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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek 

Bambu merupakan salah satu material pengganti kayu yang 

biasanya digunakan oleh penduduk desa untuk membangun 

karena bagian bangunan yang dapat dibuat dari bambu harganya 

jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bangunan lain. 

Bambu merupakan bahan bangunan alam yang dapat 

dibudidayakan karena masa tumbuh dan panennya yang cepat. 

Manfaat bambu sebagai material bangunan dan material hasil 

kreasi yang ramah lingkungan perlu di kembangkan dan di 

publikasikan kepada masyarakat umum sehingga kesadaran 

mengenai penggunaan bambu dapat berkembang.  

Di Jawa Tengah, kegiatan komunitas bambu semakin 

diminati di beberapa kota seperti Magelang, Semarang dan 

Surakarta. Beberapa komunitas bambu yang cukup aktif dalam 

mengadakan pameran maupun workshop di beberapa area 

terbuka seperti pada bulan Oktober 2016 diadakan acara Benteng 

Vastenburg & Pasar Gede, Surakarta dan kegiatan workshop 

dalam Kegiatan Komunitas Arsitektur di Taman Menteri Supeno, 

Semarang. 
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Fenomena mengingkatnya peminat kegiatan bersama 

komunitas bambu ini merupakan hal positif yang perlu 

dikembangkan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap 

tanaman dan pemanfaatan daya guna bambu mendorong 

kebutuhan suatu wadah pembelajaran pemanfaatan kreasi bambu 

secara langsung. 

Pengadaan pusat workshop kreasi bambu ini diharapkan 

dapat menjadi titik kumpul komunitas maupun masyarakat umum 

penggiat bambu yang akan belajar mengenai tanaman hingga 

pemanfaatan daya guna bambu melalui kegiatan pembelajaran 

nyata / workshop bersama. 

Projek berjudul “Pusat Workshop Kreasi Bambu di 

Ambarawa” merupakan sebuah projek bersama antara swasta, 

komunitas dan pemerintah. Pemerintah memfasilitasi lahan yang 

berada pada fasos dan fasum atau tanah desa untuk dibangun 

pusat workshop kreasi bambu. Dana pembangunannya dibantu 

oleh swasta melalui dana CSR dan yang membangun dan 

menggerakan adalah komunitas independen yang peduli terhadap 

lingkunan dan memiliki kreativitas dan inovasi. Biaya 

operasionalnya didapat dari penjualan produk yang dihasilkan 

oleh penggiat bambu yang ada di pusat workshop kreasi bambu 

sehingga tidak memberatkan APBN atau APBD. Dengan 

demikian, projek ini merupakan konsep Community Development 
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yang sangat baik sekali melibatkan seluruh stake holder yang ada 

di wilayah tersebut. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pusat workshop 

kreasi bambu ini adalah menciptakan suatu pusat tempat edukasi 

workshop kreasi bambu yang tidak hanya terbatas pada workshop 

arsitekturalnya saja namun juga mewadahi workshop 

pembudidayaan, furniture dan pengawetan bambu dengan desain 

berupa hall utama untuk kegiatan workshop dan kompleks 

bangunan untuk kegiatan penunjang yang memanfaatkan potensi 

lingkungan sebagai konsep arsitektur hijau yang berkelanjutan 

sehingga dapat menjadi solusi dan daya tarik keunggulan konsep 

arsitektur pada bangunan dan lingkungan. 

Sasaran dari projek ini adalah komunitas penggiat bambu, 

pelaku arsitektural seperti mahasiswa, pekerja konstrusi, ahli 

arsitektural, dan masyarakat umum baik wisatawan lokal maupun 

luar negeri. 

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Projek “Pusat Workshop Kreasi Bambu di Ambarawa” 

merupakan perencanaan baru bangunan pusat workshop yang 

berupa kompleks bangunan. Fungsi utama yang akan ditekankan 
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pada projek ini adalah kegiatan workshop bersama kepada 

pengunjung mengenai pengenalan tanaman hingga pembuatan 

kreasi bambu berupa konstruksi maupun karya seni lainnya 

secara langsung. 

Fasilitas utama pada projek ini adalah aula utama workshop 

dan pelatihan, ruang pameran dan publikasi  semi indoor, serta 

ruang diskusi. Aula utama workshop dan pelatihan bersifat semi 

indoor dengan kapasitas 200 orang. Ruang pameran dan publikasi 

digunakan dalam pameran periodik / event tertentu serta sebagai 

publikasi mengenai komunitas dan bangunan pusat workshop 

kreasi bambu sendiri. Ruang diskusi digunakan untuk berdiskusi 

pengunjung dan komunitas bersifat semi indoor dan memiliki 

kapasitas 25 orang. 

 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data Primer 

 Studi Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

studi observasi pada projek dengan fungsi atau desain 

bangunan sejenis seperti Akademi Bambu Nusantara, 

Auroville Bamboo Centre, OBI Eco Campus, Bambu 

BOS, dan Ibuku Bali. Data juga didapatkan dari 

peraturan daerah Kabupaten Semarang dan data lokasi 
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tapak yang diperoleh secara langsung. Dari studi 

observasi akan didapatkan data kegiatan dan 

kebutuhan ruang serta permasalahan yang terjadi pada 

projek terkait. Pengamatan dilakukan terhadap : 

 Kegiatan workshop yang dilakukan, waktu 

pelaksanaan dan persiapan. 

 Bentuk bangunan serta penggunaan material 

bambu sebagai material bangunan utama. 

 Lokasi dan bangunan dengan mengamati 

kebutuhan ruang dan pengguna bangunan. 

 Wawancara 

 Wawancara yang dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab secara bebas terhadap 

narasumber dan beberapa orang yang melakukan 

kegiatan workshop yang berada di lokasi survey untuk 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pusat 

kegiatan workshop kreasi bambu yang sedang dikaji. 

 

1.4.2. Metoda Pengumpulan Data Sekunder 

Metoda pengumpulan data sekunder didapatkan 

dengan sumber-sumber secara teoritikal seperti membaca 

buku literatur atau artikel terkait di internet yang memiliki 
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hubungan dengan projek untuk mendapatkan teori yang 

dapat menunjang perencanaan dan perancangan projek. 

 Studi Literatur 

Mencari sumber informasi yang memiliki 

hubungan dengan projek melalui sumber pustaka, 

kutipan maupun makalah-makalah secara hardware. 

 Artikel Internet 

Mengutip dan merumuskan teori yang di dapat 

dari ensiklopedia dan jurnal serta teori dari website 

melalui internet. 

 

1.4.3. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan dan 

analisa ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif. 

Menurut Moleong (2004), penelitian metode deskriptif dan 

analisa kualitatif ini bertujuan untuk memahami perilaku, 

presepsi, motivasi, tindakan dari subjek penelitian yang 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang alamiah. 

Analisis data menggunakan metode kualitatif yang 

menekankan pada kesimpulan induktif, yaitu argumentasi-

argumentasi yang menggunakan logika ilmiah dengan 

langkah-langkah seperti : 
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Skema 1.1 Metoda Penyusunan dan Analisa 
Sumber : Dokumen pribadi 

 

 Pengumpulan Data, mengumpulkan data dari 

wawancara dan survey projek sejenis dan dilengkapi 

dengan data pendukung dari buku dan internet berupa 

foto, literatur, website tentang workshop kreasi 

bambu. 

 Reduksi Data, merangkum dan memilih hal-hal pokok 

yang difokuskan dalam konteks projek pusat 

workshop kreasi bambu. 

 Display Data, menyusun data yang sudah direduksi 

secara sistematis dan komunikatif sehingga mudah 

dibaca dan menarik (grafik, matrik dan sebagainya). 

Pengumpulan Data 

Kesimpulan 

Reduksi Data 

Display Data 
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 Mengambil kesimpulan dan verifikasi, pengambilan 

keputusan berdasarkan interpretasi, triagulasi data 

dan sebagainya. 

 

1.4.4. Metoda Pemograman 

Metoda yang digunakan dalam menyusun tahap 

pemograman adalah dengan melakukan analisis terhadap 

studi terkait dengan perencanaan dan perancangan pusat 

workshop kreasi bambu di Ambarawa. 

 

 

Skema 1.2 Metoda Pemograman Arsitektur 
Sumber : Dokumen pribadi 

 

 Analisa 

Pada tahapan ini dilakukan analisa terkait projek 

sejenis yang memiliki fungsi, bentuk sejenis dan area 

lokasi. Kemudian didapatkan hasil apa saja yang 

dibutuhkan oleh projek, meliputi kebutuhan ruang, 

fasilitas serta aspek-aspek yang dapat menunjang 

untuk projek pusat workshop kreasi bambu seperti jenis 

kegiatan yang dilakukan untuk workshop, kebutuhan 

ruang, luas ruang, pelaku, organisasi ruang dan 

sirkulasi ruang. 

ANALISA SINTESA 
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 Sintesa 

Setelah dilakukan analisa kemudian dapat 

diketahui apa saja yang dibutuhkan didalam projek 

mulai dari ruang, fasilitas, aspek kenyamanan hingga 

aspek keamanan pada bangunan. Setelah itu dibuatlah 

sebuah desain yang dapat memenuhi aspek-aspek 

yang dibutuhkan tersebut. 

 

1.4.5. Metoda Perancangan Arsitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1.3 Metoda Perancangan Arsitektur 
Sumber : dokumen pribadi 

Skematik 

Pengembangan 

Rancangan 

Pembuatan 

Detail Gambar 

Kerja 

Presentasi 

Data, Analisa dan 

Respon Tapak 

Pemograman 

kebutuhan ruang 

Perencanaan massa 

bangunan 

Konsep 
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 Konsep 

 Penentuan tujuan utama pusat workshop kreasi 

bambu, menentukan seperti apa tujuan dari 

pembangunan pusat workshop kreasi bambu, apa 

manfaatnya dan desain yang dibutuhkan seperti apa. 

 Menentukan acuan desain / langgam / analogi yang 

cocok dengan fungsi bangunan pusat workshop 

kreasi bambu. 

 Penentuan desain bangunan dengan mengolah 

massa / site yang sesuai dengan langgam / analogi 

yang telah ditentukan pada proses penentuan acuan 

desain. 

 Skematik 

Pemograman yang didapat dari data survey yang 

sudah disimpulan dimulai dari : 

 Data, analisa dan respon tapak, melakukan survey 

tapak lalu menganalisa data, kemudian mendapati 

potensi dan kelemahan tapah sehingga dapat 

menentukan zoning untuk massa bangunan. 

 Pemograman kebutuhan ruang, dari data survey lalu 

dibandingkan sebagai acuan kebutuhan ruang, 

pelaku, jenis kegiatan, luas ruang dan organisasi 
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ruang sebagai data awal untuk pemograman 

kebutuhan ruang. 

 Perencanaan massa bangunan didapat dari hasil 

keutuhan ruang yang dikombinasikan dengan tema 

perancangan sehingga dapat menentukan denah, 

tampak, potongan, situasi dan siteplan kasar yang 

didapat dari hasil zoning analisa dan respon tapak. 

 Pembuatan gambar kerja berupa detail, denah, tampak, 

potongan dan gambar detail. 

 Presentasi produk perancangan, mengambil kesimpulan, 

penambahan desain 3D interior dan eksterior yang 

berwarna dan representatif sehingga dapat dinikmati dan 

dipahami oleh penguji yang konten di dalamnya 

merupakan inti dari konsep, tujuan dan suasana 3D 

pendukung dan di presentasikan dalam bentuk Power 

Point dan maket projek akhir. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1. BAB I Pendahuluan 

Berisi uraian awal yang mengenalkan awal dari 

keseluruhan materi Landasan Teori dan Program mengenai 

latar belakang projek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan (metoda 
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pengumpulan data primer, metoda pengumpulan data 

sekunder, metoda penyusunan dan analisis, metoda 

pemograman dan metoda perancangan arsitektur) dan 

sistematika pembahasan (pendahuluan, tinjauan projek, 

analisa dan pendekatan arsitektur, program arsitektur dan 

kajian teori) yang membahas projek Pusat Workshop Kreasi 

Bambu di Ambarawa. 

 

1.5.2. BAB II Tinjauan Projek 

Berisi uraian yang berisi deskripsi umum mengenai 

Pusat Workshop Kreasi Bambu secara makro. Pembahasan 

pada bab ini belum spesifik. Kemudian dilanjutkan tinjauan 

umum (gambaran umum, latar belakang-perkembangan-

trend dan sasaran yang akan dicapai) dan tinjauan khusus 

(terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, 

deskripsi konteks kota, urgensi, relevansi, studi banding 

kasus projek sejenis dan permasalahan desain) hingga 

kesimpulan, batasan projek, asumsi dan alasan yang kuat. 

 

1.5.3. BAB III Analisa dan Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi uraian secara kualitatif dan kuantitatif mengenai 

analisa pendekatan arsitektur (studi aktifitas, studi fasilitas, 

studi ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan serta 
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studi citra arsitektural), analisa pendekatan sistem bangunan 

(studi sistem struktur dan enclosure, studi sistem utilitas dan 

studi pemanfaatan teknologi) serta analisa pendekatan 

konteks lingkungan (analisa pemilihan lokasi dan analisa 

pemilihan tapak) yang berkaitan dengan projek Pusat 

Workshop Kreasi Bambu di Ambarawa. 

 

1.5.4. BAB IV Program Arsitektur 

Berisi pembahasan yang berdasarkan pada analisa 

pendekatan dari BAB I hingga BAB III serta merupakan 

kesimpulan secara menyeluruh. Subbab yang dibahas yaitu 

mengenai konsep program, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, 

program lokasi dan arsitektur yang meliputi program 

kegiatan, sistem utilitas dan sistem struktur. 

 

1.5.5. BAB V Kajian Teori 

Berisi uraian kajian teori penekanan dan tema desain 

serta kajian teori permasalahan dominan yang menjelaskan 

tentang interpretasi dan elaborasi dari teori penekanan tema 

desain dan teori permasalahan dominan, studi preseden dan 

kemungkinan penerapan teori baik penekanan desain 
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maupun teori permasalahan dominan dalam kasus projek 

yang dibahas. 

 

1.5.6. Daftar Pustaka 

Berisi data dan sumber referensi yang digunakan dalam 

penyusunan laporan Landasan Teori dan Program secara 

kepustakaan maupun secara elektronik. 

 

1.5.7. Lampiran 

Berisi mengenai segala hal yang berhubungan dengan 

laporan projek Pusat Workshop Kreasi Bambu di Ambarawa 

yang digunakan sebagai data penyerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


