
RE-USE PRODUCT DESIGN

'Reuse is smaller footprint'. Apa maksud pernyataan tersebut? Footprint yang disebutkan bukanlah definisi jejak secara

harfiah, melainkan jejak ekologis manusia dalam kehidupannya di bumi ini. Sebelum mengartikan kalimat pembuka

tersebut, ada baiknya kita mengetahui kondisi bumi saat ini, berkaitan dengan jejak ekologis manusia.

.

Dalam kehidupan ini setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, namun selain kebutuhan primer, sifat

dasar manusia mendorong dirinya untuk memenuhi kebutuhannya akan kesejahteraan sosial, kenikmatan, serta

keuntungan bagi dirinya. Jika semua manusia tidak membatasi dirinya dengan kualitas hidup makhluk lainnya di bumi

ini, maka akibatnya akan dirasakan oleh semua makhluk yang hidup di masa tersebut juga pada masa yang akan datang.

Hal tersebut berkaitan dengan etika lingkungan , dasar etika lingkungan merupakan kebebasan manusia untuk

memilih, dan tugas untuk merawat dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Demi mencapai

keseimbangan tersebut, salah satu faktor yang cukup dominan adalah mempertimbangkan jejak ekologis guna

mengukur kebutuhan bahan baku alam yang digunakan oleh setiap bangsa dan setiap orang

.

Menurut Heinz Frick dkk dalam bukunya Dasar-Dasar Arsitektur Ekologis (2007) disebutkan bahwa, 'Jejak ekologis dari

semua penduduk di bumi pada saat ini mencapai 2.2 hektar, sedangkan luas lahan subur di dunia mencapai 1.8 hektar

per orang.' Penggambaran sampai dengan buku tersebut diterbitkan, disebutkan bahwa cara kehidupan masa kini

telah melebihi kemampuan bumi dan mengancam keberlanjutan kehidupan pada planet ini, faktor-faktor yang cukup

mengancam keberlanjutan kehidupan tersebut diantaranya adalah barang-barang konsumsi yang dihabiskan manusia

melebihi cadangan bumi, serta rantai pangan yang merupakan kebutuhan primer manusia.

.

Dalam konteks berkelanjutan sebagai upaya penanganan atas permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh ulah

manusia, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia, diantaranya, Reduce yaitu melakukan efisiensi

atas penggunaan sumber daya alam terutama yang tidak terbarui dan energi, demi menjaga kelestarian lingkungan,

Reuse yaitu menggunakan kembali barang sudah tidak berfungsi dengan semestinya menjadi fungsi yang lain

(modifikasi), Recycle yaitu mengolah suatu material menjadi bahan baku atau barang yang bermanfaat.

Dari penjelasan diatas, maka 'Reuse is smaller footprint' dapat didefinisikan sebagai penggunaan kembali barang yang

sudah tidak berfungsi dengan semestinya menjadi fungsi yang lain, hal ini merupakan cara yang paling efisien dalam

mengurangi jejak ekologis manusia terhadap barang-barang maupun bahan yang dikonsumsinya, dibandingkan

reduce yang berkaitan dengan kebiasaan hidup manusia, dan recycle yang membutuhkan pengetahuan lebih jauh

akan bahan dan prosesnya. Reuse membutuhkan kreativitas dalam melakukan sebuah modifikasi baik fungsi maupun

bentuk suatu produk, oleh karena itu desainer berperan penting dalam upaya tersebut.

Desainer harus mampu berpikir secara kreatif bagaimana membuat tampilan suatu produk menjadi berbeda dengan

fungsi yang sama maupun fungsi yang baru, guna meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Reuse Product Design

yang baik diharapkan dapat sesuai dengan lifestyle masyarakat masa kini, yang tidak selalu tertarik dengan isu-isu

lingkungan pada umumnya. Sehingga terdapat tugas besar bagi desainer dalam konteks Reuse Product Design, yaitu

.“ H o w t o m a k e t h e o l d s e e m n e w ? ”“ H o w t o m a k e t h e o l d s e e m n e w ? ”

Berbagai desainer dari luar negeri telah berhasil melakukan tugas tersebut. Banyak hasil Reuse Product Design yang

telah dipublikasikan melalui berbagai media, terutama melalui blog-blog baik perorangan maupun komunitas.

Bagaimana sensitivitas dalam mendesain, pemahaman akan karakter material, serta kreativitas yang tinggi dapat

menghasilkan produk yang mengikuti lifestyle sesuai zamannya.

(Turki) melakukan reuse design, dengan mengubah sebuah koper tua menjadi fasilitas duduk yang

dinamakan 'Sit Bag'. Bagian dalam koper diisi dengan cushion dan dilapisi dengan upholstery yang berwarna-warni dan

kemudian difungsikan sebagai dudukan kursi. Baru kemudian diberikan tambahan kaki stainless steel.

(Korea Selatan) mengubah hanger pakaian menjadi hanging lamp juga standing lamp dengan desain yang

sangat modern sesuai untuk hunian masa kini, dinamakan '48 Hanger'. Tanpa kap lampu yang tertutup, lampu ini dapat

memberikan efek dramatis pada ruangan.
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(Italia) menggunakan kaset tua yang kini sangat jarang digunakan lagi, menjadi sebuah dompet kecil.

Sebuah kaset dibuka bagian tengahnya sehingga terbagi menjadi dua bagian, kemudian ditempelkan pada kain yang

sudah dibentuk dompet lengkap dengan resletingnya. Ide ini terhitung sangat mudah ditiru, bahkan kini sudah dijual

dengan harga terjangkau oleh berbagai toko di Bandung dan Jakarta. Apakah hal tersebut dikatakan plagiat atau bukan,

anda dapat menilainya sendiri. Namun penerapan reuse design dari barang-barang yang benar-benar bekas dan tidak

dapat berfungsi lagi dengan semestinya, merupakan hal yang baik bagi bumi ini. memodifikasi bentuk

alat press kayu sehingga dapat digunakan sebagai kaki coffee table, dengan kaca sebagai top table nya. Meja tersebut

dinamakan 'revive coffee' , sistemnya yang modular memudahkan bongkar pasang meja tersebut. Kreativitas para

desainer luar negeri tersebut diantaranya sangat tidak terbatas, mereka berhasil menjadikan 'sesuatu' menjadi

'sesuatu' yang lain dan diminati oleh konsumen.

Bagaimana dengan para desainer Indonesia, apakah mereka melakukan upaya yang sama? Pertanyaan tersebut pasti

terbesit di benak anda, jawabannya tentu saja YA, kreativitas para desainer Indonesia bersaing dengan para desainer

luar negeri. Mendesain produk dengan konsep ramah lingkungan menjadi isu yang cukup booming juga di Indonesia.

melakukan usaha reuse dengan re-finishing kursi-kursi bekas bergaya 'tempo dulu', serta

menambahkan lukisan diatasnya, sehingga meningkatkan nilai guna kursi ini yang biasanya menumpuk di gudang

orang tua. Kursi ini menjadi sesuai apabila diletakkan pada hunian bergaya 'shabby chic' yang cukup digemari oleh

remaja dan wanita muda. melakukan usaha reuse pada sebuah

bohlam yang sudah tidak terpakai. Bohlam-bohlam tersebut dimodifikasi menjadi tempat bumbu dapur, tempat

garam dan merica, serta vas bunga mini. Lalitya Talitha melakukan usaha reuse dengan mengubah 100% limbah plastik

dan stereofoam menjadi sebuah stool yang fungsional, dinamakan 'Cubicle Patchwork' . Ide tersebut jauh lebih baik

daripada kita harus menanti plastik-plastik bekas terdaur ulang.
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Lalitya Talitha melakukan usaha reuse dengan mengubah 100% limbah plastik dan stereofoam menjadi sebuah stool

yang fungsional, dinamakan 'Cubicle Patchwork' . Ide tersebut jauh lebih baik daripada kita harus menanti plastik-

plastik bekas terdaur ulang.

Ivan Christianto dan Maria Stefanie juga berhasil melakukan upaya reuse design, pada sebuah pameran bertajuk 'Live

Your Idea' (rangkaian acara UPH Design Week 2009 ), mereka memamerkan berbagai desain yang sangat

mengesankan. Diantaranya adalah jam dinding yang terbuat dari pcb, notebook dengan cover floppy disk, lampu

dinding yang dilapisi dengan negative film, dan lain sebagainya. Semua produk yang dihasilkan dapat digunakan pada

hunian yang modern.

Reuse merupakan bagian dari upaya pengembangan produk bekas pakai, dengan desain sebagai fasilitatornya hingga

dapat diminati kembali oleh para konsumen. Product reuse harus di desain dengan baik dari produk bekas awalnya,

prosesnya, hingga hasil akhirnya, agar dapat diminati oleh para konsumen di masa kini, sebagai bagian dari desain

berkelanjutan dalam upaya menyelamatkan generasi mendatang dari kehancuran bumi ini.
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