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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Tema Desain 

Penekanan tema yang akan digunakan adalah arsitektur 

bambu. Tema ini diusung karena dalam projek yang akan 

direalisasikan adalah pusat workshop bambu yang memiliki 

bangunan sebagai salah satu contoh materi pembelajaran.  

 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Arsitektur bambu adalah sebuah upaya pencapaian 

bangunan dengan menggunakan material bambu sebagai 

unsur utamanya. Arsitektur bambu dapat berupa jenis 

bangunan dengan fungsi apapun atau hanya sebagai 

penunjangbangunan dengan menonjolkan keunikan karakter 

bambu. 

 
Gambar 5.1 Bangunan Arsitektur Bambu 

Sumber : http://www.lingkarwarna.com/2016/02/desain-modern-
arsitektur-bambu.html 

 

https://2.bp.blogspot.com/-lpT3CTo2SIA/VsA_noRS1aI/AAAAAAAAE8Q/I91LoAa7TCw/s1600/DIV1967.jpg


209 
 

Penggunaan bambu dalam bangunan arsitektur bambu 

dapat terlihat dari keseluruhan elemen artistiknya berbahan 

bambu mulai dari bangunan utama, interior, furniture, 

pajangan hingga elemen pembentuk landsekapnya. 

 

Gambar 5.2Estetika Arsitektur Bambu 
Sumber : http://www.lingkarwarna.com/2016/02/desain-

modern-arsitektur-bambu.html 

 
Kelebihan bambu adalah dari sisi tampilan eksotis 

bambu yang dapat menjadi elemen konstruktif sekaligus 

elemen artistik bangunan. 

Beberapa keistimewaan bambu terdiri dari : 

 Sekuat baja dan selentur karet 

Kekuatan daya tarik pada kulit bambu mampu 

melampaui daya tarik baja. Ruas-ruasnya yang 

cukup lentur dimanfaatkan dalam kolom bangunan. 

Bambu juga dapat dimanfaatkan sebagai material 

bangunan yang ramah gempa karena sifatnya yang 

lentur dan ringan. Material ini dapat dijadikan 

https://4.bp.blogspot.com/-t0lKR5UwUBk/VsA92C0f_GI/AAAAAAAAE8E/X_abk5O-1vo/s1600/dd.jpg
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sebagai pengisi balok, kolom, pengisi atap, lantai 

dan dinding. 

 Mencegah polusi 

Tanaman bambu mampu menghasilkan 

oksigen (02) lebih banyak dan lebih baik dari 

tanaman lainnya sehingga tanaman bambu mampu 

untuk digunakan sebagai pendukung landsekap 

sebagai pagar atau aksesoris pengisi taman. 

 Fleksibel untuk ditanam 

Bambu dapat tumbuh dimana saja dan dengan 

cepat sehingga dengan 1 bibit akan tumbuh 

beberapa ruas bambu disekitarnya. Pertumbuhan 

bambu juga lebih fleksibel dibanding kayu yaitu 

dapat dipanen pada usia tanam 3-5 tahun, dapat 

tumbuh pada tanah apa saja dan dapat menghindari 

erosi karena sifatnya yang dapat menahan air. 

 Sustainable construction 

Salah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan berkelanjutan adalah 

memberdayakan material sekitar yang ramah 

lingkungan. Bambu memiliki sifat tumbuh yang cepat 

sehingga material ini mudah didapat. Dengan 

penggunaan bambu maka kita menghemat 
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penggunaan kayu dan mengurangi penebangan 

hutan. 

 Indonesia kaya akan bambu 

Elisabeth A. Widjaya, Ahli Taksonomi Bambu 

dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

mengatakan sekitar 12 % bambu dunia ada di 

Indonesia dan 161 jenis bambu tersebar diseluruh 

Indonesia sehingga bahan baku bambu yang 

berlimpah dapat digunakan untuk material 

bangunan, kerajinan tangan dan furniture. 

5.1.2. Studi Preseden 

OBI ECO CAMPUS 

Arsitek : Andry Widyowijatnoko 

Lokasi   :Jatiluhur 

OBI Eco Campus adalah sebuah fasilitas pelatihan dan 

pengembangan karakter dengan konsep ramah lingkungan 

dan berkelanjutan dan merupakan yang pertama di 

Indonesia. Berupa kawasan yang rimbun dengan 

pepohonan, OBI memiliki akses visual ke pegunungan 

sekelilingnya. Keseluruhan kawasan dan bangunan 

bernuansa alami. 90% material menggunakan bambu 

ditambah dengan penggunaan kayu, batu alam dan rumbia 

yang semuannya mudah di dapat dari alam sekitar 
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Gambar 5.3 Struktur The Great Hall 
Sumber : Buku Bambu untuk Rumah Modern 

 

 

Gambar 5.4Bangunan Diskusi dan Pengelola 
Sumber : Buku Bambu untuk Rumah Modern 

 

Bangunan-bangunan yang terdapat pada kawasan OBI 

Eco Campus meliputi The Great Hall, sebuah aula semi-terbuka 

yang sangat megah, rumah-rumah pohon sebagai sarana 

akomodasi, kantor, shelter untuk sesi-sesi diskusi dan menara 

multi height-challege. 

 

5.1.3. Kemungkinan penerapan Teori Tema Desain 

5.1.3.1. Bangunan 

 Penggunaan tata lahan kontur yang ada. 
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 Pengaplikasian atap bangunan – bangunan 

fungsional dengan atap rumbia, daun bambu dan 

material penutup atap lainnya. 

 Fasad bangunan dengan material – material yang 

diambil dari alam. 

 Menggunakan elemen – elemen estetika yang 

terbuat dari bahan bambu supaya seimbang. 

5.1.3.2. Konstruksi 

 Penerapan struktur tradisional pad abangunan 

menyesuaikan kebutuhan ruang sesuai desain. 

 Penggunaan atap berangka dari bambu. 

 Rangka atap menggunakan konstruksi ikat 

sehingga ketinggian atap tidak mudah rusak jika 

terkena angin besar. 

5.1.3.3. Teknologi 

 Penggunaan material – material tekstur bambu 

untuk memberikan kesan alami pada bangunan – 

bangunan yang ada sehingga nilai fungsi yang 

tercipta menjadi lebih tinggi. 

 Penggunaan material – material alam yang sudah 

diawetkan. 

 Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti 

LED untuk mengurangi konsumsi listrik dari PLN. 
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5.1.3.4. Kawasan 

 Pengolahan site dengan pengelompokan masing 

– masing fungsi. 

 Penataan landsekap bangunan yang 

memperhatikan lingkungan sekitar sehingga 

menyatu dengan alam. 

 Memberikan arah petunjuk jalan dalam kompleks 

sehingga lebih mudah untuk pelaku dalam 

melakukan aktivitas yang ada di dalam lokasi. 

 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang diangkat pada perencanaan 

pusat workshop kreasi bambu adalah menciptakan penggunaan 

struktur bambu yang sesuai dengan kebutuhan ruang. 

 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Berdasarkan struktur bangunan yang membentuk ruang  

atau bangunan yang menerima dan tidak menerima beban. 

Struktur primer yang menerima beban dan menentukan 

kerangka ruang. Struktur sekunder yang membagi ruang. 

Semakin bebas penentuan ruang pada struktur bangunan, 
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maka struktur sekunder akan semakin besar sebagai 

kelengkapan.  

Sistem rangka batang bambu merupakan struktur 

bangunan yang sangat tepat dalam menghadapi penurunan 

serta tekanan dinamis horisontal yang disebabkan oleh 

angin. Sebagai konstruksi ringan dengan titik tumpu pada 

sistem rangka batang yang bekerja sebagai engsel, semua 

konstruksi batang bambu dapat bergerak sedikit tanpa 

mempengaruhi kestabilan konstruksi bangunan. Sistem 

rangka batang bambu dapat diterapkan untuk kerangka 

rumah di daerah yang rawan gempa bumi, rumah panggung, 

konstruksi dinding rangka, plat lantai maupun struktur atap. 

Selain itu bambu juga dapat menggantikan besi tulangan 

pada beton, menjadi pintu atau jendela, proteksi terhadap 

sinar matahari, dll. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penggunaan material bahan bangunan bambu yaitu 

cara pengawetannya, kekuatannya, faktor perusak baik 

sambungan/air/jamur/serangga dan tidak memotong bambu 

diluar musim yang tepat.  

 

5.2.2. Studi Preseden 

Rumah milik keluarga Pradono di Desa Tetep Wates 

Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah terkesan transparan dan 
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unik. Dari pelataran hingga seluruh ruangan di dalam rumah 

terlihat furniturenya. Atap yang melambangkan 5 gunung 

dimanfaatkan sebagai masuknya cahaya alami siang hari. 

 

Gambar 5.5Ruang Terbuka Hijau 
Sumber : http://media.rooang.com/wp-

content/uploads/2015/04/10409183_656929847745351_66564883
08325493999_n-710x471.jpg 

 

 

Gambar 5.6 Kamar Mandi 
Sumber : http://media.rooang.com/wp-

content/uploads/2015/04/1959945_656929994412003_790250201
4371854603_n.jpg 
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Konsep bangunan rumah ini adalah mencoba 

membawa memori masa kecil keluarga dengan keterbukaan 

dan ruang bersama, Ruang kamar mandi utama adalah 

ruang sosial dimana masih dapat berinteraksi dengan area 

yang lain. Ruang-ruangan lainnya dihubungkan dengan 

“liquid spaces” yaitu dapur, lounge, pantry, ruang makan dan 

ruang keluarga yang seluruhnya terbuka dan dibuat 

transparan terhadap taman. 

 

Gambar 5.7Ruang Makan dan Dapur 
Sumber : http://media.rooang.com/wp-

content/uploads/2015/04/1459683_656929821078687_223833446
4486278682_n-710x471.jpg 

 

 

Gambar 5.8Ruang Baca 
Sumber : data:image/jpeg;base64,/9j/ 
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5.2.3. Kemungkinan penerapan Teori Desain 

Dari permasalahan desain yang ada yaitu menciptakan 

struktur bambu yang sesuai dengan kebutuhan ruang maka 

kemungkinan penerapan desain antara lain : 

 Menciptakan ruangan yang meminimalisir batas dan 

sekat ruangan sehingga terkesan lebih luas dan 

lapang. 

 Menciptakan hubungan yang erat antara bagian 

dalam dan luar ruangan (ruang terbuka hijau). 

 Menggunakan material alam guna meningkatkan 

keterkaitan dengan alam lingkungan sekitar. 

 Penggunaan material bambu sebagai material 

penyusun utama dapat menambah nilai estetika 

interior bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


