah dengan bertambah keringnya bambu. Pengeringan bambu harus 

dilaksanakan secara hati-hati, karena apabila dilaksanakan terlalu cepat (suhu tinggi 

dengan kelembaban rendah) atau suhu dan kelembaban yang terlalu berfluktuasi 

akan mengakibatkan bambu menjadi pecah, kulit mengelupas, dan kerusakan 

lainnya. Sebaliknya bila kondisi pengeringan yang terlalu lambat akan menyebabkan 

bambu menjadi lama mengering, bulukan dan warnanya tidak cerah atau menjadi 

gelap. 

 

Pengeringan bambu dapat dilakukan secara alami (air drying), pengasapan, 

pengeringan dengan energi tenaga surya (solar collector drying) atau kombinasi 

dengan energi tungku, dan pengeringan dalam dapur pengering. Penelitian mengenai 

metode pengeringan bambu telah dilakukan oleh Basri (1997).  

 

4.2.4 Stabilisasi warna 

Penelitian tentang stabilisasi warna bambu berhubungan dengan selera dari 

konsumen pemakai bahan dari bambu. Selain pencerahan warna bambu, pada 

beberapa tujuan produksi kadang ditemukan keinginan untuk menampilkan bambu 
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dalam warna kulit alaminya.7 Beberapa konsumen menginginkan bambu mempunyai 

warna sesuai dengan warna alaminya yaitu hijau, tidak menjadi kuning dan pucat 

sesuai kecenderungan kulit bambu untuk berubah setelah melalui proses pengeringan 

alami. Untuk beberapa produk tertentu, konsumen mengharapkan bambu menjadi 

berwarna putih dengan pemutihan (bleaching).8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Pengawetan mengenai warna hijau kulit bambu telah dilaksanakan pada bambu andong (Gigantochloa verticillata Munro.) oleh Barly 
dan Ismanto (1998). Hasil dari penelitian ini adalah kulit bambu cenderung untuk tetap berwarna hijau sesuai dengan warna alaminya. 
Pengawetan warna hijau kulit bambu andong dengan menggunakan campuran larutan terusi dan nikel sulfat dengan pengeringan 
selama 14 - 28 hari. 
8 Dikutip dari bagian penutup “Sari Hasil Penelitian Bambu” Oleh : Krisdianto, Ginuk Sumarni dan Agus Ismanto, 
http://www.dephut.go.id/litbang.asp [Online] 
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5. TINJAUAN HISTORIS MEBEL BAMBU 

 

5.1 Pengaruh Hunian Terhadap Budaya Duduk 

Kebiasaan duduk di lantai secara dominan dilakukan di masyarakat nomaden, dan 

masyarakat menetap di Asia, termasuk Indonesia dan penganut agama Islam, karena 

salah satu gerak shalat adalah duduk di lantai. Tradisi ini melahirkan berbagai alas 

duduk seperti tikar, permadani di Timur Tengah, dan tatami di Jepang. Karena 

keperluan duduk di lantai, karpet yang sebenarnya sekadar pelapis permukaan lantai 

supaya empuk diinjak, bagi masyarakat timur menjadi alas lantai untuk duduk. 

Kebiasaan duduk di lantai umumnya dilakukan pada masyarakat yang komunal-

egaliter yang mengedepankan kebersamaan dan persamaan. Barangkali peribahasa 

kita, "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" berasal dari duduk jenis ini. Bukan 

dari duduk di kursi yang memiliki ketinggian yang berbeda sehingga "tidak sama 

rendah" dan memiliki nilai individual.9 

 

Pada sebuah buku ensiklopedia standar yang membahas tentang perkembangan 

furnitur dunia dituliskan bahwa perkembangan mebel bagi bangsa timur nampak lebih 

lamban dibandingkan dengan Eropa. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah 

kebudayaan timur yang kuat dalam hal duduk bersimpuh/bersila yang dilatar 

belakangi oleh ajaran maupun kepercayaan tradisional.10 Kemudian Kondisi faktor 

suhu dan udara di negara timur yang memungkinkan untuk tetap hangat bila duduk di 

lantai dan memberikan kesempatan bagi bangsa timur untuk menghabiskan waktu 

lebih banyak di luar seperti di perkebunan, ladang dan juga laut sehingga peran 

furnitur menjadi minimal.11 

 

Mebel bambu di Jawa Barat bermulai seiring dengan perkembangan rumah 

tradisional Sunda yang berbentuk panggung. Ketika itu, rumah tradisional Sunda 

merupakan rumah panggung dengan bagian depan merupakan ruang terbuka sebagai 

ruang duduk-duduk ataupun menerima tamu (Gambar 5). Sarana duduk adalah  lantai 

panggung itu sendiri yang terbuat dari anyaman bambu (bilik) ataupun batang bambu 

yang telah dipecahkan dan disusun berjejer (palupuh). Biasanya dibentangkan pula 

sehelai tikar atau lampit diatas palupuh tersebut untuk menutupi celah bambu serta 

                                                             
9 Jamaludin Wiartakusumah, Hikayat Kursi, Kompas Cyber Media, Minggu 2 Februari 2003 [Online] 
10 Pengaruh ajaran Zen di Jepang dan falsafah hidup Shinto yang begitu berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakatnya, 
kelengangan dan serta ruang yang kosong merupakan bagian prinsip hidup untuk lebih tenang dalam melakukan meditasi. Pengaruh 
gaya pendidikan dari negara timur jauh seperti di Arab terhadap pendidikan ilmu agama (pengajian) selama ratusan tahun dengan 
gaya lesehan juga berpengaruh terhadap pola hidup masyarakatnya.  
11 “The development of furniture in the East was slower than in Europe. Until recent times Oriental peoples were accustomed to 
sitting cross-legged upon the floor or ground, instead of using chairs. Also climatic conditions led them to spend much time out of 
doors, in gardens and courts in which furniture was little used…..” dikutip dari “Furniture”, Funk & Wagnalss Standard Reference 
Encyclopedia, XI, 1968, hal. 3861 
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agar terlihat rapih bila tamu datang. Kaum laki-laki biasanya duduk bersila sedangkan 

wanita duduk bersimpuh (Gambar 7). 

 

 Rumah panggung kemudian mengalami perubahan, khas rumah panggung 

dengan lantainya yang melayang berubah merapat keatas permukaan tanah (Gambar 

6).12 Hal ini merupakan perubahan yang besar dan berdampak langsung terhadap 

kebutuhan pendukung ruang. Meskipun fungsi-fungsi ruang tidak mengalami 

perubahan namun perubahan struktur tersebut menuntut kebutuhan baru atas 

furnitur, selain karena kurang nyamannya duduk dipermukaan lantai yang lembab 

juga karena umumnya lantai rumah kala itu masih berupa tanah. Maka mulailah 

semacam bangku berkaki yang terbuat dari bambu. Bangku ini terdiri dari batang-

batang bambu apus yang disusun berjejer dan ujung-ujungnya dipasak pada sebatang 

bambu lain yang melintang, kemudian diberi kaki. Diletakkan didepan rumah sebagai 

ganti tempat duduk dan disebut amben atau raranjangan. Model ini diyakni sebagi 

versi pertama dari perkembangn mebel bambu di tanah Sunda. Biasa digunakan untuk 

tidur-tiduran, duduk atau meja wadah dagang makanan atau buah-buahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 
Rumah tradisional Sunda  

yang masih berbentuk panggung 

Gambar 6. 
Rumah tradisional Sunda 

yang telah berubah merapat ke tanah,  

Gambar 7. 
‘Amben’  atau ‘raranjangan’ terbuat dari bambu tali untuk 
duduk-duduk, tidur-tiduran ataupun untuk meja dagangan 
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5.1  Pertumbuhan Mebel Bambu 

5.2.1 Era 1965  

 Tahun 1948-1949 jenis bambu wulung/bambu hitam mulai akrab digunakan oleh 

pengrajin di Jawa Barat, terutama untuk angklung dimana pada era 1953 kerajinan 

bambu hitam mulai mengalami perkembangan dalam hal pemasaran.13 Di Bandung 

pada tahun 1965, bambu hitam mulai dipergunakan sebagai bahan mebel dengan 

desain yang agak lain dari pada amben (Gambar 8), sebagai hasil kerjasama antara 

para perajin dengan Dirjen pariwisata yang mengupayakan tumbuh berkembangnya 

usaha mebel bambu menjadi produk unggulan di Jawa Barat. Upaya dilakukan dengan 

menghibahkan sejumlah bahan baku dan sedikit modal tambahan kemudian 

memberikan kebebasan dalam hal desain agar muncul produk-produk yang bervariasi. 

Semenjak itu mebel yang terbuat dari bahan bambu hitam mulai dikenal di Jawa 

Barat. Selain jenisnya yang mulai berkembang, semakin banyak pula bahan-bahan 

baru dipasaran yang coba dikombinasi dengan bambu. Permintaan pasar semakin 

meningkat dengan seiring dengan banyak tumbuhnya hotel dan restoran bernuansa 

tradisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
12 Perubahan besar ini sebagian dipengaruhi pula oleh peraturan pemerintah kota (Geemente) zaman kolonial dalam memberlakukan 
Undang-Undang Bangunan (Bouwverorderning) bagi kota besar di Hindia Belanda, sehingga fungsi bambu sebagai bahan bangunan di 
kota-kota besar di Indonesia mulai kehilangan makna. 
13 Dikutip dari tugas skripsi berjudul “Mebel Bambu” karya Maman A. Suraatmadja, Departemen Seni Rupa ITB, tahun 1979, dari hasil 
wawancara dengan Bpk. Moemoen Sjaeful, pemilik Sanggar Awi Wulung, Cibeureum, 5 November 1977 

Gambar 8. 
Generasi klasik pertama mebel bambu Jawa Barat (bambu hitam) produksi 
Sanggar Awi Wulung, Cibeureum (1965) bercirikan kesederhanaan bentuk 

tanpa ikatan / lilitan rotan dengan prinsip konstruksi yang sederhana. 
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5.2.1 Era 1970 

 Kursi dibawah ini  (gambar 9) merupakan  produksi awal dari perajin bambu di 

Ciaul, Sukabumi yang dibuat sekitar tahun 1970-1971 atas pesanan hotel-hotel 

setempat dan juga rumah makan bergaya tradisional. Lilitan rotan sebagai pengikat 

bambu terlihat belum menggunakan pola khusus yang lebih rapih, teratur dan 

bermotif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Era Akhir 1970 

 Perkembangan berikutnya ditandai dengan berkembangnya variasi bentuk dan 

jenis mebel berdasarkan fungsinya (tempat tidur, kursi santai, dan sofa panjang, 

kursi makan). Demikian pula dengan teknik ikatan dan lilitan menggunakan rotan 

yang semakin rapih dan mulai menemukan motif yang disesuaikan dengan teknik 

lilitannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 
Konstruksi dan sambungan mulai berkembang  

sebagai upaya meningkatkan estetikanya.   

Gambar 10. 
Pada era 1978 selain banyak diproduksi jenis mebel bambu dengan fungsi yang beragam 

ditandai pula dengan ciri variasi susunan diagonal serta desain konstruksinya. 
Kursi makan diatas merupakan produksi Pondok Seni Jakarta   
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5.2.3 Era 1980 

Perkembangan dalam hal pemasaran dimungkinkan dengan semakin banyaknya 

hotel-hotel maupun rumah makan yang yang semakin tertarik untuk melengkapi 

ruang kebutuhan furniturnya dengan dengan mebel bambu. Selain itu kegiatan 

promosi dalam bentuk pameran baik didalam maupun diluar negeri sangat membantu 

perkembangan mebel bambu Indonesia selanjutnya. Pergaulan di dunia internasional 

juga turut mempengaruhi selera dan wawasan perajin dalam mendesain bambu. 

Berdasarkan desain yang sudah ditentukan oleh pemesan maupun perajin sendiri 

terlihat perkembangan desain mebel bambu yang semakin baik. 

 

Pada mulanya bahan yang dipergunakan baik dalam pembuatan kursi maupun 

meja seluruhnya memanfaatkan bambu, namun semakin banyaknya bahan-bahan 

baru mulai terlihat keinginan konsumen maupun perajin untuk mengkombinasikan 

beberapa jenis bahan (Gambar 11). Awal tahun 1980 merupakan era pergaualan 

masyarakat bambu Indonesia dengan dunia internasional sehingga pengaruhnya 

memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan bambu selanjutnya. Di era 

inilah masyarakat bambu di Indonesia mulai diperkenalkan dengan plyboo 

/plybamboo14, kemudian teknik-teknik pengawetan modern serta keragaman kreasi 

masyarakat barat, serta terbukanya wawasan masyarakat bambu terhadap variasi 

material dan bentuk mebel-mebel bambu selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Plyboo atau Plybamboo merupakan kemajuan dibidang teknologi dan pemrosesan bambu melalui iratan (irisan) yang disatukan 
searah dengan perekat dan penekanan hingga menjadi satu material sejenis kayu lapis (HighTech Laminated Bamboo Furniture) yang 
dapat dibentuk secara bebas. Arsitek berkebangsaan Amerika telah melakukan ujicoba material ini kedalam beberapa bentuk 
furniture adalah Miche\ael McDonough. 

Gambar 11. 
Kombinasi material dengan kayu, bantalan dengan nylon wool, serta kulit kambing 
merupakan gambaran dinamika perkembangan mebel bambu pada awal tahun 1980 
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Tahun 1980 terdapat beberapa daerah yang menjadi sentra usaha kerajinan mebel 

bambu di Jawa Barat, yakni : 

a. Daerah Cibeureum, Kabupaten Bandung 

b. Daerah Cihamberang, Kabupaten Lebak 

c. Daerah Malingping, Kabupaten Lebak 

d. Daerah Majalengka, Kabupaten Cirebon 

e. Daerah Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta 

f. Daerah Ciaul, Kabupaten Sukabumi 

 

Perkembangan baru lainnya adalah penggunaan jenis bambu selain bambu hitam 

seperti bambu tutul (Bambusa Vulgaris) yang diupayakan oleh para perajin didaerah 

Malingping, Kabupaten Lebak. Karena populasai bambu jenis ini kurang banyak 

tumbuh di Jawa Barat mungkin membuat perkembangannya sulit ditemui kini. Bambu 

jenis ini banyak terdapat di Bali dan Lombok sehingga perkembangan mebel bambu 

jenis ini sangat banyak ditemui di Bali. Berikut ini merupakan gambar beberapa 

mebel bambu tutul yang pernah diproduksi  dahun 1980-an (Gambar 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. 
Suatu upaya yang berani menampilkan anomali (corak tutul)  

pada bambu menjadi unsur estetis. Bambu jenis ini lebih umum 
digunakan untuk kerajinan berupa aksesoris wanita. 
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Perkembangan-perkembangan selanjutnya lebih terlihat pada modifikasi dengan 

pola-pola dekoratif dan corak-corak yang di wujudkan melalui sambungan, lilitan, 

ornamen iratan (irisan), serta motif-motif cowakan mengunakan tatah kuku. Namun 

secara umum kemunculan pola-pola ornamen dekoratif ini tidak menjadi menjadi 

perkembangan yang struktural terhadap perkembangan mebel bambu itu sendiri 

(Gambar 13 &14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. 
Upaya menampilkan ornamen / dekorasi dengan menggunakan 

coakan tatah kuku 

Gambar 14. 
Upaya menampilkan ornamen / dekorasi dengan menggunakan 
iratan (irisan) bambu dan juga lilitan rotan atau anyam/simpul 

lebar menggunakan jenis bambu berdiameter kecil. 
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5.2.4 Era Akhir 1980 

Akhir era 80-an ditandai dengan kesadaran bersama bagi para perajin dan 

perancang mebel bambu yang mulai serius menjaga kualitas visual bambu sehingga 

terlihat bersih, seragam serta kerapihan dalam hal ikatan dan finishing (Gambar 15). 

Bentuk-bentuk selanjutnya juga banyak dipengaruhi oleh desain-desain produksi Bali 

yang juga banyak diantaranya merupakan karya orang asing yang menetap di Bali. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularitas mebel bambu di era 1980-an mendapatkan tempat tersendiri, 

meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap produk-produk bambu memunculkan 

beberapa nama besar pakar dibidang bambu. Salah satunya adalah kriyawan dan 

desainer mebel bambu Anang Sumarna. Karya dan produknya sudah banyak 

dipublikasikan dan dikoleksi oleh para penggemarnya. Dengan melihat Karya 

monumentalnya digunakan di ruang tunggu eksekutif Bandara Udara Hussein 

Sastranegara (Gambar 16) bisa dianggap sebagai bukti diterimanya mebel bambu 

sebagai furnitur nasional yang dapat dibanggakan bagi tamu internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. 
Desain maupun pengerjaannya terlihat rapih, bentuk atau susunan irisan bambu menjadi 

hiasan yang struktural dengan desain mebel tersebut. 
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5.2.5 Era 1990  

Di era ini persaingan dunia mebel sangat terasa, penguasaan teknologi sangat 

berperan penting dalam persaingan. Oleh karenanya perkembangan bambu terlihat 

tidak lagi menunjukkan peningkatan yang tajam dalam dekade ini. Di dalam negeri 

sendiri bambu harus bersaing dengan material baru seperti MDF (Medium Density 

Fibre Board), Kayulapis, softboard dan jenis lainnya lagi yang kesemuanya berada 

dalam satu sistem furnitur knock-down. Sehingga bambu kembali dilirik menjadi 

furnitur tradisional dan alternatif. Ekspor bambu maupun mebel bambu ke luar 

negeri mendapat peringatan keras dengan mutu dan standar yang tidak memenuhi 

syarat bagi masyarakat Eropa. Sehingga di Jawa Barat sendiri jumlah perajin 

mengalami penyusutan yang tajam. Dan terlihat kembali memproduksi mebel-mebel 

yang sama setiap tahunnya.  

 

Beberapa mebel yang tergolong cukup baik kala itu merupakan paduan desain dan 

gaya dari beberapa negara asia seperti thailand. Mebel bambu tersebut 

Gambar 16. 
Lounge Chairset karya Anang Sumarna yang dignakan di Bandara 

Udara Hussein Sastranegara, Bandung 
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memperlihatkan adanya kemampuan desain yang baik konsep duduk yang baik 

(Gambar 17). Detail-detail baru sangat menarik pada penitup lubang buku (cap) 

terbuat buku bambu, kayu kelapa atau kayu. Ikatan atau lilitan rotan yang 

membentuk menjadi motif yang baik, penggunaan bambu-bambu berdimensi besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. 
Pemanfaatan batang (bamboo cane) menjadi bagian dalam perkembangan mebel 

bambu di era 90an. Variasi seperti penggunaan anyaman untuk mengisi dinding mebel  
bambu baru merupakan eksperimentasi. 
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6. PROSES PEMBUATAN MEBEL BAMBU 

Pembuatan mebel bambu dimulai melalui beberapa tahapan seperti, persiapan bahan 

mentah yakni pengambilan bahan mentah yang dapat diperoleh melalui penebangan 

sendiri oleh para perajin atau membeli bambu tersebut.  

 

Selanjutnya adalah proses pengawetan bambu, baik dengan cara-cara sederhana 

maupun modern. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan, kemudian dipilih 

bambu yang terbaik untuk dipotong. Berikutnya adalah tahap pembersihan bambu 

dan pembentukan hingga proses akhir pemolesan atau finishing. 

 

6.1 Proses Pembentukan 

Setelah bambu selesai dipotong dan bagian-bagiannya dibersihkan maka dimulailah 

proses pembentukan. Proses pembentukan merupakan proses penting dimana 

dipersiapkan bagian-bagian dan bidang-bidang dari keseluruhan komponen mebel 

bambu yang akan dirangkai (gambar 18). Tampak pada gambar tersebut tahapan 

pembentukan konstruksi hingga penyatuannya dengan bidang, yang dimulai dengan 

pemasangan palang samping pada kaki depan dan belakang kursi.  

 

Para perajin mebel bambu dahulu menggunakan peralatan pertukangan yang sederhana 

(gambar 18 & 19), berbeda dengan saat ini dimana mebel-mebel  bambu asal Bali dan Toraja 

yang diekspor ke luar negeri menggunakan proses pengawetan serta menggunakan peralatan 

yang lebih modern.  

   Tabel 5. Peralatan pertukangan tradisional mebel bambu 

No. NAMA FUNGSI 
1 Gergaji Menebang, memotong, 

membuang ruas bambu 
2 Golok / bedog Membelah, menghilangkan ranting 

pada buku, membuat iratan 
3 Pisau kerik / kerok Membersihkan bambu, 

membersihkan kulit luar 
4 

Pisau Raut 
Membuat iratan tipis, 

menghaluskan pinggiran, dan 
pekerjaan halus lainnya 

5 Pisau Kecil Memotong tali rotan 
6 Tatah Kuku Membuat alur atau 

ornamen dekoratif 
7 Palu Memaku rotan, 

atau pasak bambu 
8 Besi Alas untuk memotong 
9 

Bangku pendek /dingklik 
Tempat duduk untuk 

membantu kerja 
10 Bor tangan / janget Melubangi bambu untuk 

memasang  pasak 
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Tidak ditemukan istilah-istilah khusus untuk bagian-bagian palang kursi maupun jenis 

mebel bambu melalui para perajin mebel bambu di Jawa, para perajin hanya 

menggunakan istilah-istilah umum dalam bahasa indonesia yang memiliki makna yang 

sama dengan mebel sejenis kayu. Namun di Yogyakarta terdapat beberapa istilah-

istilah yang dipakai pada komponen mebel bambu, beberapa istilah tersebut adalah : 

- Bagian palang disebut ‘blandar’,  

- Batang yang menahan bagian sandaran disebut ‘dliko’ 

Setelah pemasangan blandar samping dan kaki ini selesai, dimulailah pemasangan 

blandar depan dan belakang tetapi sebelum blandar depan dan belakang ini 

dipasangkan, terlebih dahulu harus dibuat lubang untuk tempat masuknya batang 

penguat dudukan dan dliko. Setelah tahap ini selesai, kemudian dipasanglah batang 

penahan agar rangka kursi lebih kaku. Batang penahan ini terdiri dari dua batang 

bambu yang dipaku ke blandar bawah tengah dan blandar samping atas (gambar 20). 

  

  

Gambar 18. 
Gergaji, besi, palu, tatah kuku, pisau raut, pisau kecil 

Gambar 19. 
Golok, bangku pendek, talenan, bambu, iratan, tali rotan 
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Setelah tahap tesebut selesai, setiap sambungan antara batang-batang bambu dililit 

dengan tali rotan halus. Hubungan antara tali rotan dengan batang bambu dimatikan 

dengan paku. Pada saat melilit, tali rotan tersebut harus dibasahi dahulu dengan air 

supaya lemas, setelah proses ini selesai, dimulailah pemasangan bagian dudukan dan 

sandaran. Bagian ini dibuat dengan jalan membelah bambu secara tangensial dengan 

lebar kurang lebih 2 cm, setelah itu potongan-potongan bambu ini ditipiskan serta 

diambil bagian bambu dimana terdapat kultikulanya. Potongan-potongan ini 

kemudian dihaluskan tepi-tepinya dengan mempergunakan pisau raut, setelah itu 

baru dipasang dengan jalan diikat oleh tali rotan kepada batang-batang dliko. 

Setelah proses pembentukan selesai, proses terakhir adalah proses pemolesan, 

dimulai dengan menghaluskan permukaan batang bambu dengan mempergunakan 

Gambar 20. 
Komponen rangka dan bidang mebel bambu 

dan tahapan rangkaiannya 
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ampelas yang paling halus. Setelah itu seluruh bagian kursi dipoles dengan minyak 

tanah sampai merata untuk lebih memperkuat daya tahan bambu terhadap bubuk 

dan serangga. Setelah selesai kemudian dijemur selama kurang lebih satu jam, 

kemudian dipoles dengan vernis atau teak oil. 

 

6.2 Komponen dan Komposisi Mebel Bambu 

Keberagaman jenis mebel bambu tradisional juga disertai dengan keberagaman pada 

struktur, bidang, maupun variasi ornamen. Pada dasarnya bidang komposisi pada 

mebel bambu dibagi menjadi struktur dan bidang pengisi. Struktur ataupun konstruksi 

mebel bambu sendiri dibagi menjadi 2 tipe yakni : 

1. Struktur/konstruksi mebel bambu 

Mebel bambu dengan jenis konstruksi  tegak lurus dapat ditemui dengan beberapa 

tipe, yakni konstruksi dengan unsur rangka yang dominan (gambar 21) dan konstruksi 

dengan bidang pengisi.  

a. Struktur tegak lurus 

Konstruksi yang didasari oleh penggunaan bambu secara tegak dan lurus, yakni 

menggunakan buluh bambu utuh, dengan bantuan penguatan atau ikatan anyaman 

rotan serta pasak dan paku (gambar 22).  

b. Struktur melengkung 

Konstruksi jenis ini selain berupaya memanfaatkan karakter bambu yang 

melengkung juga sebagai variasi dan alternatif (gambar 23). 

2. Bidang pengisi rangka mebel bambu 

a. Bidang pengisi ornamen iratan bambu / rotan (gambar 24). 

b. Bidang pengisi anyam rotan (gambar 25). 

c. Bidang pengisi anyam bambu (palupuh, bilah, tutu) (gambar 26). 

d. Bidang pengisi pelapis berbahan kulit, kain atau sejenisnya (gambar 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. 
Mebel bambu dengan unsur rangka yang 

dominan dibanding dinding atau bidang pengisi 
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Gambar 22. 
Mebel bambu dengan rangka tegak lurus 

Gambar 23. 
Mebel bambu dengan rangka melengkung 

Sebagai alternatif pencapaian karakter bambu 
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Gambar 24. 
Mebel bambu dengan bidang pengisi ornamen 

berupa Iratan bambu atau rotan 

Gambar 25. 
 Mebel bambu dengan bidang pengisi anyam rotan 
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6.3 Konstruksi Mebel Bambu 

Seperti kita ketahui masalah konstruksi dalam desain mebel sangat memegang 

peranan penting terutama menyangkut stabilitas mebel tersebut, konstruksi dalam 

perancangan mebel bambu menjadi faktor yang perlu yag sangat penting ditinjau dari 

ktidak standarnya diameter bambu. Sistem konstruksi yang kurang baik dan rapih 

berpengaruh langsung terhadap bentuk fisik mebel tersebut dan sangat berpotensi 

menimbulkan derik atau suara reot.  

 

Berdasarkan pengamatan terhadap mebel-mebel bambu yang masih bercirikan 

tradisional maka terdapat tiga sistem konstruksi yang umum diterapkan oleh para 

perajin (seiring dengan perkembangan jaman maka akan banyak sekali kita temui 

perkembangan jenis-jenis konstruksi dan sambungan baru, namun hal itu tidak 

dimasukkan dalam pembahasan ini).  

 

 

Gambar 26. 
Mebel bambu dengan bidang pengisi anyam 

bambu 

Gambar 27. 
Mebel bambu dengan bidang pengisi pelapis kulit / kain 
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6.3.1 Konstruksi  batang bersinggungan 

Konstruksi batang bersinggungan merupakan hubungan dua batang bambu atau lebih, 

dimana kulit terluar dari batang bambu yang satu bersentuhan dengan kulit terluar 

dari batang bambu yang lain. Terdapat dua macam konstruksi yang dapat digolongkan 

kedalam konstruksi jenis ini, yaitu : 

a. Konstruksi batang bersinggungan menyilang (gambar 28) 

Batang A bersinggungan dengan batang B dengan posisi bersilang, pada titik 

persilangan masing-masing batang tersebut dibuat lubang untuk masuknya pasak 

kurang lebih sebesar 2x1 cm. Pasak biasanya dibuat dari bambu yang telah diirat 

secara radial. Contoh konstruksi semacam ini dapat kita lihat pada kursi buatan 

daerah jogjakarta. Konstruksi semacam ini dapat dipakai pada hubungan dua atau 

lebih batang bambu, baik bambu yang berdiameter sama ataupun bambu dengan 

diameter yang berbeda. Pada titik singgung batang A dan B mungkin terjadi gaya 

berputar (menurut arah panah) oleh karena itu bentuk pasak harus persegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. 
Konstruksi batang bersinggungan menyilang 
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b. Konstruksi batang bersinggungan sejajar (gambar 29) 

Batang A bersinggungan dengan batang B dengan posisi sejajar. Lubang untuk 

masuknya pasak dibuat pada garis singgungnya. Konstruksi ini biasanya dipakai 

pada bangku-bangku panjang. Dengan sendirinya untuk membuat bangku semacam 

ini diperlukan batang-batang bambu yang lurus. Banyaknya pasak tergantung dari 

panjangnya bangku. Untuk menghindari terlepasnya batang-batang bambu ini dari 

pasaknya, batang-batang bambu terakhir harus diberi pasak lain yang lebih kecil 

sebagai pengunci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. 
Konstruksi batang bersinggungan sejajar 
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6.3.2 Konstruksi  batang berpotongan 

Konstruksi batang berpotongan adalah hubungan dua batang bambu atau lebih, 

dimana garis sumbu batang yang satu berpotongan dengan garis sumbu batang yang 

lain. Titik pertemuan batang, kadang-kadang berupa lubang, baik lubang berbentuk 

lingkaran ataupun cowakan memanjang. 

a. Konstruksi batang berpotongan tipe A (gambar 30) 

Batang B menembus seluruhnya kedalam batang A. Konstruksi semacam ini hanya 

mungkin dipergunakan pada dua batang bambu yang diameternya berbeda. 

Misalnya bambu yang  berdiameter 5 cm dengan bambu yang berdiameter 7 cm. 

Pasak terbuat dari bambu atau paku. Lubang untuk pasak sebaiknya dibor terlebih 

dahulu, jangan langsung dipaku untuk menjaga kemungkinan pecahnya bambu. 

Sambungan ini dapat juga dipergunakan dalam bentuk sambungan miring. Batang 

A dapat tertembus sebagian atau seluruhnya. Kadang-kadang batang bambu tidak 

betul-betul bulat sehingga walaupun kita lubangi dengan presisi akan tetap terjadi 

celah, yang dapat mengakibatkan kurang stabilnya sambungan yang pada akhirnya 

akan menyebabkan timbulnya bunyi. Untuk membantu mengatasi masalah ini 

maka berkembanglah ide melilit sambungan-sambungan tersebut dengan tali 

rotan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 30. 
Konstruksi batang berpotongan tipe A 
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b. Konstruksi batang berpotongan tipe B (gambar 31) 

Batang B menembus batang A sebagian. Untuk sambungan ini batang B dihilangkan 

sebagian ujungnya, bagian yang masih tersisa akan merupakan bagian yang masuk 

kedalam batang A. batang yang akan disambungkan dapat sama besar. Biasanya 

konstruksi ini dipakai apabila perlu memasang dua palang dari arah yang 

berlainan, pada ketinggian yang sama. Lubang sambungan pada batang A harus 

dibuat melintang berlawanan dengan arah serat untuk menghindari pecahnya 

bambu. Sama halnya dengan konstruksi tipe A, pada konstruksi inipun sulit 

dihindari terjadinya celah, terutama apabila batang B berdiameter kecil. Celah ini 

terjadi karena sebagian dinding buluh batang B yang masuk kedalam batang A 

memiliki permukaan melengkung, sedangkan lubang sambungan biasanya dibuat 

lurus untuk memudahkan pekerjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Konstruksi batang berpotongan tipe C (gambar 31) 

Konstruksi ini terutama dipakai pada sambungan-sambungan yang tidak terlalu 

menerima beban. Ujung batang B dipotong mengikuti besar diameter batang A, 

kemudian dipaku dengan arah miring. Diameter batang A dan batang B sebaiknya 

Gambar 31. 
Konstruksi batang berpotongan tipe B dan C 
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berbeda (batang A lebih besar dari batang B), karena apabila batang A dan B sama 

besar pemotongan batang B mengikuti besar diameter batang A, akan 

menyebabkan terjadinya bagian yang tipis pada ujung batang B sehingga 

kemungkinan pecah pada saat dipaku akan lebih besar, yang akan menyebabkan 

lemahnya konstruksi. 

d. Konstruksi batang berpotongan tipe D (gambar 32) 

Konstruksi ini hanya mungkin diterapkan pada batang-batang bambu yang 

berdiameter antara 6,7 dan 8 cm, sebab apabila dipergunakan pada bambu yang 

berdiameter kecil, sambungan akan menjadi lemah. Caranya adalah batang B 

dicowak kemudian dilengkungkan melewati batang A. pengerjaan harus betul-

betul teliti sebab sering terjadi keretakan pada bagian yang tertipis dari batang B, 

pada saat batang ini dilengkungkan. Cara semacam ini diterapkan pada konstruksi-

konstruksi sudut, dan mungkin merupakan konstruksi spesifik bambu karena tidak 

mungkin diterapkan pada bahan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 32. 

Konstruksi batang berpotongan tipe D 
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6.3.3 Konstruksi sambungan menerus 

 konstruksi sambungan menerus adalah hubungan dua batang bambu dengan arah 

memanjang. Konstruksi ini dapat diterapkan pada dua batang bambu yang 

diameternya sama ataupun berbeda. 

a. Konstruksi sambungan menerus tipe A (gambar 33) 

Konstruksi ini dipergunakan apabila diameter luar batang A sama dengan diameter 

dalam batang B. batang A dimasukan kedalam lubang buluh batang B, kemudian 

diberi pasak. Apabila diperlukan pasak lebih dari satu bauh, pasak yang lain 

sebaiknya ditempatkan tidak dalam satu arah serat dengan pasak pertama, untuk 

menghindarkan keretakkan dinding buluh. 

 

b.Konstruksi sambungan menerus tipe B (gambar 34). 

Konstruksi ini dipergunakan apabila diperlukan sambungan bambu yang berdiameter 

sama. Tahap pertama adalah membuat konstruksi menerus tipe A, kemudian batang 

A dimasukkan kedalam lubang buluh batang C yang berfungsi sebagai sambungan. 

Setelah itu baru diberi pasak. Seperti pada konstruksi tipe A, apabila dipergunakan 

pasak lebih dari satu, sebaiknya tidak ditempatkan dalam satu arah serat untuk 

menghindarkan pecahnya dinding buluh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. 
Konstruksi sambungan menerus tipe A 
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6.3.4 Lilitan rotan sebagai penguat konstruksi 

Seperti telah disinggung diatas bahwa masalah kepresisian dalam konstruksi bambu 

sulit dicapai. Melihat cara pembuatan mebel bambu hingga kini  hampir seluruh 

proses pengerjaan dikerjakan dengan tangan, dapat dipastikan bahwa masalah 

kecermatan didalam penyelesaian detail konstruksi banyak tergantung dari kehalusan 

dan ketelitian kerja para pembuatnya. 

 

Penggunaan bahan rotan sebagai bahan pengikat, mempunyai fungsi rangkap. 

membantu stabilitas dan berfungsi menutup pekerjaan yang kurang halus dari 

pembuatnya (untuk menutup celah yang terjadi pada sambungan). Tali rotan yang 

dipergunakan ada dua macam yaitu yang mempunyai kelebaran 5 mm untuk pengikat 

batang, dan yang 3 mm untuk pengikat iratan, dengan ketebalan kira-kira 1 mm. 

Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan tali rotan tersebut 

(gambar35). 

 

 

Gambar 34. 
Konstruksi sambungan menerus tipe A 
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Tali rotan yang telah dipotong-potong dililitkan ke batang B, kemudian ujung-

ujungnya dipakukan ke batang A dengan paku sepanjang 15 mm. Banyaknya jumlah 

potongan tali rotan ini tergantung dari diameter batang A, semakin besar 

diameternya semakin banyak lilitan rotan yang dibutuhkan. Setelah potongan-

potongan tali rotan ini dipakukan, dililitkan rotan lain mengikat potongan-potongan 

rotan tadi pada batang A. ujung pada lilitan pertama dilipatkan terlebih dahulu 

kearah bergeraknya lilitan, sehingga pada waktu lilitan ditarik, ujung tali rotan 

tersebut akan terikat oleh lilitan lainnya. Ujung lilitan yang terakhir diselipkan 

dibawah lilitan sebelumnya. 

 

 Apabila batang A menembus batang B, maka bentuk lilitan adalah sebagai 

berikut : (gambar 36), gambar pertama adalah posisi batang A terhadap batang B. 

Gambar 35. 
Tahapan proses llilitan tipe A 
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potongan-potongan tali rotan dipakukan pada batang A melewati batang B, setelah 

itu dililitkan tali rotan lain sehingga tercapai bentuk lilitan seperti gambar 

selanjutnya. Penyelesaian ujung tali sama dengan diatas. Bentuk lilitan bagi iratan 

bambu pada dudukan dan sandaran adalah sebagai berikut : iratan diikatkan pada 

batang penahan dengan mempergunakan tali rotan yang lebarnya 3 mm. Tali ini 

dijalin dengan arah diagonal setelah sampai pada iratan terakhir, tali dijalin 

berlawanan arah dengan jalinan pertama. Hasilnya adalah jalinan tali rotan dengan 

pola persilangan (gambar 37) agar diperhatikan, selama proses melilit ini tali rotan 

harus dibasahi dengan air supaya lemas, sehingga pada saat ditekuk tali rotan 

tersebut tidak menjadi patah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 36. 

Tahapan proses lilitan tipe B 



DI 40A5  FURNITUR TRADISIONAL (Bambu & Rotan)  Oleh DENY WILLY 
 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. 
Tahapan proses lilitan pada iratan 

Untuk sandaran atau dudukan 
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6.4.  Sambungan dan Ujung 

Berbeda dengan kayu atau material lainnya, buluh bambu yang berbentuk pipa 

merupakan ciri khas bagi setiap akhiran atau ujung serta sambungan. Cirinya yang 

unik tersebut seringkali juga menjadi hal yang sulit untuk diselesaikan secara rapih 

dan indah. Maka berkembanglah beberapa ragam pemecahan masalah tersebut 

melalui bantuan material lain ataupun justeru mengekspos ujung-ujung bambu 

tersebut. 

 

Melalui beragam tipe pertemuan, persinggungan dan perpotongan pada desain-desain 

mebel bambu tradisional terdapat ciri yang paling kuat ditemui dalam memecahkan 

masalah tersebut. Yakni dengan menutupi, melilitkan dan dan memasangkan bahan 

atau ornamen tersebut, walaupun ditemui pula ekspos terhadap buku bambu 

tersebut. Gambar-gambar berikut ini menampilkan beberapa tipe penyelesaian ujung 

atau sambungan pada mebel bambu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38. 
Ekspos buku bambu asli (kiri), Ekspos buku bambu dipasang (kanan) 

 

Gambar 39. 
Penutup dengan variasi bambu (kiri) 

Penutup dengan kayu / kayu kelapa (kanan) 
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6.5  Anyaman 

Selain hanya mengekspos buluh bambu sebagai konstruksinya, mebel bambu juga 

menerapkan bidang-bidang pengisi mebel dengan pelapis, iratan, dan juga anyaman. 

Selain iratan yang sering menjadi dinding pengisi mebel, anyaman juga sering 

digunakan. Teknik iratan tidak banyak banyak variasinya, sedangkan  anyaman 

memiliki banyak variasi karena didukung oleh tradisi menganyam yang lebih dulu 

berkembang. 

 

Tercatat beberapa lokasi sentra kerajinan yang menghasilkan anyaman untuk 

kerajinan dengan karakter yang berbeda, yakni : 

a. Kecamatan Cigalontang, Leuwisari, Kab. Tasikmalaya sebagai daerah kerajinan 

bambu anyaman kasar. Anyaman kasar adalah jenis produk yang menggunakan 

anyaman bambu besar, iratan selebar 1,5 cm atau lebih. Pada umumnya iratan 

tersebut tidak diperhalus lagi. Pemanfaatannya biasanya cenderung pada produk 

yang menuntut kekuatan fungsi, contohnya bilik. 

b. Kecamatan Kawalu, Kab. Tasikmalaya, sebagai daerah kerajinan bambu setengah 

halus. Anyaman setengah halus biasanya digunakan untuk jenis peralatan rumah 

tangga dan juga mebel.  

c. Kecamatan indihiang, Kab. Tasikmalaya, sebagai daerah kerajinan bambu halus. 

Jenis anyaman halus dengan tipe iratan kecil yang halus umum digunakan untuk 

barang kerajinan dan kria, seperti aksesoris wanita, tas, perlengkapan dapur, dls. 

Kehalusannya memudahkan pewarnaan yang baik untuk produk tersebut. 

 

6.5.1 Peralatan menganyam 

Peralatan menganyam hingga kini tidak berubah, hanya model dan bentuknya saja 

yang sedikit berubah, peralatan tersebut terdiri dari : 

Gambar  40. 
Lilitan dengan rotan  (kiri) 
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a. mistar / kayu lurus untuk meratakan leungsi (hua horizontal) atau pakan (hua 

vertikal) pada anyaman (Gambar 41) 

b. Gege / atau capet untuk memotong kelebihan panjang anyaman sehingga 

menjadi rapih dan rata. 

c. Alat cucuk digunaakn untuk alat bantu memasukkan atau tumpang silang antara 

leungsi dan pakan. 

d. Pisau kecil untuk menghaluskan iratan menjadi hua yang rata. Halus dan 

memiliki ukuran yang seragam. 

e. Bak air air biasanya digunakan untuk anyaman kasar agar tidak mudah regas / 

patah ketika dianyam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 42. 
Peralatan untuk menganyam 

Gambar 41. 
Anyaman horizontal dan vertikal 
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6.5.2 Ragam anyaman 

Pada prinsipnya menganyam adalah bidang yang terwujud karena jalinan iratan 

leungsi (horisontal) dan pakan (vertikal). Dasar anyaman in sering disebut heumpik. 

Dari segi proses pembuatannya anyaman dibagi menjadi dua, yaitu : 

a.  Anyaman langsung 

Leungsi dan Pakan dianyam terus menerus sehingga menjadi bentuk dasar langsung 

dari barang yang diinginkan. 

b. Anyaman tidak langsung 

     Anyaman setengah jadi, yakni berupa anyaman lembaran yang disiapkan untuk 

dijual dan dipotong menurut pola yang diinginkan. Selanjutnya, pola tersebut 

digabungkan dengan pola yang lain sehingga menjadi bentuk yang dimaksudkan. 

Empat tahap prinsip dalam pembentukan bidang anyaman : 

a. Ngabujuran, Pembuatan bidang alas pada suatu produk anyaman. Dengan 

menentukan jenis anyaman yang akan dipergunakan terlebih dahulu.  

b. Ngawakan, Pembuatan rangka badan, biasanya dibuat rangka dari bambu yang 

lebih besar, dimaksudkan agar kuat dalam proses menganyam 

c. Ngahisit, Ngahisit merupakan tahap penganyaman badan produk dengan corak 

anyam yang telah ditentukan 

d. Ngalepe, Tahap akahir dalam proses pembentukkan dimana penyelesaian bagian-

bagian tertentu seperti wengku atas maupun bawah, pemasangan soko serta 

penyelesaian konstruksi  menggunakan ikatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 43. 

Proses membuat lembar /menghua anyaman 
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Gambar 44. 
Prinsip konfigurasi anyam 
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Dalam menganyam, terdapat 3 dasar dalam konfigurasi anyam yakni anyam berpilin, 

anyam dua arah dan anyam beberapa arah (gambar 44). Hal ini yang selanjutnya 

menjadi dasar bagi pola  dan ragam variasi anyaman dan yang juga disesuaikan 

dengan produk yang dibutuhkan (gambar 45). 

 

Beberapa corak anyaman yang sering dipakai pada kerajinan adalah sbb : 

a. 1:1 miring 

b. Anyam seseg 

c. 2:2 jarang (ayakan / pelentung) 

d. 2:2 biasa kepang tanjeur 

e. boboko, tolombong, besek totolono 

f. 2 miring 

g. mata itik 

h. dadu 

i. 3 miring biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 45. 
Beberapa corak anyaman 

a b c 

d e f 

g i h 
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6.6  Finishing  

Pemolesan atau lebih dikenal dengan finishing pada mebel bambu dapat 

membantu meningkatkan penampilan bambu lebih baik. Finishing mebel atau 

kerajinan bambu telah berkembang tidak saja pada bahan-bahannya tapi juga 

terhadap keragamannya. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan finishing pada 

bambu juga dengan bahan-bahan alami seperti kunyit dan lain sebagainya. Seringpula 

digunakan bahan pewarna makanan untuk finihing bambu, serta bahan-bahan kimia 

lain yang umum digunakan dalam proses finishing. Terdapat beberapa teknik finishing 

yang umum digunakan pada kerajinan kria dan dapat pula diterapkan pada mebel 

bambu, yakni : 

a. Finishing dengan Melamic 

prosesnya serupa dengan finishing pada kayu, yakni menggunakan sanding sealer 

dan dihampelas, kemudian dipoles melamic clear gloss / dof. 

b. Finishing dengan Cat Tembok 

Finishing jenis ini tidak berarti melumuri batang bambu atau anyaman dengan 

cairan cat, tetapi memberikan efek antik atau warna-warna usang pada bambu. 

Tahap pertama adalah dengan mencat benda atau produk bambu tersebut, setelah 

dijemur selama 1 jam baru dihampelas yang akan terlihat seperti efek dempul 

atau woodfiller. Tahap selanjutnya merebus Wax / MAA cairan kimia anti bocor 

hingga lumer dan kemudian dicampur dengan bensin. Setelah lumer kemudian 

melumuri permukaan bambu tadi lagi dan dibiarkan kering hingga akhirnya 

dihampelas. Perbandingan cat tembok  dengan Wax.\/MAA adalah 1 :1/4.  

 c. Finishing dengan Gambir  

Tujuan finishing ini memberikan efek kuno atau usang, tahapannya adalah  

menyeduh Gambir 1kg hingga cair kemudian campurkan dengan PK yang terlebih 

dahulu dicampur dengan air, kemudian seluruh cairan tersebut satukan dan di 

poleskan pada bambu, diamkan hingga kering kemudian dihampelas.    

Perlu pula kita ketahui bahwa isu terhadap ‘sadar lingkungan’ atau dikenal dengan  

 

ecological awareness/ecological trend telah menjadi topik yang harus dipatuhi 

secara menyeluruh. Maka kita perlu mematuhi standar-standar institusi berwenang 

yang telah menjaai kesepakatan dunia dalam eksaminasi produk layak pakai. Produk-

produk indonesia seringkali ditolak dalam rangka ekspor ke luar negeri khususnya 

Eropa yang sangat ketat dalam meninjau masalah kesehatan bagi pengguna. Kita 

kenali istilah EU Norms, DIN Values (Deutch Industrie Norms), ISO, ASA, dan lain 

sebagainya yang sangat ketat dan serius memperhatikan keamanan produk bagi 
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penggunanya. Produk-produk dunia ketiga seperti Indonesia seringkali terbanting 

untuk diserap pangsa pasar Eropa karena masih mengkonsumsi bahan-bahan yang 

mengandung substansi klimiawi beracun, seperti karsinogenik, PCB, cadmium, 

formaldehyde, napthalane, sulfur, minyak disel, yang disanyalir memicu reaksi alergi 

dan asma.  
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MEBEL ROTAN 

 

1. TINJAUAN SEJARAH MEBEL ROTAN 

1.1 Pengaruh Hunian Terhadap Budaya Duduk 

Pada sebuah buku ensiklopedia standar yang membahas tentang perkembagan 

furnitur dunia dituliskan bahwa perkembangan mebel bagi bangsa timur nampak lebih 

lamban dibandingkan dengan Eropa. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah 

kebudayaan timur yang kuat dalam hal duduk bersimpuh/bersila yang dilatar 

belakangi oleh ajaran maupun kepercayaan tradisional.15 Kemudian Kondisi faktor 

suhu dan udara di negara timur yang memungkinkan untuk tetap hangat bila duduk di 

lantai dan memberikan kesempatan bagi bangsa timur untuk menghabiskan waktu 

lebih banyak di luar seperti di perkebunan, ladang dan juga laut sehingga peran 

furnitur menjadi minimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Pengaruh ajaran Zen di Jepang dan falsafah hidup Shinto yang begitu berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakatnya, 
kelengangan dan serta ruang yang kosong merupakan bagian prinsip hidup untuk lebih tenang dalam melakukan meditasi. Pengaruh 
gaya pendidikan dari negara timur jauh seperti di Arab terhadap pendidikan ilmu agama (pengajian) selama ratusan tahun dengan 
gaya lesehan juga berpengaruh terhadap pola hidup masyarakatnya.  

Gambar 1. 
Relief anyaman rotan /wicker pada akhir periode 
kerajaan romawi (abad ke-tiga sesudah masehi) 

Koleksi Trier Museum 
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Di Cirebon sendiri, perkembangan industri mebel rotan hingga saat ini tergolong 

cukup maju. Hal ini dikarenakan dinamika pergaulan perdagangan yang pesat dahulu 

kala yang dilatarbelakangi oleh satu-satunya pelabuhan yang terdapat di Jawa Barat. 

Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari. pada abad XIV di pantai laut Jawa, 

sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati merupakan cikal bakal menjadi 

pelabuhan dagang antara VOC dan para pedagang Cina ketika itu. Ketika itu 

perdagangan rempah-rempah menjadi ciri utama dari pelabuhan cirebon tersebut. 

Namun seiring dengan akulturasi budaya yang terjadi ketika itu maka mulailah 

masyarakat diperkenalkan dengan keranjang-keranjang yang terbuat dari rotan serta 

kerajinan lain yang sifatnya masih sederhana. Baru kemudian pada perkembangan 

selanjutnya mengalami perubahan menjadi barang-barang pakai seperti mebel hingga 

kini. 

 

1.2  Tinjauan Terhadap Gaya 

Kita dapat meninjau keragaman desain mebel rotan berdasarkan kegunaannya 

sehingga dapat membaginya berdasarkan indoor furniture maupun outdoor furniture. 

Selain itu daat pula ditinjau berdasarkan sifat bahannya, karena rotan di desain 

berdasarkan keistimewaan sifat bahan rotan itu sendiri. Melalui teknik pembuatannya 

kitapun dapat melihat keunikannya pula. Namun hal yang paling sering di tinjau 

adalah berdasarkan latar belakang gaya yang mempengaruhinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 
Kursi rotan outdoor 

 

Gambar 2. 
Kursi rotan indoor 
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1.2.1 Berdasarkan trend/gaya abad lalu yang mempengaruhinya 

Desain sebuah mebel seringkali tidak hanya diwujudkan dari ide seorang ahli desain 

belaka, karena setiap desain biasanya tidak terlepas dari pengaruh budaya setempat. 

Keanekaragaman budaya yang ada pada setiap bangsa, seringkali melahirkan desain 

yang tidak terhitung jumlahnya. Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan suatu 

rangkaian perkembangan yang tak dapat dipisahkan dari masa lalunya. 

 

Bila kita mengamati sejumlah desain mebel, maka akan tampaklah bahwa pada 

sejumlah karya tertentu, terlihat adanya pengaruh bentuk atau bahkan pengulangan 

dari bentuk-bentuk terdahulu yang sudah pernah dibuat orang. Hal itu tidaklah 

mengherankan, karena seringkali desain memang diciptakan untuk menggugah dan 

membangkitkan kenangan indah seseorang terhadap suatu gaya yang pernah dikagumi 

pada suatu kurun waktu tertentu, gaya tersebut antara lain meliputi : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 
Kursi rotan dengan keunggulan dan keunikkan materialnya 
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a. Gaya Gothic 

Merupakan gaya yang pernah populer di Eropa pada sekitar abad XII – XV, dan 

merupakan perkembangan gaya yang berasal dari jaman Romanesque, yaitu suatu 

aliran gaya Klasik Kristen Eropa, yang berkembang antara tahun 800-1200. 

  

Di jaman ini, pada bidang arsitektur dan Furnitur nampak adanya kecenderungan 

desain yang bercirikan sebagai berikut : 

Gambar 5. 
Suasana rumah tinggal dan restauran tepi pantai di Indonesia, dengan mebel-mebel 

rotan bergaya kolonial yang banyak dijumpai sekitar tahun 1950an 
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- mempunyai cerminan yang ramping dan kokoh, dikarenakan banyaknya 

penggunaan garis-garis lurus yang dipasang dalam posisi tegak. 

- Banyak menggunakan bentuk busur lengkung (kubah) yang meruncing pada bagian 

puncaknya, sebagaimana bentuk-bentuk yang banyak digunakan pada interior dan 

eksterior gereja-gereja (Cathedral). Suatu bentuk hasil warisan kebudayaan : 

Romawi Kuno, Byzantine, yang dipadukan dengan tema-tema Barbaric kuno dari 

penduduk Teutonic. 

- Banyak menggunakan ornamen yang bersifat geometris dan alamiah (natural). 

 

Beberapa buah mebel rotan yang memiliki penampilan desain yang bergaya gothic, 

dapat dilihat pada gambar 3. Suatu desain yang dikerjakan secara teliti dan hati-hati, 

menggambarkan suatu cerminan yang megah dan agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 
Kursi rotan bergaya Gothic 
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b. Gaya Windsor. 

Merupakan gaya dari suatu mebel yang pernah populer di Inggris dan Amerika pada 

sekitar abad XVI-XVII, suatu corak disain mebel yang awal mulanya hanya digunakan 

di Istana Windsor-Inggris, sekitar tahun 1700-1725. 

 

Adapun ciri-ciri dari furniture Windsor ini (baik Windsor Inggris, maupun Windsor 

Amerika) adalah sebagai berikut : 

- Mempunyai sandaran punggung tinggi dan berbentuk melingkar, dengan 

menggunakan kisi-kisi sebagai pengisi bagian bidang sandarannya, sehingga 

mencerminkan sesuatu yang berbentuk seperti ‘kipas’. 

- Mempunyai kaki kursi dengan posisi renggang keluar dan berbentuk tongkat 

(silindris), yang ditancapkan pada bagian dudukan kursi. 

- Merupakan kursi yang mempunyai cerminan ‘country’, hasil pekerjaan seorang 

tukang bubut atau seorang pembuat roda pedati pada masa itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursi yang asli bergaya windsor yang diberi nama ‘safari Rattan Chair’, berasal dari 

akron USA dan dipasarkan sekitar tahun 1959. Kursi ini tergolong kursi yang banyak 

mendapat pengaruh dari kursi Windsor Amerika pertama yang diproduksi di 

Philadelphia pada tahun 1725, yang akhirnya menjadi populer dan disukai orang 

sekitar tahun 1760. 

 

Kursi yang diatas adalah kursi Windsor yang didesain oleh Imam Buchori Z. pada 

sekitar tahun 1978 dan diproduksi oleh Kamal furniture – Indonesia. Berbeda dengan 

Gambar 7. 
Kursi rotan bergaya Windsor 
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kursi Windsor yang pertama, kursi ini didesain berdasarkan konsep kursi kayu Windsor 

kontemporer (Contemporary variations of Windsor Chair) dari Hans Wegner, seorang 

ahli desain berkebangsaan Denmark, pada tahun 1974. 

 

c.  Gaya Victorian. 

Merupakan batasan umum bagi mebel-mebel Inggris dan Amerika yang berkembang 

sekitar tahun 1840-1900. Di Inggris, awal Victorian berlangsung tahun 1830-1850, 

yang merupakan akhir dari jaman klasik. Nama ‘Victorian’ digunakan secara lebih 

luas lagi di Amerika, walaupun sumber inspirasinya berasal dari Inggris dan Perancis. 

 

Timbulnya Revolusi Industri pada abad XIX menyebabkan terjadinya kekacauan 

peniruan pada hal-hal yang bersifat sejarah (a chaos of historic imitation), dan 

menyebabkan banyak seniman dan ahli desain yang merasa kehilangan identitasnya. 

Sementara itu, interior dan Furniture Victorian-pun mulai banyak berisikan bentuk-

bentuk yang menarik, detil-detil yang menarik namun kurang berguna, tetapi disukai 

oleh kalangan kelas menengah. Penggunaan ornamen-ornamen disain yang berasal 

dari bentuk daun-daunan dan bunga-bungaan banyak disukai orang, sementara 

bentuk-bentuk elips pun lebih banyak digunakan orang dibandingkan bentuk-bentuk 

bundar. Dibawah ini adalah beberapa desain mebel rotan yang secara penampilan 

luarnya dapat digolongkan kepada mebel bergaya Victorian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. 

Tempat tidur dengan Gaya Victorian 
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d.  Gaya Thonet. 

Gaya ini merupakan gaya yang mewarnai corak desain mebel kayu buchen karya 

Michael Thonet, yang berkembang di Austria pada sekitar abad XIX, dan merupakan 

karya desain yang lahir ditengah-tengah pergolakan perentangan pendapat antara 

setuju dan tidak setuju terhadap penggunaan mesin untuk menghasilkan karya-karya 

desain dan karya-karya seni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 
Kursi kayu Thonet dengan sistem bending sebagai 

referensi desain mebel rotan selanjutnya  
 

Gambar 9. 
Tempat tidur dengan Gaya Victorian 
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Secara sepintas, bahan rotan memang terlihat sesuai untuk dibentuk menjadi mebel-

mebel bergaya Thonet. Tetapi bila kita perhatikan kursi Thonet yang asli, maka akan 

terlihat adanya permainan bentuk yang berlangsung begitu indah, berupa penipisan 

dan penebalan bentuk disana-sini, seperti misalnya : pada bagian tanganan kursi 

terlihat adanya pemipihan bentuk yang disebabkan oleh teknik pengerjaan yang 

dilakukan dengan sistim uap (di pres), sehingga bentuk silinder tidak terlihat kaku. 

Sedangkan rotan, walaupun dibuat permainan bentuk yang ada, karena sifat bahan 

dan teknik pengerjaannya yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. 
Beberapa kursi kayu Thonet yang telah  

ditiru pada mebel rotan 
 

Gambar 12. 
Pengembangan kursi thonet  

dengan beberapa variasi 
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e. Gaya Art-Nouveau yang bercampur dengan gaya Bauhaus 

Merupakan gaya yang yang berkembang di Eropa, pada peralihan antara abad XIX 

menuju abad XX. Gaya ini bertitik tolak dari keinginan para seniman dan ahli desain 

untuk melepaskan diri dari peniruan bentuk-bentuk masa lalu, dan menciptakan 

bentuk-bentuk baru  yang lepas dari tradisi sejarah. Dan salah satu bentuk yang 

akhirnya menjadi ciri yang cukup menonjol pada aliran ini ialah penggunaan bentuk-

bentuk konstruktif–geometris, sebagaimana dapat dilihat pada karya-karya Charles 

Rennie MacKintosh, seorang Arsitek Scotlandia dan Henry Van de Velde, seorang 

arsitek Jerman. 

 

Untuk gaya bauhaus ini, atau bisa disebut gaya modern banyak diserap oleh para 

perajin rotan sederhana karena keterbatasan mesin dan peralatan maka gaya ini 

sangat sesuai bagi para perajin kecil. Umumnya kita dapat menemui jenis-furnitur 

rotan seperti rak sepatu dan rak buku dengan gaya naif dan sederhana dan teknik 

pewarnaan yang juga sangat murah. 

 

Melalui beberapa contoh gambar dibawah ini, dimana gaya modern merupakan suatu 

semangat atas industrialisasi namun pada negara berkembang seperti indonesia 

mengalami ‘penyesuaian’ menjadi gaya bagi perajin kecil yang minim modal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 13. 
Gaya mebel rotan modern dengan semangat Bauhaus 
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Gambar diatas memperlihatkan beberapa buah desain mebel rotan yang diproduksi 

oleh perusahaan  B & B. mebel-mebel rotan ini secara jelas memperlihatkan struktur 

horizontal dan vertical, dengan tema segi-4 yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. 
Gaya mebel rotan modern dgn ciri minim ornamen 

 

Gambar 15. 
Mebel rotan dengan sistem lipat (folding-chair) 
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Gambar 25 
Kursi yang dapat disusun tumpuk / stacking untuk 

memudahkan proses pengiriman serta  
peningkatan volume pengiriman 

 

Gambar 16. 
Mebel rotan dengan sistem lepas-pasang (knock-down) 

 

Gambar 17. 
Mebel rotan gaya gentong populer era 80an 

 

Gambar 18. 
Mebel rotan cendrawasih populer era 80an 

(karya Prof. Imam Buchori) 
 



DI 40A5  FURNITUR TRADISIONAL (Bambu & Rotan)  Oleh DENY WILLY 
 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BAHAN BAKU ROTAN 

2.1 Habitat dan daerah penyebaran rotan 

Sebagaimana telah kita ketahui, tanaman palma rotan hanya tumbuh di hutan-hutan 

rimba yang lebat dan beriklim tropis. Kebanyakan hutan tempat rotan ini tumbuh 

adalah hutan-hutan alam yang belum pernah dijamah oleh manusia. Untuk tumbuh 

dengan baik, tanaman rotan memerlukan tempat yang teduh dan berudara lembab. 

Oleh sebab itu, di hutan-hutan yang beriklim kering seperti hutan-hutan di Jawa 

Timur jarang sekali dijumpai tanaman rotan.  

 

Sama halnya dengan beberapa jenis tanaman lain, rotanpun dapat tumbuh pada 

berbagai macam ketinggian. Adakalanya kita melihat rotan tumbuh di hutan-hutan 

rawa, di hutan-hutan pinggir pantai, bahkan dihutan-hutan rawa yang sering 

terendam air laut pada saat pasang naik. Sampai pada ketinggian seribu enam ratus 

meter dari permukaan lautpun masih dijumpai orang tanaman rotan, walaupun rotan 

yang tumbuh di pegunungan ini kebanyakan tumbuh didekat sungai atau danau, 

bahkan ada juga yang tumbuh di hutan-hutan pedalaman. 

 

Daerah penghasil rotan di dunia ialah negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, 

Amerika Selatan dan Afrika yang beriklim tropis. Negara penghasil rotan terbesar 

didunia ialah Indonesia, kemudian disusul oleh Filipina, Malaysia dan Muangthai. 

Ketiga negara terakhir ini kebanyakan memanfaatkan hasil rotan mentahnya untuk 

Gambar 19. 
Mebel rotan kijang outdoor untuk di teras rumah Populer pada 1970 

(karya Prof. Imam Buchori) 
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mencukupi kebutuhan industri didalam negaranya masing-masing. Oleh karenanya, 

dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terbanyak dan terbesar dalam 

mengekspor rotan bagi kebutuhan dunia (men-suplai 80 % dari kebutuhan dunia). 

 

Indonesia sendiri, tidak semua daerahnya menghasilkan rotan. Beberapa kepulauan 

yang merupakan daerah-daerah penghasil rotan di Indonesia ialah : kepulauan 

Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sebagian kecil pulau Jawa, dan beberapa kepulauan 

lainnya yang sebenarnya banyak menghasilkan rotan tetapi belum dapat dikelola 

dengan baik karena kurangnya sarana pengangkutan dan orang-oang yang 

mengerjakannya, seperti misalnya : Irian Jaya dan beberapa kepulauan di Maluku. 

 

2.2  Klasifikasi dan jenis-jenis rotan. 

Rotan termasuk jenis Palmae, tetapi ada juga yang termasuk keluarga Thypaceae. 

Yang tergolong keluarga Palmae ada sebelas genus, yaitu : 

a. Calamus 

b. Daemonorops 

c. Korthalsia 

d. Ceratolobus 

e. Myrialepis 

f. Plectocomia 

g. Plectocomiopsis 

h. Calosphata 

i. Bejaudia 

j. Cornera 

k. Schizosphata. 

 

Jenis-jenis penting yang sekarang ini banyak diperdagangkan dan juga di-ekspor 

adalah jenis-jenis : 

a. Rotan Taman/Rotan Sega/Rotan Poei (Calamus Caesius Bl) 

b. Rotan Irit/Rotan Jahab/Rotan Jahab Pelari (Calamus Trachycileus Becc). 

c. Rotan Tohiti/Rotan Tahiti (Calamus Inop Becc). 

d. Rotan Semambu/Rotan Lolo/Rotan Buyung/Rotan Kertas (Calamus Spicionum 

Becc). 

e. Rotan Manau/Rotan Maoring (calamus Manau Riq). 

f. Rotan Koobo (Frayeinetia Javanensis). 
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Penggunaan garis miring (/) dalam penyebutan nama-nama rotan tersebut diatas 

dimaksudkan bahwa bemacam-macam nama tersebut mengartikan satu jenis rotan 

yang sama mempunyai nama yang bebeda-beda di setiap daerah. Tidak semua jenis 

rotan tersebut diatas tadi dapat dipergunakan untuk membuat mebel. Jenis-jenis 

rotan yang biasa dipergunakan untuk membuat mebel ialah : rotan manau, rotan 

tohiti, rotan mapau, rotan poei dan rotan batang. sedangkan jenis-jenis rotan lainnya 

kadang-kadang dipergunakan untuk membuat perlengkapan-perlengkapan lainnya, 

misalnya : 

-  Rotan Kermasin kecil 

   Kupasan kulitnya umum dipergunakan sebagai bahan pembuat anyaman dudukan 

dan sandaran kursi untuk mebel bambu dls. 

-  Rotan Datu 

   Dipegunakan untuk membuat keranjang-keranjang halus. 

-  Rotan Lita 

   Dipergunakan untuk membuat keranjang-keranjang kasar. 

-  Rotan Sabutan  

   Dipergunakan untuk membuat alat penangkap ikan di Singapura, dan juga untuk 

membuat sapu-sapu salju di Amerika 

 

3. PROSES PENGOLAHAN BAHAN 

3.1 Proses Awal 

3.1.1 Pemotongan  rotan. 

Rotan  yang akan dijual dipasaran, biasa dipotong-potong menurut ukuran panjang 

yang dipakai didaerah penghasilnya. Tidak adanya patokan ukuran panjang yang 

bersifat nasional, menyebabkan sukarnya menentukan panjang rotan yang dijual 

dipasaran. Rotan yang bergaris tengah besar biasanya dikirim dalam bentuk 

batangan, sedangkan rotan bergaris tengah kecil biasa dikirim dalam keadaan 

dibengkokan. Karena itu umumnya  rotan bergaris tengah besar mempunyai ukuran 

lebih pendek bila dibandingkan dengan rotan bergaris tengah kecil. Rotan bergaris 

tengah besar biasanya mempunyai ukuran antara tiga sampai dengan empat setengah 

meter, sedangkan rotan bergaris tengah kecil biasanya mempunyai ukuran antara 

empat sampai dengan sepuluh meter. 
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3.1.2 Peruntian 

Setelah batang rotan dipotong-potong, maka dengan segera dijemur untuk 

dikeringkan. Untuk beberapa jenis rotan yang akan diambil kulitnya (diirat) dan 

diambil atinya, proses ini masih dilanjutkan lagi dengan proses peruntian. 

 

Peruntian ialah : proses penghilangan lapisan asam silikat yang ada pada kulit rotan. 

Pada jenis-jenis rotan yang  mengkilat (glance rattan), setelah kulit luar yang berduri 

hilang, maka pada bagian atas/kulit luar terdapat semacam lapisan asam silikat 

(kiezelzuur) yang tipis, keras, mengkilat dan berwarna kuning kecoklat-coklatan. 

Fungsi lapisan ini ialah untuk melindungi batang terhadap air dan gangguan-gangguan 

lain dari luar (isolasi). Bila batang rotan dilengkungkan, lapisan ini sering pecah dan 

mengelupas, sehingga batang rotan itu tampak belang dan tidak rata permukaannya. 

Peristiwa pengelupasan lapisan inilah yang disebut runti. Setelah dirunti, nama rotan 

mengkilat berganti menjadi rotan setengah mengkilat (half-glance rottan). 

Dalam prakteknya, rotan dirunti dengan beberapa macam cara, yaitu : 

1). Runti gosok 

rotan ditarik bolak-balik melalui lubang yang dibuat pada sepotong bambu yang 

diikat pada sebatang pohon, dan dipasang  dalam keadaan berdiri tegak lurus. 

Cara ini merupakan cara yang termurah dan paling sederhana. 

2). Runti pelari 

batang-batang rotan yang akan dirunti ditumpuk, kemudian dipukuli dengan kayu 

atau anyaman rotan. Cara ini kurang  baik sebab mengakibatkan banyak rotan 

yang rusak. 

3). Runti Jala 

dengan menarik batang rotan bolak-balik melalui celah  diantara tiga batang 

bambu atau balok kayu  bulat yang diikat mendatar pada sebuah tiang (gambar 

20)  

4)  dengan menarik rotan melalui alat yang terdiri dari beberapa buah rol parunti. 

Rotan ditarik lurus, setengah lingkar permukaan kulitnya bergesekan dengan salah 

satu sisi rol perunti, sedangkan setengah yang lainnya bergesekan dengan rol 

perunti yang lain. Pergesekan yang terjadi beulang-ulang menyebabkan lapisan 

kersik terkelupas dan lepas (gambar 21). 

Biasanya peruntian dilakukan segera sesudah penebangan selesai, yaitu ketika 

batang-batang rotan masih basah, agar penghilangan lapisan kersik mudah 

dilaksanakan. Sebab bila rotan telah kering, lapisan asam batu ini melekat dengan 

kuat sehingga sukar sekali untuk dihilangkan sampai bersih. 
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3.1.3 Pengeringan rotan 

Dari tempat pemotongan, rotan yang tidak dirunti dibersihkan sisa-sisa kelopak dan 

kulit yang masih menempel, untuk kemudian dijemur. Pengeringan rotan dilakukan 

dengan dua macam cara, yaitu :  

1).  Diikat pertengahan batangnya, kemudian diganung pada sebuah paku 

(khusus untuk rotan jari). 

2). Dijemur dalam posisi tegak dan miring (khusus untuk rotan batang), agar air yang 

ada didalam batang dapat mengalir keluar sehingga poses pengeringan 

dipercepat. Bersamaan dengan mengeringnya rotan, maka terjadilah perubahan 

wana pada permukaan batang. Batang yang tadinya berwarna hijau kekuning-

Gambar 20. 
Alat perunti tradisional, dibuat dari batang bambu/kayu 

bulat yang ditancapkan kedalam tanah 
 

Gambar 21. 
Alat perunti yang sudah dikembangan, 

dibuat dari rol-rol batu yang dipasak ke alasnya. 
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kuningan, sekarang berubah menjadi kuning muda keputih-putihan sampai putih 

sama sekali. Untuk mempercepat pengeringan rotan yang bergaris tengah besar 

seringkali dilakukan pembakaran dan pemaggangan diatas api. Dengan 

pembakaran ini maka kersik rotan akan hilang dan lapisan luar dipaksa menjadi 

kering. Cara pengeringan seperti init idak baik karena menyebabkan terjadinya 

perubahan pada warna aslinya, sehingga rotan menjadi lebih tua dan gelap. 

Selain itu, didekat buku-bukunya terdapat bekas pembakaran dan kelenturan  

rotanpun berkurang. 

 

3.2 Proses pengawetan  

3.2.1 Pengawetan dengan belerang. 

 Pengawetan rotan dengan cara pengasapan belerang seingkali dilakukan orang, 

terlebih-lebih untuk rotan yang akan diekspor keluar negeri. Tujuan  dari pengasapan 

ini ialah : 

1). Mematikan serangga-serangga perusak yang ada didalam batang rotan, yang 

menyebabkan batang rotan berlubang-lubang kecil berwarna hitam. 

Penyakit rotan seperti ini disebut : “pain-cole’ 

2). Memperbaiki warna permukaan batang rotan, dari warna gelap menjadi agak 

terang atau agak putih. 

3). Untuk agak meratakan warna permukaan batang sehingga tidak terdapat 

pebedaan warna yang menyolok antara batang yang satu dengan yang lain. 

Pengasapan dengan belerang biasanya belangsung semalaman, dan ini berlaku 

juga bagi iratan ati dan kulit rotan. 

 

3.2.2 Pelayuran  

Sesudah proses pengasapan dengan belerang, biasanya rotan dilayur dengan cara 

disiram minyak tanah atau minyak solar, lalu dibakar dengan cara diputar-putar agar 

tak terjadi penghangusan setempat. Pembakaran dapat juga dilakukan diatas tungku-

api atau oven pembakaran, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Sumatera. 

Sesudah matang, rotan diangkat, diolesi minyak tanah untuk membersihkannya dari 

kotoran-kotoran yang masih melekat, dan juga untuk mencegah agar batang tidak 

dimakan serangga. 

 

Pada perusahaan-perusahaan yang sudah maju, pelayuran dilakukan dengan cara : 

menggodok batangan-batangan rotan tersebut didalam tungku yang berisikan 

campuran minyak kelapa dan minyak tanah, dengan perbandingan isi 1 : 3. 
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3.3 Proses Pemutihan dan Pewarnaan. 

3.3.1 Pemutihan. 

Warna asli rotan ada bermacam-macam, dari kuning muda, kuning tua, coklat muda, 

coklat tua sampai coklat kehitam-hitaman. Biasanya orang menilai rotan yang 

berwarna tua sebagai rotan yang bermutu rendah, sedangkan rotan yang berwarna 

putih bersih dan mengkilat sebagai rotan yang bermutu tinggi. Karenanya orang lalu 

mengadakan  pemutihan rotan. Dengan kata lain, pemutihan dilakukan orang dengan 

tujuan untuk meningkatkan mutu rotan. 

  

Ada bermacam-macam cara yang dilakukan orang untuk memutihkan rotan, tetapi 

yang basa dipergunakan adalah cara : 

1). Pemutihan dengan belerang dioksida (SO2). 

2). Pemutihan dengan larutan perhidrol (H2O2). 

Cara pemutihan dengan belerang dioksida (belerang dibakar) sudah penyusun uraikan 

dimuka. Pemutihan dengan larutan perhidrol (H2O2) banyak digunakan untuk 

memutihkan rotan-rotan hasil iratan dan ati rotan, sebab bahan pemutih ini mudah 

meresap. 

 

3.3.2 Pewarnaan  

Proses pewarnaan biasanya dimulai dengan penghilangan minyak rotan terlebih 

dahulu. Pada jenis-jenis rotan tertentu, seperti misalnya : rotan umulu, rotan tohiti, 

rotan sabutan, terdapat lapisan minyak atau lemak dipermukaan batangnya. Untuk 

menghilangkan lapisan minyak ini, biasanya rotan digosok dengan bubukan gamping, 

atau dengan cara direndam kedalam cairan air kapur, sesudah itu rotan dicuci dan 

dibelerang. 

 

Ciri khas dari rotan-rotan ini ialah : bila selesai dicuci akan mengeluarkan suatu 

lapisan kulit ari berwarna putih. Lapisan-lapisan ini tampak jelas sekali, terutama 

diatas bagian ruasnya. Di Jerman lapisan ini disebut ‘silberschaum’. Rotan yang 

berlemak atau berminyak ini dalam perdagangan disebut : ‘niet-glans rotan’ atau 

vettige rotan’. 

 

Mewarnai rotan biasanya dilakukan dengan dua macam cara yaitu alamiah dan 

kimiawi. Mewarnai rotan secara alamiah banyak dilakukan oleh penduduk 

kalimantan, yaitu  dengan merendam gulungan batang rotan didalam air selama dua 

bulan. Biasanya perendaman ini dilakukan disungai-sungai didekat rumah mereka. 
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Rotan yang akan direndam haruslah rotan yang masih belum hilang lapisan asam batu 

(kersik)nya, sehingga tidak mudah busuk dan diserang hama. Setelah dua bulan 

direndam, rotan diangkat dan tampaklah bahwa rotan itu sudah berwarna hitam 

seluruhnya, baik kulit maupun atinya, lagi pula terlihat mengkilat dan bersih dari 

sisa-sisa kelopak dan kulit. Proses pewarnaan secara alamiah ini tidak mengurangi 

elastisitas maupun kekuatan rotan, juga warnanya tidak luntur dan membuat rotan 

bertambah awet. 

 

Adapun pewarnaan secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan : 

1). Pewarna tekstil atau batik, seperti yang banyak digunakan orang di Pulau Jawa. 

2). Larutan perhidrol, yang kemudian disambung dengan rendaman pada larutan 

terusi. Rotan yang sudah berwarna putih ini lama-kelamaan akan berubah menjadi 

hijau muda lembut. Proses ini bersifat lebih awet dan tidak luntur, hanya proses 

pengeringannya harus dilakukan ditempat teduh. 

 

3.4 Penyedian Bahan Baku Siap Pakai 

Proses penyediaan bahan baku siap pakai adalah rangkaian proses menyiapkan bahan 

mentah menjadi komponen mebel rotan. Bahan baku itu terdiri dari : 

a. Rotan tulang / rotan batang : 

- Rotan tulang tanpa dikupas, 

- Rotan tulang yang dikupas 

b. Rotan jari: 

-  Rotan jari jenis sega, sukamara, umulu (8-16mm) disisik, diasapi dan dijemur, 

      -  Rotan pitriet, balok ati yang sudah diproses berpenampang bulat (6-12mm) 

c. Rotan silet: 

-  Rotan silet kulit terdiri dari tiga macam, yaitu : lebar, menengah dan sempit,  

-  Rotan silet ati (4-8mm) 

d.   Lembaran anyaman 

      lembar anyaman yang tersedia dalam bentuk lembaran dan dijual dalam bentuk 

      gulungan merupakan sub komponen bahan baku siap pakai. 

 

4. PROSES PEMBUATAN MEBEL ROTAN 

4.1 Tahap Pembuatan Komponen 

Permintaan yang tinggi terhadap mebel rotan baik bagi pengrajin kecil maupun 

pabrik berskala besar banyak mempengaruhi proses pengerjaan atau produksi. Baik 
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dari segi peralatan pertukangan, maupun sumberdaya manusianya dituntut untuk 

mempu memenuhi tingkat permintaaan yang cepat dan baik. 

 

Untuk menghasilkan mebel-mebel rotan bermutu tinggi dan sukses dipasaran, 

pengusaha dan para ahli bekerjasama untuk mencari titik temu antara kebutuhan 

pembeli disatu pihak, dan cara pemanfaatan kemampuan perusahaan secara 

maksimal di lain pihak, yang kemudian digunakan untuk merencanakan dan 

mengembangkan teknik-teknik produksi secara lebih baik dan lebih sistematis. 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria desain yang umum diminati di pasaran, para pengusaha 

dan para ahli menyusun proses produksi, yang umumnya meliputi beberapa tahapan, 

yang terdiri dari : 

- pengukuran dan pemotongan batang rotan, yang biasanya dilakukan dengan 

bantuan gergaji bundar (circular saw) dengan sejumlah peralatan pendukung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pelurusan batang rotan, menggunakan mesin pelurus batang (Rattan Hydraulic 

Straightener) 

- Pemanasan 

Pemanasan yang merupakan awal dari proses pelengkungan, biasanya dilakukan 

dengan beberapa macam cara, yaitu : 

1 )  Pemanasan dengan kompor semprot (brander). 

Digunakan untuk proses penekukan/pelengkungan setempat, dan dilakukan 

dengan cara penyemprotan kebagian-bagian yang akan 

ditekuk/dilengkungkan. Biasanya, pada pemanasan dengan sistem ini, batang-

batang rotan yang lunak tidak boleh dipanaskan terlalu lama karena 

dikuatirkan menjadi patah, sedangkan memanaskan batang-batang rotan yang 

Gambar 22. 
Gambar perlengkapan  

peralatan pertukangan rotan tradisional 
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keras secara berlebihan juga mengakibatkan permukaan batang menjadi 

pecah dan retak-retak. Pemanasan setempat yang dilakukan berulang-ulang 

juga dapat mengakibatkan terjadinya pengerasan setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  pemanasan dengan menggunakan ‘gas burned pistol’ seperti banyak 

digunakan oleh industri mebel rotan di Filipina. Pada prinsipnya, proses 

pemanasan disini memiliki banyak persamaan dengan proses diatas. 

3).  Pemanasan dengan sistim uap. 

Digunakan untuk proses pelengkungan yang bersifat menerus/melingkar. 

Batang-batang rotan yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran 

komponen, dimasukan kedalam sebuah tabung yang berisi uap, yang dialirkan 

dari tabung lain yang berisi air yang dididihkan. Sesudah beberapa lama, 

batang-batang rotan tersebut menjadi lemas, siap untuk dilengkung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. 
Proses pelengkungan menggunakan brander (kiri) dan tanggem (kanan 

 

Gambar 24, 25. 
Gambar pelemasan batang rotan 

Dengan sistem penguapan 
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- penekukan dan pelengkungan batang rotan 

dalam proses pembuatan komponen lengkung, biasanya batang rotan yang 

mengandung ruas selalu dihindari. Bila tidak dapat dihindari, biasanya bagian 

tersebut dipanaskan berulang-ulang dengan waktu yang agak lama. Selama proses 

pelengkungan, permukaan batang rotan harus diusahakan agar tetap basah, 

walaupun mengandung resiko menjadi pecah dan retak-retak pada 

permukaannya. Pelengkungan dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu : 

1).  Pelengkungan diatas ‘jig-table’. 

Batang-batang rotan basah yang sudah dilemaskan ditabung-tabung penguapan, 

dililitkan pada mal-mal  yang dapat dilepas pasang dan diganti-ganti ukurannya 

untuk kemudian dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Bagian luar mal 

biasanya dilapisi karet untuk menjaga agar batang-batang rotan yang lengkun 

tidak menjadi cacat atau rusak. Sesudah proses pelengkungan selesai, batang 

rotan dijepit clamp atau paku, lalu didinginkan secara perlahan-lahan untuk 

menghindari pemuaian kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).  Pelengkungan diatas batang kayu. 

Digunakan untuk melengkungkan komponen yang mempunyai garis tengah besar. 

Batang rotan yang sudah dilemaskan, dibelitkan pada batang kayu tersebut, 

kemudian didiamkan   selama beberapa lama sampai menjadi dingin dan kering, 

baru diloloskan dari ujung batang. 

 

 

 

 

 

Gambar 26, 27 
Gambar proses pelengkungan menggunakan jig-table, 

sebuah meja yang dipasangi mal-mal berbagai bentuk dan ukuran 
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3).  Pelengkungan bebas. 

Biasa digunakan untuk melengkungkan komponen mebel yang mengandung bentuk 

lengkung tiga dimensi. Di Jerman, pelengkungan bebas biasa dilakukan untuk : 

- membuat bentuk-bentuk dasar), atau untuk membuat mebel-mebel satuan. 

- Memperbaiki pelengkungan yang salah. 

Dalam melakukan pelengkungan bebas, ada perbedaan cara kerja antara 

pengrajin rotan indonesia dengan pengrajin rotan di Jerman. Pengrajin rotan 

indonesia, dalam bekerja kebanyakan memilih sikap tubuh jongkok atau duduk 

dibangku rendah. Dengan posisi tubuh seperti ini, mereka hanya dapat 

menggunakan kedua tangan dan bukan seluruh tubuh mereka untuk 

melengkungkan batang-batang rotan. Pelengkungan biasanya dilakukan dengan 

bantuan pipa-pipa pelengkung yang biasa disebut slumbung. Namun proses 

pelengkungan dengan bantuan slumbung seringkali meninggalkan bekas/cacat 

pada batang rotan, terlebih-lebih pada batang rotan yang agak lunak, dan cacat 

ini akan terlihat lebih jelas setelah rotan dipolitur dan dipernis mengkilat. 

 

Untuk menghindari cacat/kerusakan seperti ini, pengrajin rotan jerman bekerja 

tanpa menggunakan bantuan slumbung, dan penekukan/pelengkungan dilakukan 

dengan sikap tubuh berdiri. Penekukan/pelengkungan dilakukan dengan cara : 

menyekrup salah satu ujung batang rotan ke bangku kerja mereka, tangan yang 

satu memegang kompor gas sedang tangan yang lain memegang batang rotan. 

Bersama-sama dengan tekanan pinggul, mereka melengkungkan batang rotan 

tersebut, bagian demi bagian ampai tercapai bentuk yang diinginkan. Prosedur 

Gambar 28. 
Gambar proses pelengkungan rotanBerdiameter besar (3 – 4cm) 

menggunakan gelondong kayu besar berdiameter besar  
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yang sama digunakan juga untuk memperbaiki lengkungan selesai, batang rotan 

didinginkan secara perlahan-lahan. 

 

4).  Pelengkungan dengan mesin. 

Penggunaan mesin dalam proses pelengkungan sebenarnya sedikit sekali, karena 

hanya digunakan untuk melengkungkan bagian-bagian kecil yang bersifat 

sederhana  misalnya : bagian sudut-sudut sambungan, dan mesin yang digunakan 

untuk proses pelengkungan ini sebenarnya adalah mesin yang didesain untuk 

melengkungkan plywood. 

Dalam melengkungkan batang rotan, terdapat bermacam-macam tingkat 

pelengkungan, yang biasanya dipengaruhi oleh : ketebalan, kekerasan, 

penampang batang serta cara pemanasannya. Pada pemanasan yang dilakukan 

dengan sistim uap, pelengkungan dapat dilakukan sampai pada jari-jari 

lengkungan terkecil sekalipun. Tetapi akibatnya, pada bagian tekukan, batang 

rotan menjadi lebih datar bila dibandingkan dengan bagian lainnya. Untuk 

kestabilan mebel hal ini lebih baik tetapi untuk segi penampilannya terlihat 

kurang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa : jari-jari 

(radius) minimum bagi tekukan/lengkungan rotan manau adalah sebagai berikut : 

 

Penampang batang 

rotan : 

 jari-jari lengkungan : 

20 mm  60 mm 

25 mm  89 mm 

30 mm  100 mm 

35 mm  120 mm 

40 mm  140 mm 

    

Umumnya, jari-jari lengkungan berkisar antara tiga sampai dengan tiga setengah 

kali ukuran penampang batang rotan. 

 

- penghalusan/pengampelasan permukaan batang. 

Pemanasan yang dilakukan dengan kompor gas (brander) atau uap, dan proses 

pelengkungannya sendiri, seringkali mengakibatkan permukaan batang rotan 

menjadi pecah, kasar dan berbulu-bulu. Sebelum dirakit, diperlukan penghalusan 

dan pengampelasan pada tiap-tiap bagian komponennya. 
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Untuk proses penghalusan, biasanya digunakan mesin ampelas yang berputar 

secara teratur. Dengan demikian proses penghalusan dapat dilakukan secara baik 

dan cermat, sampai kebagian-bagian yang terumit sekalipun, karena keluwesan 

bentuk kertas ampelas memungkinkan untuk meratakan seluruh bagian 

lengkungan, luar dan dalam tanpa kecuali. 

 

4.2 Tahap Perakitan 

Gambar berskala memberikan banyak kemungkinan penilaian terhadap 

penampakkan, proporsi, dimensi dan konstruksi. Seluruh bagian, khususnya bagian-

bagian lengkung, biasanya digambarkan dengan proporsi dan ukuran yang 

sebenarnya. Berdasarkan gambar kerja inilah lalu dibuat mal-mal produksi yang 

digunakan untuk membantu proses perakitan, sehingga pekerjaan perakitan dapat 

dilakukan secara cepat, tepat dan teliti. 

 

4.3 Tahap Pembuatan Ornamen 

Tahap pembuatan ornamen, ikatan, lilitan dan anyaman. Industri besar yang 

menggunakan teknologi tinggi, biasanya menghindari penggunaan bentuk-bentuk 

ornamen dan penggunaan sistim lilit pada produksi  mereka. Hal itu dilakukan untuk 

mempersingkat waktu produksi, memperkecil biaya produksi dan juga untuk 

mengurangi tenaga manusia. 

 

Tetapi teknik ikat tetap banyak dipergunakan, karena teknik ini memang 

dibutuhkan untuk memperkuat konstruksi disamping itu pengerjaannya sendiri tidak 

terlalu rumit, sehingga tidak terlalu banyak memboroskan waktu. Anyaman juga 

masih banyak digunakan pada industri besar tetapi biasanya ayaman yang digunakan 

adalah anyaman yang dihasilkan oleh mesin, lalu dipasang pada bagian-bagian yang 

memerlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 29, 30. 

Gambar proses penganyaman pitriet 
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4.4 Tahap Penyelesaian dan Pewarnaan 

 Sesudah mebel selesai dirakit, dilakukanlah proses penyelesaian (finishing) dan 

pewarnaan. Sebelum dipolitur atau di cat, mebel harus dihaluskan secara sempurna 

terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan adanya contoh-contoh yang dapat dijadikan 

patokan mutu,agar pekerja dapat melihat dan merasakan standar kehalusan yang 

diinginkan. Sesudah dihaluskan mebel di lap, untuk menghilangkan debu-debu yang 

melekat pada permukaan batang, baru kemudian dipolitur dan diwarnai. Betapapun 

sederhana dan murahnya sebuah mebel rotan, namun tetap harus dipolitur dan 

diwarnai.  

 

Pewarnaan dilakukan dengan berbagai macam cara, namun yang paling banyak 

dilakukan orang ialah : pewarnaan dengan menggunakan sistim semprot, dan sistim 

celup. Pewarnaan dengan sistim celup ini agak merepotkan, namun memberikan hasil 

yang lebih baik, karena zat pewarna dapat diserap secara merata pada seluruh 

permukaan mebel, sampai kebagian-bagian yang paling tersembunyi sekalipun, 

seperti misalnya : dibawah ikatan/lilitan. Cara pewarnaan lain yang hampir serupa, 

yaitu : pewarnaan dengan sistim penyiraman cara ini kurang baik karena banyak 

memboroskan bahan pewarna dan hasilnyapun seringkali tidak rata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. 
Gambar proses pewarnaan politur dengan cara penyiraman 
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5. KONSTRUKSI MEBEL ROTAN 

5.1  

5.2  Bahan Penyambung pada Mebel Rotan. 

Konstruksi pada mebel rotan biasanya membutuhkan beberapa jenis bahan 

penghubung/penyambung, seperti misalnya : 

a.  Paku 

Paku sebagai alat penghubung yang sangat sederhana, dewasa ini masih banyak 

digunakan orang dalam proses pembuatan konstruksi pada mebel rotan. Sebagai 

alat penghubung, paku sangat cocok untuk digunakan pada batang rotan, karena 

dapat menembus serat secara langsung. Panjang paku yang digunakan tergantung 

pada tipe sambungannya, yang pada umumnya berkisar antara dua sampai dua 

setengah kali penampang batang rotan. Contohnya, untuk membuat sambungan 

berbentuk T, dengan batang rotan berpenampang tiga puluh milimeter, diperlukan 

paku berukuran panjang antara tujuh puluh sampai dengan delapan puluh 

milimeter. Sedangkan untuk sambungan sudut-sudut bersilang tegak dan datar, 

digunakan paku dengan ukuran yang lebih panjang lagi. 

Biasanya, bagian sambungan sesudah dipaku masih dililit lagi dengan rotan silet 

kulit, untuk menjaga kerapihan sambungan. 

b. Sekrup 

Sambungan yang menggunakan sekrup kuningan dengan kepala terbungkus, banyak 

digunakan orang untuk menghubungkan sambungan-sambungan yang kelihatan 

(tanpa dililit), maupun sambungan-sambungan pada mebel berkualitas tinggi yang 

dililit. Sambungan yang dibuat dengan sekrup, menahan kekuatan tensi yang 

berlawanan, karena pada umumnya sekrup yang dibenamkan keserat-serat rotan 

menjalin ikatan secara lebih baik. Panjang sekrup tergantung pada penampang 

batang rotan yang dihubungkan, dan biasanya berkisar antara tiga sampai dengan 

empatkali ukuran penampang batang rotan. 

Dalam usaha orang untuk memperoleh sambungan yang lebih kuat, kadang-kadang 

sekrup dibenamkan terlalu dalam, sehingga batang rotan menjadi pecah. 

c.  Pasak kayu/bambu (dowel) 

Paku dan sekrup merupakan elemen penyambung yang umum, tetapi keduanya 

bukan merupakan penyambung terbaik, karena keduanya merusak serat batang 

dan memperlemah material. Suatu penyambung yang bersifat lebih baik, tetapi 

mempunyai harga yang lebih mahal dan proses pengerjaan lebih rumit, ialah : 

dowel. Metoda ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan mebel rotan 

berkualitas tinggi di eropa, tetapi di Asia Tenggara rupanya metoda ini kurang 
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begitu dikenal dan jarang digunakan orang. Ada beberapa kelebihan dari 

penggunaan metoda ini, yaitu : sambungan lebih kuat dan lama, karena seluruh 

lubang dowel dilapisi dengan lem kayu. 

d.  Tenon – Mortise 

Selama beberapa tahun belakangan ini, sejak metoda lilit tidak banyak digunakan 

orang lagi karena proses pengerjaannya yang rumit dan memakan waktu, 

hubungan dengan menggunakan tenon–mortise (hubungan positip-negatip) lebih 

sering digunakan orang. Sambungan ini mempunyai kekuatan yang hampir 

seimbang dengan dowel, dan harganyapun lebih murah karena proses 

pembuatannya juga lebih mudah dan sederhana. 

Untuk pembuatan bagian negatif (mortise)nya, biasanya orang menggunakan bor 

pengikis ruas. Tetapi untuk membuat lubang dengan hasil yang lebih baik dan 

rapih, kadang-kadang digunakan juga mesin bor. 

e.  Sekrup berpasangan (knock-down fitting) 

Sekrup berpasangan, biasanya dipergunakan pada mebel rotan yang didisain 

dengan sistim lepas-pasang. Dewasa  ini, mebel dengan sistim lepas-pasang banyak 

digemari orang.untuk mebel rotan, penggunaan sekrup berpasangan masih 

merupakan persoalan yang terus diperdebatkan, karena banyaknya masalah 

sampingan yang mengikutinya, disamping harganya yang jauh lebih mahal bila 

dibandingkan dengan bahan penghubung lainnya. 

 

5.3 Konstruksi Rangka 

Sebagaimana kita ketahui, masalah konstruksi pada disain sebuah mebel 

memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal yang berhubungan 

dengan kekuatan dan stabilitas mebel tersebut. Konstruksi yang baik, tentu saja 

diharapkan dapat menunjang terciptanya bentuk yang kaku (rigid), kokoh dan tidak 

goyang. 

 

Dari segi desain, perencanaan detail-detail konstruksi yang tepat dan teliti, juga 

sangat menolong dalam menghasilkan bentuk-bentuk yang baik dan menarik, karena 

seringkali bentuk dan sistem konstruksi yang dipergunakan berpengaruh langsung 

terhadap bentuk fisik mebel tersebut. 

 

Secara garis besarnya, konstruksi pada mebel rotan terbagi atas tiga macam, 

yaitu : konstruksi rotan batang dengan rotan batang, konstruksi rotan batang dengan 

rotan jari/piriet, dan konstruksi rotan batang dengan anyaman. 
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1. Konstruksi rotan batang dengan rotan batang 

a. Konstruksi batang sejajar. 

Konstruksi batang sejajar ialah: konstruksi yang berupa penggabungan dan 

penyatuan dua atau beberapa buah batang rotan dalam posisi sejajar. Biasa 

digunakan untuk memperkuat hubungan konstruksi agar mebel dapat berdiri 

dengan kaku dan kokoh. 

b. Konstruksi batang berpotongan. 

konstruksi batang berpotongan ialah : hubungan antara dua batang rotan atau 

lebih, dimana garis sumbu batang rotan yang satu berpotongan dengan sumbu 

batang rotan yang lain. Konstruksi ini terdiri dari : 

- Perpotongan tunggal, antara dua batang rotan, yang meliputi perpotongan 

bersudut siku dan perpotongan bersudut lancip/tumpul. 

- Perpotongan ganda, antara beberapa (lebih dari dua) buah batang rotan, 

meliputi perpotongan dalam bentuk dua dimensi dan perpotongan dalam 

bentuk tiga dimensi. 

 

Perpotongan ganda kadang-kadang menyebabkan disain terlihat kurang sederhana, 

karena banyaknya komponen/garis yang saling menyilang. Bahkan jika penempatan 

batang konstruksi tidak tepat, titik sambungan dapat menjadi lemah dan tidak kokoh 

lagi. Untuk konstruksi batang berpotongan, biasanya bahan penghubung yang 

digunakan ialah paku, karena pengerjaannya mudah. Tetapi untuk jenis-jenis 

sambungan yang tidak dililit, biasanya digunakan sekrup kuningan dengan kepala 

terbungkus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31, 32. 
Konstruksi batang berpotongan tunggal 2 arah 
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c. Konstruksi batang bersilang 

yang dimaksud dengan konstruksi batang bersilang, ialah sumbu batang saling 

menyilang satu sama lain (baik menyilang berpotongan maupun tidak berpotongan). 

Pada umumnya, konstruksi ini terdiri dari : 

1) Konstruksi silang lurus menumpang. 

Berupa konstruksi antara dua batang rotan lurus, dimana batang rotan yang satu 

menumpang diatas batang rotan lain. 

2) Konstruksi silang lurus berpotongan 

Berupa konstruksi antara dua batang rotan lurus, dimana pada titik 

persilangannya, setengah bagian dari masing-masing batang di cowak/dibuang. 

3) konstruksi silang lengkung tempel 

Berupa konstruksi antara dua batang rotan melengkung yang ditempelkan saling 

bertolak belakang. 

4) Konstruksi silang berpotongan. 

Berupa konstruksi antara dua batang rotan melengkung, yang mempunyai dua 

buah titik silang, dimana pada titik persilangan tersebut setengah bagian  dari 

masing-masing batang dicowak/dibuang. 

Biasanya, konstruksi batang bersilang digunakan orang untuk menunjang 

kerangka/kaki meja atau kursi. 

 

 

 

Gambar 33, 34. 
Konstruksi batang berpotongan ganda 

Sambungan 3 arah atau 3 dimensi 
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2. Konstruksi rotan batang dengan rotan jari  

Pada konstruksi ini, umumnya rotan jari tidak berperan sebagai struktur utama 

berdirinya mebel. Struktur utama tetap dibentuk oleh rotan batang, dan rotan jari 

hanya berfungsi sebagai : 

- pengikat agar mebel menjadi kaku (rigid) 

- ‘Elastic webbing’ bagi dudukan dan sandaran kursi. 

- Elemen estetis 

Untuk menjaga agar rotan jari tetap berada pada posisi dan jarak yang tetap, 

dilakukanlah pengikatan pada bagian-bagian tertentu dari rotan jari tersebut. 

Gambar 19 memperlihatkan pemasangan rotan jari dalam keadaan berjajar 

membentuk bidang, yang diikat oleh satu jenis ikatan yang disebut juga ikatan Irian. 

Gambar 20 memperlihatkan rotan jari yang disusun dalam posisi bersilangan, dan 

diikat oleh ikatan silang pula. Sedang gambar 21 memperlihatkan bentuk hubungan 

antara rotan tulang dengan rotan pitriet yang disusun melingkar diatasnya, dan diikat 

oleh rotan silet kulit. Ikatan ini, selain berfungsi sebagai penguat konstruksi, juga 

berfungsi sebagai elemen estetis, dan corak maupun variannya banyak sekali dibuat 

orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. 
Meja sudut yg banyak  

menggunakan batang sejajar 
 

Gambar 36. 
Meja sudut yg dgn konstruksi 

kaki menyilang dicowak 
 

Gambar 37. 
Ikatan irian 

 

Gambar 38. 
Ikatan silang 

 

Gambar 39. 
Ikatan mengikat ikatan  
Rotan pitriet melingkar 
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3. Konstruksi rotan batang dengan anyaman. 

a. Konstruksi rotan batang dengan anyaman pitriet. 

Konstruksi ini biasa digunakan orang untuk membuat mebel anyam (wicker 

furniture), dengan struktur utama terbuat dari rotan tulang, tetapi permukaan 

mebel dibalut dengan anyaman pitriet. Pada mebel-mebel dengan tipe seperti 

ini, bentuk konstruksi seakan-akan sudah menyatu dengan bentuk kursi secara 

keseluruhan, dan struktur utama sudah tidak terlihat lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. konstruksi rotan batang dengan anyaman rotan silet kulit. 

Sama halnya seperti pada konstruksi rotan batang dengan anyaman pitriet, pada 

konstruksi ini struktur utama berdirinya mebel tetap dibentuk oleh rotan tulang, 

sedang anyaman berfungsi sebagai : 

- penutup dudukan/ sandaran kursi dan bidang-bidang mebel lainnya. 

- Elemen estetis  

  Menurut jenisnya, anyaman terdiri dari : 

- anyaman mascot, 

- anyaman antik, 

- anyaman liris, 

- anyamn paris, 

- anyaman pagar. 

 

 

 

Gambar 40. 
Anyaman pitriet sering 

digunakan untuk 
pembuatan kursi gentong 

 

Gambar 41. 
Anyaman pitriet sering 

digunakan untuk  
Sandaran kursi 
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5.4  Bentuk dan Konstruksi Terhadap Mobilitas Pengiriman. 

Dalam hubungannya dengan segi pengiriman barang, terutama pengiriman barang 

keluar negeri, faktor penghematan volume benda yang akan dikirim sangatlah 

penting artinya, mengingat mahalnya biaya pengiriman barang dan juga lamanya 

perjalanan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah maka para ahli desain 

mencari pemecahan masalah dengan jalan merencanakan disain mebel rotan dengan 

suatu sistem konstruksi yang memungkinkan benda tersebut menjadi ringkas ketika 

dikemas. 

Secara umum, sistem konstruksi ini terbagi atas tiga macam, yaitu : 

1. Sistim konstruksi mati/permanen 

2. Sistim konstruksi semi-permanen 

3. Sistim konstruksi lepas-pasang 

Adapun penggunaan dari masing-masing sistim konstruksi ini ialah 

1. Sistim konstruksi mati/permanen, meliputi : 

a. Bentuk built-up. 

Pengiriman dalam bentuk built –up ialah pengirman mebel yang dibuat dengan 

konstruksi mati dan dikemas sendiri-sendiri. Pengemasan barang dilakukan 

dengan cara membalut dan melilit mebel dengan kertas atau plastik, yang 

kemudian diikat tali, dan akhirnya dikemas dalam peti kemas. 

Anyaman Mascot 
Berlubang tengah segi 6 

 

Anyaman Antik 
Berlubang tengah segi 8 

 

Anyaman Liris 
Miring tidak berlubang 

 

Anyaman Paris 
Berlubang tengah segi 4 

 

Anyaman Pagar 
Anyaman rapat/gedeg 

 

Gambar 42. 
Jenis dasar anyam rotan  
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Dapat dikatakan bahwa pegiriman barang dalam bentuk ini adalah pengirman 

dengan cara tertua, yang dilakukan orang sejak jaman dahulu. Kelemahan dari 

bentuk pengiriman ini ialah : sangat memboroskan volume ruang, sehingga dalam 

satu wadah pengiriman (container) hanya dapat diisikan mebel rotan dengan 

jumlah yang terbatas. Sudah tentu hal ini sangat merugikan bagi pengirim barang 

atau pengusaha mebel, karena biasanya biaya pengiriman barang keluar negeri 

selalu dihitung berdasarkan volume barang. Tetapi disamping itu ada juga 

keuntungan yang disebabkan oleh penggunaan bentuk ini, yaitu : biaya 

pembuatan cukup murah, karena tidak dibebani biaya tambahan untuk pembelian 

bahan penyambung khusus yang harganya cukup mahal, seperti misalnya : engsel, 

sekrup, sekrup berpasangan dan sebagainya. 

b. Bentuk tumpuk/susun (stacking). 

Pada prinsipnya, konstruksi pada mebel rotan yang menggunakan bentuk 

ditumpuk adalah sama dengan konstruksi yang digunakan paa bentuk built-up, 

yaitu : konstruksi mati/permanen. Hanya bedanya, mebel rotan pada mebel ini 

didisain dengan kemungkinan dilakukan penumpukan pada bagian kerangkanya, 

sehingga pada saat pengirimannya banyak terjadi penghematan ruang. 

Sistim tumpuk (stacking) ini, pertama kali digunakan orang pada tahun 1905, yang 

pada penggunaannya pertamakali  diterapkan pada mebel yang terbuat dari kayu. 

Contoh mebel rotan yang didisain dengan sistim tumpuk/susun ini antara lain 

ialah : kursi ‘laba-laba’ karya imam buchori zainuddin, yang didesain pada tahun 

1975. Pada saat pengiriman, bantalan kursi dilepas, lalu kerangka kursi dan 

bantalan ditumpuk sendiri-sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 43 
Kursi yang dapat disusun tumpuk / stacking untuk memudahkan 

proses pengiriman serta peningkatan volume pengiriman 
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c. Bentuk nesting. 

Sepintas lalu, mebel rotan yang didesain dengan bentuk ini tidak berbeda dengan 

mebel rotan yang didesain dengan bentuk built-up dan stacking. Tetapi 

sebenarnya, bentuk ini berprinsip pada : pemanfaatan volume ruang yang tersisa 

pada produk built-up. 

Pengemasan barang dilakukan dengan cara memasukan dan mengisikan produk 

mebel yang berukuran lebih kecil kedalam mebel yang berukuran lebih besar, 

sementara ruang yang masih tersisa biasanya dimanfaatkan lagi dengan pengisian 

produk-produk rotan berukuran kecil, sehingga seluruh paket betul-betul padat, 

dan pemborosan volume ruang dapat dihindarkan. 

Biasanya, bentuk ini digunakan untuk pendisainan meja atau kursi yang 

mempunyai ukuran ber-seri, dari besar ke kecil, atau bisa juga digunakan pada 

kursi-kursi set yang terdiri dari : sofa, beberapa buah kursi tunggal, meja tengah 

dan dua buah meja samping, yang dalam pengirimannya dapat dikemas menjadi 

satu paket yang utuh. 

Sebagai akibatnya, tentu saja penggunaan bentuk ini memerlukan perencanaan 

disain dan ukuran yang cermat, sehingga penumpukan atau penyusunan dapat 

dilakukan secara pas dan dapat saling mengisi dengan baik. 

2. Sistim konstruksi semi-permanen. 

a.   Bentuk lipat (folding) 

Secara keseluruhan, komponen mebel yang menggunakan sistim lipat dibuat 

dnegan konstruksi mati yang bersifat permanen, tetapi pada bagian-bagian 

tertentu dipasang engsel, yang menyebabkan mebel dapat dilipat dan direntang 

kembali. Penggunaan sistem ini dimaksudkan agar pada saat pengiriman dan 

penyimpanannya digudang, mebel dapat dilipat dan ditumpuk sehingga 

menghemat ruang. 

Sebenarnya, penggunaan sistem lipat ini sudah dikenal orang sejak tahun 2000 

sebelum masehi, yaitu pada jaman Mesir Kuno. Pada jaman ini orang sudah 

membuat kursi lipat dengan struktur kaki berbentuk x, yang pada bagian 

tengahnya dipasangi engsel. 
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3.  Sistem konstruksi lepas-pasang 

a.   Bentuk lepas-pasang (knock-down) 

Sistem lepas pasang dalam bentuk mebel, dewasa ini banyak dipilih dan 

digunakan oleh para pengusaha dan pembuat mebel rotan. Ada beberapa hal 

menarik yang menyebabkan orang memilih untuk menggunakan sistim konstruksi 

ini, seperti misalnya : 

- menghemat volume ruang, sehingga bila disusun dalam suatu wadah 

pengiriman (container), dapat diperoleh jumlah yang berlipat ganda, dan 

karenanya biaya pengiriman masing-masing buah dapat menjadi lebih murah. 

- Karena biaya pengiriman murah, maka penjualan produknyapun dapat murah 

pula, sehingga dapat bersaing dipasaran bebas. 

- Karena barang dikirim dalam keadaan lepas (dalam bentuk komponen), maka 

tidak diperlukan biaya dan tenaga perakitan lagi 

 

Tetapi penggunaan sistem lepas-pasang pada mebel rotan adalah jauh lebih rumit 

bila dibandingkan dengan penggunaannya pada mebel kayu, banyak masalah 

sampingan yang ternyata menimbulkan bermacam-macam kesulitan, spt misalnya : 

-  karena batang rotan bersifat lentur dan elastis, sesudah melalui perjalanan jauh 

(terutama dalam pengiriman keluar negeri). Komponen mebel rotan menjadi tidak 

cocok satu sama lain, sehingga menyulitkan proses perakitannya. Ada beberapa 

contoh yang menyebabkan terjadinya hal ini, yang antara lain ialah : faktor 

perubahan suhu dan temperatur udara, faktor iklim, faktor kelembaban laut dan 

Gambar 44. 
Kursi yang dapat disusun tumpuk / stacking untuk memudahkan proses 

pengiriman serta peningkatan volume pengiriman 
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lain-lainnya, yang kesemua ini menyebabkan bertambah besarnya daya muai dan 

daya susut rotan. 

 

Tetapi karena sifat lenturnya itu pulalah, maka bila ada komponen mebel yang tidak 

cocok, kadang-kadang dapat dipaksa-paksakan sehingga cocok. 

Perubahan dan kerusakan yang terjadi pada batang rotan dapat lebih diperbesar lagi 

bila proses pengolahan dan pengeringan bahan tidak sempurna, sehingga karena 

besarnya daya muai dan daya susut batang, rotan menjadi rusak dan pecah. Untuk 

menghindari bertambah banyaknya kerusakan yang terjadi akibat pengiriman, maka 

para pengusaha mebel rotan berusaha untuk menghindari penggunaan bentuk-bentuk 

lengkung dan melingkar (lebih-lebih bentuk lengkung tiga dimensi) dalam disain 

mebel mereka. Komponen-komponen mebel dibuat dengan bentuk-bentuk yang sudah 

disederhanakan, yang kebanyakan terdiri dari komponen-komponen lurus dan datar 

(dalam bentuk dua dimensi). 

- karena serat batang rotan umumnya lebih lunak bila dibandingkan denga serat 

batang kayu, tidak peduli betapa erat sekalipun kita membuat sambungan, 

sesudah beberapa waktu lamanya sambungan-sambungan akan menjadi kendur 

dan longgar. Hal ini disebabkan karena adanya tegangan dan beban dinamis tubuh 

manusia yang secara teratur memberatinya. 

- Karena biasanya besar penampang batang rotan berbeda-beda, maka untuk 

pembuatan mebel rotan sistem lepas-pasang dengan rotan batang tanpa dikupas, 

sangatlah sulit. Karena sistim lepas-pasang membutuhkan pengerjaan sambungan 

yang cermat dan presisi. 

- Pada umumnya, para importir dan pedagang mebel rotan diluar begeri cenderung 

menolak ide lepas-pasang, karena hal ini menyebabkan mereka harus merakit 

sendiri komponen-komponen tersebut sehingga menjadi mebel, dan itu berarti 

pemborosan dalam segi waktu, tenaga kerja dan biaya tambahan. Selain itu 

mereka sendiri tidak mempunyai tenaga yang ahli dibidang perotanan . 

- Selain itu, para konsumen dan pembeli mebel rotan juga kurang menyukai mebel 

rotan yang dibuat dengan sistim lepas-pasang. Terlebih-lebih konsumen asing, 

umumnya mereka lebih menyukai mebel rotan yang menggunakan sistim lilit, 

karena terlihat begitu khas, dengan sentuhan unsur ‘craftmanship’ yang terasa 

kuat sekali. Sedangkan mebel rotan yang dibuat dengan sistim lepas-pasang 

terlihat begitu kaku, baik dalam bentuk, elemen estetis maupun ornamen-

ornamennya. 
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Tetapi, walau begitu banyak masalah yang menyertainya, penggunaan sistim ini tetap 

merupakan suatu hal yang sangat menarik. Dan karenanya menjadi sumber 

perdebatan yang tak ada habisnya antara para pengusaha/eksportir dan 

pembeli/importir mebel rotan. Karena betapapun juga harus diakui bahwa 

pengiriman dalam bentuk ini merupakan pengiriman yang terpraktis, termudah dan 

termurah. 
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