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Eksplorasi BambuEksplorasi Bambu
Dalam Desain Arsitektur



PendahuluanPendahuluan

b k b b h b d d b h dBambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbaharui dan 
banyak tersedia di Indonesia. Dari sekitar 1.250 jenis bambu di dunia, 140 
jenis atau 11% nya adalah spesies asli Indonesia. Orang Indonesia sudah 
lama memanfaatkan bambu untuk bangunan rumah, perabotan, alat 
pertanian, kerajinan, alat musik, dan makanan. Namun, bambu belum 
menjadi prioritas pengembangan dan masih dilihat sebagai "bahan milik j p p g g g
kaum miskin yang cepat rusak". Untuk mengangkat citra bambu beberapa 
arsitek, desai interior dan peneliti sudah mencoba untuk bereksplorasi 
dengan bahan bambu sebagai produk berkualitas yang indah kuat dandengan bahan bambu sebagai  produk berkualitas yang indah, kuat, dan 
tahan lama dan dengan citra arsitektur tinggi. 

Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan 
k fl k ib l d h d dij dik b h l ifyang kuat, fleksibel, dan murah, yang dapat dijadikan bahan alternatif 

pengganti kayu yang kian langka dan mahal.



Pengawetan BambuPengawetan Bambu

Pengembangan bambu selalu terganjal oleh ketahanan 
material bambu. Tidak sedikit masyarakat jera menggunakan 
bahan bambu sebagai bahan bangunan karena cepat rusakbahan bambu sebagai bahan bangunan karena cepat rusak 
dimakan kumbang bubuk. Akan tetapi seiring dengan 
perkembangan teknologi bahan, penelitian tentang  metode p g g , p g
pengawetan bambu sebagai bahan bangunan sudah cukup 
baik. 

Salah satu metode mengawetkan bambu adalah metode 
Vertical Soak Diffusion (VSD) menggunakan larutan borate 
d t j b b hi l h t hdapat memperpanjang umur bambu hingga puluhan tahun. 



Laboratorium Penelitian Pengawetan Bambu



Proses Pengawetan Bambu



Konservasi BambuKonservasi Bambu

Pemanfaatan bambu harus didukung oleh upaya reboisasi 
dan pengelolaan yang ramah lingkungan. Untuk menjaga 
ketersediaan bambu secara terus menerus harus ada upayaketersediaan bambu secara terus menerus  harus ada upaya 
konservasi bambu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Bambu p p y g g
menghasilkan biomassa tujuh kali lipat dibanding hutan 
pepohonan. Selain itu rumpun bambu berperan dalam 

h k k k k lmencegah erosi karena dapat memperkuat ikatan partikel dan 
menahan pengikisan tanah. Karenanya, pemanfaatan bambu 
harus diintegrasikan dengan upaya pelestarian agar bambuharus diintegrasikan dengan upaya pelestarian agar bambu 
tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang 
baik. 



Konstruksi BambuKonstruksi Bambu

Bambu memiliki kekuatan yang dapat dipersaingkan dengan 
baja. Karena kelenturan dan kekuatannya yang tinggi, 
struktur bambu juga merupakan bangunan tahan gempastruktur bambu juga merupakan bangunan tahan gempa. 
Sayangnya, selama ini kekuatan bambu belum diimbangi 
dengan teknik sambungan yang kuat. g g y g

Beberapa peneliti  sudah mengaplikasikan konstruksi dengan 
teknik sambungan kekuatannya di laboratorium dan di 
lapangan. Berbagai bangunan sekolah, rumah tinggal, 
gazebo, dan gudang telah didirikan. Paduan antara kekuatan, 
k j li it k d k h b hkejelian arsitek, dan keampuhan bahan 
pengawet menghasilkan konstruksi yang kuat, tahan gempa, 
indah, dan awet hingga puluhan tahun.indah, dan awet hingga puluhan tahun. 



Laboratorium Penelitian dan Pengujian Konstruksi Bambu



Eksplorasi DesainEksplorasi Desain

Kebanyakan masyarakat menganggap bambu sebagai bahan bangunan yang tidak
berkelas. Mereka yang menggunakan bambu biasanya untuk bahan pendukung
bangunan bukan bahan utama, atau masyarakat miskin yang tidak banya uang untuk
membangun rumah. Masyarakat lebih memilih membangun rumah dengan trend yangmembangun rumah. Masyarakat lebih memilih membangun rumah dengan trend yang 
ada saat ini. Seperti meditrania atau minimalis.

Terlebih lagi trend di dunia arsitektur tanah air juga jarang mengekspor bahan bambu
sebagai bahan utama bangunan.sebaga ba a uta a ba gu a

Romo Mangun adalah salah satu
arsitek yang sudah
mengeksplorasi bahan bambu
sebagai desain arsitektur. Bahkan
rumah Romo Mangun
membangun rumahnya di Kali 
Code dengan bahan bambu.

Dari beberapa literatur, ternyata
bambu bisa di eksplor menjadi
rumah tinggal, warung, gazebo, 
ruang pertemuan, cottage, shelter 
dan lain-lain. 



Desain Rumah Tinggal dengan
Menggunakan Bambu















Desain Ruang Pertemuan
dengan Menggunakan Bambu













Desain Gazebo BambuDesain Gazebo Bambu













Desain Cottage BambuDesain Cottage Bambu











Desain Show Room BambuDesain Show Room Bambu













Desain Warung BambuDesain Warung Bambu





Desain Tempat ParkirDesain Tempat Parkir





PustakaPustaka

• www.sahabatbambu.com

• www.greenbuilding.comwww.greenbuilding.com

• www.forestry.abaut.com


