
Proceeding: International Conference on Art, Design,  

Education, and Cultural Studies (ICADECS) 2019 

(ISSN: 2686-617X) 

 Universitas Negeri Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia 

 

85 

 

 

Upaya Pengembangan Desain Mebel 

melalui Pemanfaatan Jerami Padi Gogo 

Beras Merah Varietas Slegreng 
 

1st Dharsono 

Institut Seni Indonesia (ISI) 

Surakarta, Indonesia 

eyangdharso@gmail.com 

2nd Sumarno  

Institut Seni Indonesia (ISI) 

Surakarta, Indonesia 

sumarnoisi.ska05@gmail.com 

3rd N.R. Ardi Chandra Institut 

Seni Indonesia (ISI) 

Surakarta, Indonesia 

nracandra@gmail.com

  

Abstract— Nasi adalah sumber makanan pokok 

oleh karena itu padi banyak ditanam oleh para 

petani. Jerami merupakan limbah sisa pemanenan 

padi dengan volume melimpah dan belum 

termanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan jerami 

sebagai limbah sisa pemanenan menjadi produk 

setengah jadi dan produk jadi khususnya kerajinan 

dan mebel untuk pasar ekspor. Penelitian ini 

bertujuan untuk memanfaatan jerami menjadi bahan 

setengah jadi untuk keperluan industri kerajinan dan 

mebel dalam bentuk pilinan tambang tambang. 

Tujuan kedua adalah inovasi desain mebel dan 

kerajinan dengan memanfaatkan jerami. Penelitian 

bersifat eksperimentatif dengan objek penelitian 

berupa jerami. Ekperimen dilakukan dengan cara 

memilin jerami sehingga menjadi tambang 

berdiameter tertentu dan panjang tertentu. Jerami 

padi gogo beras merah varietas slegereng sebagai 

objek penelitian penentuannya adalah dengan 

purposif sampling. Jerami dengan panjang dan 

keuletan yang tinggi dibanding dengan yang lainnya. 

Sumber data terdiri dari sumber utama, literatur dan 

informan sedangkan analisis data yakni dengan 

model analisis interaktif, meliputi reduksi data, data 

display dan verifikasi data. Inovasi desain mebel dan 

produk kerajinan dengan memanfaatkan tambang 

jerami sebagai bahan utama atau bahan pendukung 

bersifat suporting maupun dekoratif. Aplikasinya 

yakni pada kursi, meja, sthool, nachase, box tisue, 

table lamp, pigura dan sebagainnya. 
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I. PENDAHULUAN 

Beras merupakan makanan pokok bagi 

masyarakat Indonesia, padi sebagai penghasil beras 

oleh karena itu padi menjadi tanaman yang paling 

banyak ditanam oleh petani di Indonesia. 

Membajak, menanam, merawat, memanen dan 

begitu seterusnya adalah aktifitas yang dilakukan 

oleh para petani sebagai siklus dalam menggarap 

sawah. Pemanenen adalah upaya memetik hasil 

tanaman dengan cara memotong batang padi dan 

merontokkan hingga diperoleh bulir-bilir gabah. 

Batang padi yang telah dirontokkan bulir-bulir 

padinya disebut dengan jerami. Batang padi atau 

jerami bagi sebagian masyarakat petani di 

Indonesia masih dikategorikan sebagai limbah sisa 

pemanenen. 

Di Indonesia jerami yang dihasilkan oleh para 

petani sangat besar yakni mencapai 64-96 juta 

ton/tahun, dengan hitungan bahwa rata-rata tiap 1 

kg beras menghasilkan sekitar 1 - 1,5 kg jerami 

(Situmeang 2010). Indonesia bahkan menempati 

urutan ketiga sebagai negara terbesar ketiga di 

dunia penghasil padi sebesar 64 juta metrik ton/ 

tahun (Purwandaru 2013). Sebesar 62% jerami 

yang dibakar, 38% dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak atau untuk kepentingan industri (Situmeang 

2010). 

Jerami sebagai limbah sisa pemanenan padi 

volumenya melimpah serta belum banyak 

termanfaatkan secara optimal. Upaya-upaya 

pemanfaatan jerami oleh karena itu menjadi penting 

agar nilai manfaat, nilai tambah dan nilai ekonomi 

meningkat. Upaya pemanfaatan jerami untuk 

berbagai keperluan diantaranya adalah sebagai 

pupuk, pakan ternak dan industri kerajinan. Industri 

kerajinan berbahan jerami diantaranya adalah 

kertas, tikar, lukisan, sandal, gelang, kalung, 

wayang, sarang ayam atau burung, packing telur, 

furnitur dan sebagainnya. 

Upaya pemanfaatan limbah jerami, merujuk 

pada kandungan lignin batang jerami sehingga 

memungkinkan pemanfatan serat jerami untuk 

berbagai produk kreatif. Bahan-bahan serat alam 

yang cukup populer untuk kepentingan industri 

kerajinan dan mebel diantaranya adalah serat nanas, 

serat rami, enceng gondok, dan mendong. Pada 

beberapa jenis bahan tersebut tentu saja sifat, 
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karakter, warna dan kekuatan dari masing-masing 

berbeda. Sifat dan karakteristik serat alam untuk 

produk kerajinan dan mebel, pemanfaatan dan 

penempatannya tentu saja menjadi berbeda-beda 

pula. Oleh karena itu penelitian ini adalah 

bagaiamana pemanfaatan serat jerami sebagai 

bahan untuk keperluan industri kerajinan dan 

furniture. 

II. METODOLOGI 

Materi penelitian adalah batang padai sisa 

pemanenan yang disebut dengan jerami. 

Pemanfaatan jerami yang berukuran panjang 

sehingga lebih difokuskan pada jerami sisa hasil 

pemanenan dengan cara potong secara manual. 

Sampling objek penelitan adalah dengan purposif 

sampling. Penelitian yang dilakukan diwilayah 

Surakarta dan sekitarnya adapun jenis padi yang 

dipilih adalah jenis padi yang banyak ditanam oleh 

para petani setempat. Adapun jenis yang banyak 

ditanam di wilayah Soloraya dan sekitarnya yang 

memenuihi kriteria untuk dapat dipilin. Kriteria 

pemilihan jerami untuk dapat dipilin sebagai bahan 

produk kerajinan dan mebel adalah padi dengan 

berdiameter yang besar, tinggi, dan ulet. Jerami 

dibersihkan daunnya sehingga yang tersisa adalah 

batang padi tanpa daun. Batang padi kemudian 

dipilin menjadi benang memanjang. Pilinan jerami 

yang telah menajdi benang atau tambang padi 

memanjang dipilin menjadi beberapa diameter yang 

berbeda-beda. Hasil pilinan benang atau tambang 

jerami selanjutnya sebagai dasar dalam desain 

pengembangan produk kerajinan dan mebel. 

Perancangan produk dengan mengedapankan sifat 

dan karakter bahan (Karana dkk. 2015). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sepanjang peradaban manusia padi merupakan 

tanaman utama sebagai penghasil bahan makanan 

pokok diberbagai negara termasuk di Indonesia. 

Padi berdasarkan klaisifikasinya termasuk dalam 

kingdom: plantae, Sub kingdom: viridiplantae, infra 

kingdom: streptophyta, super divisi: embryophyta, 

divisi: tracheophyta; sub divisi: spermatophytina, 

kelas: magnoliopsida, super ordo: lilianae, ordo: 

poales, familli: poaceae, genus: oryza L., spesies: 

oryza sativa L. Bagian vegetatif dari tanaman padi 

adalah akar, batang, dan daun, sedangkan bagian 

generatif berupa mulai dari bulir-bulir padi (S.O 

dan Ismunaji, t.t.). Padi memiliki 25 spesies Oryza, 

dan yang dikenal adalah Oryza sativa, dengan dua 

spesies utama, japonica (padi bulu) dan indica (padi 

cere). Padi japonica banyak ditanam didaerah 

subtropis, sedangkan indica banyak ditanam di 

Indonesia (Purwono dan H. Purnamawati 2009). 

Jerami adalah batang padi yang berbentuk bulat 

dengan diameter sekitar 0,5 cm, pada bagian dalam 

berongga dan beruas dan bertekstur keras. Jarak 

ruang jerami pada bagian bawah lebih pendek dan 

keras, dan semakin panjang dan empuk pada bagian 

semakin keatas. Daun tumbuh pada ruas-ruas 

batang dan melingkupi batang padi. Jerami dengan 

demikian merupakan keseluruhan batang dari 

setelah akar hingga sebelum bulir padi. Masa tanam 

padi rata-rata pertahun berkisar 80 – 120 hari, 

sehingga dalam setahun dapat dilakukan 

pemanenan padi dua dan tiga kali untuk sawah 

irigasi. Volume jerami di Indonesia sebagai hasil 

panen padi oleh karena itu melimpah yakni 

mencapai 64-96 juta ton/tahun. 

Jerami padi merupakan biomassa yang secara 

kimia merupakan senyawa berlignoselulosa dengan 

komponen penyusun selulosa (35-50 %), 

hemiselulosa (20-35 %) dan lignin (10-25 %) dan 

zat lain penyusun jerami padi (Saha (2004). Lignin 

merupakan zat organik yang memiliki banyak 

polimer dengan molekul utama penyusunnya ialah 

phenyl propane (Simanjuntak, 2007). Kandungan 

lignin pada jerami sehingga dapat diolah dan 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia 

berbasis serat. Pemanfaatan jerami pada dasarnya 

telah banyak diupayakan diantaranya sebagai ulp 

kertsa (Shamim, Janani, dan Yvonne 2016), jerami 

sebagai papan partikel (Gultom, Dirhamsyah, dan 

Setyawati 2013), jerami sebagai panel akustik 

(Mediastika 2008). 

Pemanfaatan jerami sebagai produk kerajinan 

berupa batang maupun potongan jerami dengan 

teknik kempa/dipress (Purwandaru 2013); batang 

jerami secara langsung sebagai produk kerajinan 

(Rubiyar 2006) produk yang dihasilkan berupa 

bunga, hiasan dinding, tempat pensil, frame, dan 

sebagainya. Kandungan lignin yang tidak terlalu 

tinggi sehingga pemanfaatan juga pada produk-

produk untuk keperluan manusia dengan kekuatan 

tarik bahan baku yang disesuaikan. 

Penelitian dan pengembangan dibidang 

pertanian sehingga memunculkan bermacam-

macam varietas padi. Lokasi penelitian yang 

dilakukan di Solo dan sekitarnya adapun varietas 

padi yang banyak ditanam diantaranya adalah padi 

sawah yang meliputi IR 64, membramo, ciherang, 

inpari; padi gogo diantaranya situ bagendit, mayang 

dan slegreng. Berdasarkan pada tinggi tanaman dari 

ke enam varietas padi diatas membramo adalah 

yang paling tinggi yakni antara 126 - 140 cm 

(Suprihatno dkk. 2009). 

Slegreng oleh karena itu varietas padi yang tepat 

dalam upaya pemanfaatan jerami berbasis serat 

untuk diwilayah Solo dan sekitarnya, hal ini 
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slegreng adalah variatas padi dimana batangnya 

yang cukup ulet. Slegreng merupakan varietas padi 

gogo rancah beras merah. Padi slegereng banyak 

ditanam di Solo dan sekitarnya karena wilayahnya 

yang cenderung kering atau pasang surut. Padi 

beras merah Slegreng memiliki keunggulan; (a) 

Hasilnya cukup tinggi 3- 4 ton/ ha; (b) Warna beras 

merah pada kulit arinya terkandung β- karoten 488, 

65 mikro g/ 100 g, dapat berfungsi untuk menjaga 

kesehatan jantung dan mencegah penuaan; (c) Nilai 

jual beras tinggi, 30% lebih mahal dari beras biasa; 

(d) padi yang toleran terhadap cekaman air; (e) 

kandungan protein tinggi yaitu sekitar 7,3 %, besi 

4,2 %, dan vitamin B1 0,34 % (Haryanti, 

Kusumaningrum, dan Budiharjo 2013). 

Jerami sebagai bahan baku produk kerajinan 

dengan teknik pilin, yang dibutuhkan adalah jerami 

yang masih dalam keadaan berukuran panjang. 

Oleh karena itu jerami yang digunakan adalah 

jerami sisa pemanenan secara manual. Pemanenan 

padi secara umum terdiri dari cara tradisional, 

manual-masinal, dan masinal. Cara tradisional 

dimana pemotongan dan perontokan dilakukan 

secara manual. Manual masinal dimana 

pemotongan dilakukan secara manual, perontokan 

dilakukan secara masinal. Cara selanjutnya dimana 

pemotongan dan perontokan dilakukan dengan 

mesin. 

Cara pemanenan akan sangat berpengaruh 

terhadap karakter jerami yang dihasilkan 

khususnaya pada ukuran, bentuk jerami. Pemanen 

padi yang dilakukan secara manual secara umum 

jerami masih dalam keadaan utuh. Oleh karena itu 

jerami hasil panen padi secara manual adalah 

jerami yang akan dimanfaatkan sebagai bahan 

produk kerajinan dan mebel dengan teknik pilin. 

Pilin; pintal adalah memulas atau memintal dua 

atau tiga utas benang, tali, dan sebagainya dengan 

jari, telapak tangan, dan sebagainya 

https://kbbi.web.id/pilin. Teknik pilin cukup 

mengemuka pada industri tekstil, teknik pilin 

namun demikian juga diterapkan pada industri 

pemintalan serat alam sebagaimana rami, serat 

nanas, serat batang pisang, mendong, bahkan istilah 

tersebut juga berkembang diproduksi gerabah. 

Batang padi atau jerami sebagai tambang dengan 

teknik pilin beberapa hal yang perlu penyesuaian 

adalah sebagai berikut: 

(a) Ruas padi yang keras dan getas, sehingga 

perlu dipecah dengan di pukul-pukul agar menjadi 

lebih lunak. 

(b) Panjang bantang padi yang cukup pendek 

yakni berkisar 50-70 cm, sehingga perlu sering 

dilakukan penyambungan.  

(c) Ukuran tebal dan diameter jerami yang 

tidak sama antara ujung dan pangkal, sehingga 

keterampilan peminatal menjadi penting agar 

ketebalan pintal menjadi stabil. 

Sifat jerami yang relatif getas pada kondisi 

basah atau kering, sehingga pemilinan bagus 

dilakukan saat jerami dalam kondisi setengah 

kering. Jerami kering sehingga perlu direndam atau 

dibasahi agar lebih ulet. Pemanfaatan jerami pada 

batangnya sehingga perlu pembersihan bagian-

bagian yang tidak diperlukan, khususnya pada 

daun. Pembersihan perlu dilakukan karena sifat 

daun jerami yang keras dan getas. Pembersihan 

dilakukan sisir untuk memudahkan dalam 

menghilangkan daun jerami. 

 

Fig 1: (a) jerami sebelum dibersihkan; (b) jerami setelah 

dibersihkan atau disisir daun-daunnya. 

Ruas-ruas jerami yang telah dipecah selanjutnya 

dilakukan pemilinan agar dapat dilakukan 

pemilinan. Pemilinan pada dasarnya dapat 

dilakukan secara masinal maupun manual, namun 

demikian dalam penlitian ini pemilinan dilakukan 

secara manual. Guna menghasilkan pilinan tambang 

jermi yang memanjang oleh karena itu pada saat 

pemilinan dilakukan penyambungan-

penyambungan untuk menghasilkan tambang yang 

berukuran panjang. Upaya menghasilkan tambang 

untuk berbagai produk kerajinan dan mebel, oleh 

karena itu pemilinan dibuat menjadi beberapa 

tambang dengan diameter yang berbeda-beda. 

Diameter tambang dibuat dengan 4 mm, 6 mm, 8 

mm, 10 mm dan 12 mm. 

 

Fig 2: Tambang pilinan jerami berukuran besar dan berukuran 

kecil. 
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Pemanfaatan jerami menjadi tambang jerami 

merupakan pengolahan produk mentah menadi 

produk setengah jadi. Peningkatan nilai tambah 

sesungguhnya adalah bagaimana limbah menjadi 

menjadi produk jadi produk bernilai guna dan nilai 

ekonomi yang tinggi untuk meberdayakan 

masyarakat petani melalui desain (Tung 2012); 

(Thomas 2006). 

Tambang mendong, enceng gondok, dan batang 

pisang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku produk kerajinan dan mebel maka tambang 

jerami selayaknya juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku produk kerajinan dan mebel. 

Pemanfaatan sebagai bahan produk kerajinan dan 

mebel yakni baik yang bersifat dekoratif maupun 

fungsional. Pemanfaatan bersifat fungsional 

diantaranya adalah sebagai anyaman dudukan kursi, 

sandaran, penutup rangka furnitur, top table, anyam 

panel produk furnitur, bingkai pigura, tudung lampu 

dan sebagainnya. Pemanfaatan bersifat dekoratif 

sebagai tempelan dan hiasan pada berbagai produk 

kerajinan dan mebel dengan dianyam maupun 

ditempel. Pemanfaatan dan penempatan tambang 

jerami tentu saja harus pertimbangan kekuatan tarik 

maksimal dari tambang jerami. Pemanfaatan 

tambang jerami dengan teknik anyam maka 

tambang akan saling kait dan saling ikat sehingga 

tercipta kekuatan sebagai sebuah komponen yang 

fungsional. Pertimbangan selanjutnya adalah pada 

bentuk, warna, dan kehalusan permukaan dari 

tambang jerami. Beberapa desain dengan 

memanfaatkan limbah sejami menjadi tambang dan 

sebuah desain produk kerajinan dan mebel adalah 

sebagai berikut. 

 

Fig 3. Desain produk kerajinan dan mebel dengan memanfaatkan 

jerami. 

Produk kerajinan dan mebel berbahan jerami 

sebagai industri kreatif untuk dipasar global 

merupakan hal yang menarik karena produk bahan 

alam adalah keunggulan produk Indonesia dipasar 

global (Hidayat 2011). Pemanfaatan tambang 

jerami melalui anyaman produk furnitur, tahap 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai estetika 

produk adalah pola anyamnya. Pola anyam produk 

berbahan mendong, enceng gondok, dan rotan pada 

dasarnya dapat diaplikasikan pada bahan tambang 

jerami. Inovasi produk kerajinan dan mebel dengan 

memanfaatkan jerami menjadi tambang oleh karena 

itu dapat dimaksimalkan melalui penerapan motif 

anyamannya. 

IV. KESIMPULAN 

Jerami dapat diolah menjadi tambang sebagai 

bahan produk kerajinan dan mebel. Ketguhan tarik 

jerami yang relatif rendah oleh karena itu 

pemanfaatan tambang jerami sebagai bahan produk 

kerajinan dan furniture tentu saja dengan 

memperhatikan penempatannya. Pemanfaatan 

jerami sebagai produk kerajinanan dan furniture 

perlu dipadukan dengan material yang lainnya agar 

secara teknis dapat dipertanggung jawabkan dan 

secara estetis dapat diterima pasar. Keteguhan tarik 

jerami yang cukup rendah perlu penelitian lanjutan 

guna menghasilkan tambang yang lebih kuat 

segingga peluang pemanfaatannya juga tinggi 

sebagai upaya peningkatan nilai tambah jerami 

sebagai limbah sisa pemanenan padi. 
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