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Dua mangkuk polos dan Cocos-kuksa.

Rejuvenasi

Batok Kelapa
Wadah permen

Di tangan desainer
Adhi Nugraha, perangkat
makan yang dibuat dari batok
kelapa bukan hanya terlihat
unik, melainkan juga berpadu
gaya modern. Produk itu pun
memiliki pasar cukup luas
di Finlandia.
RICHALDO Y HARIANDJA

P
Salad tools

Breakfast set

E R A N G K AT m a k a n b e r b a h a n
batok kelapa memang bukan
baru. Namun, kesan berbeda
tertangkap dari produk-produk
Cocozination karya Adhi Nugraha.
Seperti terlihat di sebuah kediaman di
Lembang, Bandung, Rabu (28/5). Deretan
perangkat makan dari berbahan alami itu
memiliki paduan karakter etnik sekaligus
stylish dan modern.
Salah satunya batok kepala yang dijadikan
tempat permen. Desain wadah menjadi
menarik dengan ornamen seperti gagang
yang kemudian menyatu ke bagian bawah
membentuk alasnya. Bagian itu dilengkapi
juga dengan roda sebagai pemanis. Kayu
dengan warna terang yang digunakan sebagai material ornamen itu memberi kesan
yang kekinian.
Lalu ada pula salad tool yang sekilas
mirip centong nasi biasa. Seperti juga pada
wadah permen, inovasi Adhi terletak pada
bagian gagang.
Produk lainnya, breakfast set, merupakan
perkakas yang menyasar orang-orang yang
gemar makan roti. Perangkatnya terdiri
dari sendok, pisau, dan tempat sup dari
batok kelapa. Semuanya disajikan di atas
kayu pinus yang berdesain persegi panjang
yang clean.
“Motivasi saya sebenarnya dalam menggunakan batok adalah untuk mengangkat
kembali bahan-bahan yang dilupakan orang,” jelas Adhi kepada Media Indonesia.
Pria yang juga Ketua Studi Desain Produk
Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut
Teknologi Bandung (ITB) ini mengaku miris
ketika produk berbahan alami ditinggalkan.
Masyarakat lebih memilih memakai perangkat berbahan plastik yang justru memiliki
dampak buruk pada lingkungan.
Selain itu, batok kelapa akan tampil makin
estetik dan ‘matang’ seiring penggunaan.
Contohnya ketika batok kelapa digunakan
sebagai wadah salad. Minyak salad yang
terisap ke batok akan membuat warna batok
semakin legam.
Rejuvenasi perangkat berbahan batok
kepala pun dimulai Adhi pada 2006. Lewat
Cocozination ia bukan sekadar menawarkan
fungsionalitas, melainkan juga seni atau
biasa disebut artcraft.
Tujuannya memang bukan hanya mengangkat lagi pamor batok kelapa sebagai
perangkat masa kini, melainkan juga

Zebra table
memberi nilai tambah. “Tujuan saya ialah
meningkatkan nilai tambah dari sebuah
produk tradisional menjadi berkali-kali
lipat dengan sentuhan desain,” ujarnya
bersemangat.

di alam, padahal orang luar negeri sangat
menghargai hal tersebut,” ujar Adhi soal
produk yang mencapai harga 35 euro atau
sekitar Rp800 ribu itu

Karakter alami

Selain memanfaatkan material alam
sebagai bahan baku dari Produk Coconization, Adi menciptakan produk lain yang
memanfaatkan barang bekas. Produk itu
di antaranya terdiri dari rice sack bag, rice
sack lamp hingga meja dorong.
Sesuai namanya, rice sack bag dan rice
sack lamp terbuat dari bekas karung beras.
Seperti juga ketika bergelut dengan batok
kelapa, Adhi ingin memberi nilai tambah
pada kantung beras yang sudah tidak terpakai dan dibiarkan terbuang begitu saja
saat berada di pasar.
Selain itu, ada talenan berbentuk ikan
yang dibuatnya dari kayu-kayu bekas produksi. Melalui metode pressing, kayu yang
diubahnya menjadi talenan tersebut juga
bisa menjadi sebuah pajangan di dapur.
“Orang-orang di Finlandia sana mengapresiasi tas saya, apalagi dengan tagline
yang terpampang di tas yang bertuliskan ‘I
was a rice sack’,” tukasnya.
Rice sack bag pernah dipamerkan Adi di
dalam sebuah pameran di Jakarta. Harga
jual yang dipatok mulai Rp800 ribu ternyata
tidak menjadi sebuah masalah bagi pembeli.
(M-4)

Untuk memunculkan karakter alami,
Adhi banyak mengambil inspirasi dari
kehidupan perdesaan. Contohnya, saat
membuat gayung kelapa atau yang diberi
nama cocoscoup.
Ide awal produk itu datang dari gayunggayung yang biasa di lihat di perdesaan di
Jawa. Perbedaan desain dibuat Adhi dengan
membuat legokan yang lebih dalam dan
pegangan yang terbuat dari kayu pinus.
Dalam produk-produknya, karakter alami
batok kelapa juga dipertahankan.
Prinsip pembuatan produk, dikatakan
Adhi, sama dengan yang dipakai para pembuat centong tradisional di Yogyakarta.
“Batok kelapa hanya perlu dijepit dan
diberikan pasak. Teknologi yang saya
masukkan hanya sebuah lem, simpel,”
tambahnya. Proses penghalusan juga justru
membuat munculnya urat-urat kelapa dan
menjadi corak cantik dan berkarakter.
Kini produk-produk Cocozination juga
telah dikenal di luar negeri. Dari bengkel
di Temanggung, Jawa Tengah, setiap bulan,
sekitar 200 produknya terserap ke pasar di
Finlandia.
“Kebanyakan dari kita kurang menghargai barang yang ketersediaannya melimpah

Manfaatkan barang bekas
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Mengimbangi Produk Plastik
Talenan dari kayu bekas

Rice sack lamp

PEMAKAIAN material alam dan barang-barang bekas nyatanya juga berusaha diterapkan Adhi Nugraha pada kesehariannya. Mulai mobil hingga baju yang dipakai olehnya
ialah barang-barang bukan dibeli baru.
“Saya tidak pernah beli mobil baru. Kalau
saya pakai mobil baru, saya hanya akan
menambah volume kendaraan di jalan,”
ujarnya.
Ketertarikannya yang besar untuk mengangkat kembali barang-barang yang
dilupakan orang lain juga menjadi bahan
penelitian untuk disertasinya. “Ide besar
saya ialah mentransformasi produk tradisi
ke dalam masa kini sehingga dapat memberi
napas baru bagi tradisi yang hampir punah,”
ujar Adi Nugroho.
Coconization menjadi awal dari pem-

buktian idenya. Meskipun sudah memiliki
pasar dan apresiasi dari luar negeri, Adhi
mencoba untuk membuat agar lebih banyak
orang Indonesia menghargai tradisi dan
sumber alam mereka.
Menurut Adhi, nantinya produk Coconization akan lebih beradaptasi menjadi produk
yang akan lebih dapat dinikmati orang Indonesia.
“Yang menjadi masalah di Indonesia, kita
belum memiliki sebuah peralatan makan
khusus,” terang Adhi.
Menurutnya, masyarakat Indonesia masih
terpaksa mengikuti aturan makan yang terdapat di luar negeri. Karena itu, tidak ada
ciri khas khusus yang dimiliki masyarakat
Indonesia.
Sasaran pertama yang akan dibuat Adhi

untuk Cocozination yang lebih akrab dengan masyarakat dalam negeri ialah produk
makan sederhana seperti mangkuk dan
sendok. Dengan memanfaatkan lekukan
dari batok kelapa, Adhi akan mencoba
membuat sendok yang seperti biasa dipakai
orang Indonesia.
“Yang jelas saya ingin mengimbangi
produk plastik dengan produk tradisional,”
ujarnya.
Menurutnya, dengan pemakaian barangbarang yang berbahan dasar alami, akan
ada kedekatan dan rasa sayang dari si pemilik terhadap barang tersebut. Dengan begitu
pula, barang akan lebih awet karena dijaga
dengan baik. “Berbeda dengan barang-barang plastik. Ketika ada kerusakan sedikit,
akan kita buang,” pungkasnya. (Ric/M-4)

