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ABSTRAK 

Bambu merupakan salah satu tanaman paling produktif di dunia. Bambu juga menjadi salah 

satu pilihan utama setelah kayu dalam penggunaan struktur bangunan yang mengedepankan 

sumberdaya yang dapat diperbaharui. Akan tetapi, isu bambu yang terkesan murah dan 

digunakan kalangan bawah menjadikannya tidak begitu dimintai sebagai inovasi struktur 

utama bangunan masa kini. Berseberangan dengan itu, kebutuhan akan bangunan yang juga 

peduli terhadap lingkungan dan alam semakin tinggi, yang biasa disebut dengan arsitektur 

hijau berkelanjutan. Makalah ini bertujuan memberikan contoh inovasi struktur bambu yang 

relevan diterapkan pada masa kini, yang mampu memenuhi kebutuhan fungsional, namun 

juga sarat akan estetika dan ramah lingkungan. Pada pembahasan dipilih Green School Bali 

sebagai contoh bangunan yang menerapkan inovasi tersebut dan berlokasi di Indonesia. 

Kata kunci: bambu, teknologi struktur, green and sustainable building 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bambu merupakan sebuah tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia. Bambu dapat 

tumbuh secara umum 3-10 sentimeter perhari. Namun pada kondisi tertentu, bambu dapat 

tumbuh hingga 100 sentimeter dalam sehari. Bambu merupakan tanaman yang mudah hidup 

pada iklim dingin hingga daerah tropis panas. Hal ini yang menyebabkan bambu seringkali 

dimanfaatkan untuk diolah karena kemudahan pertumbuhan dan keberadaannya. Di dalam 

arsitektur, bambu juga menjadi material khas pada arsitektur tradisional, baik sebagai 

pondasi, dinding, maupun atap. Namun dewasa ini, bambu jarang sekali diaplikasikan pada 

bangunan modern dikarenakan tren arsitektur yang mengarah pada teknologi baru dengan 

bahan-bahan yang modern, seperti besi, baja, beton, dan batu-bata.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki spesies bambu terbanyak, yakni 200 

spesies. Akan tetapi secara pemanfaatan, Indonesia masih tertinggal. Sedangkan pada negara-

negara lain yang juga memiliki hutan bambu, telah mengaplikasikan konstruksi bambu 

dengan bentang yang lebih lebar dan sambungan yang lebih kreatif dan inovatif. Bahan 

material bangunan yang terbarukan seperti bambu merupakan tanaman yang mudah tumbuh 

dan justru seharusnya dapat diamanfaatkan dalam arsitektur karena ketahanannya yang telah 

teruji dalam karya-karya arsitektur tradisional untuk menjawab kebutuhan kesesuaian dengan 

alam dan lingkungan (ramah lingkungan dan tahan gempa). Konstruksi bambu memiliki 

kontribusi yang lebih pula terhadap pengembangan arsitektur hijau yang berkelanjutan. 

Berdasarkan data konsumsi energi di Indonesia dari ESDM
 
(EECCHI, 2013), industri, rumah 

tangga, dan komersial merupakan kontributor utama sebagai konsumen energi. Dapat 

diketahui bahwa pelaku pada masing-masing poin tersebut salah satunya adalah arsitek, yang 

merancang bangunan dan lingkungan binaan. Melihat hal tersebut, perlu sebuah kesadaran 

untuk terus melakukan pengembangan penghematan energi dan mengoptimalkan penggunaan 
energi yang dapat diperbaharui agar dapat menekan penggunaan energi yang tidak dapat 
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diperbaharui sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap alam dan lingkungan, 

seperti emisi CO2, efek rumah kaca, dan sebagainya. 

Bambu, sebagai material yang dapat diperbaharui karena merupakan produk alam, dapat 

menjadi sebuah alternatif untuk konstruksi bangunan masa kini untuk mendukung eco-design 

untuk pembangunan berkelanjutan.  

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Makalah ini dibuat untuk mengetahui seperti apa aplikasi bambu dapat diterapkan dalam 

konstruksi bangunan masa kini, dengan gaya arsitektur yang lebih kreatif-inovatif namun 

alami, dan dapat memenuhi kebutuhan rancangan dalam skala yang lebih besar (bangunan 

publik). Makalah ini diharapkan mampu memberi inspirasi bagi perancang untuk dapat 

mengaplikasikan teknologi bambu yang sesuai dengan kondisi alam dan jaman dan 

mereduksi efek dari dampak negatif lingkungan.  

1.3. Batasan Masalah dan Metodologi 

Makalah ditulis secara deskriptif, dengan bahasan yang meliputi pemahaman mengenai 

material bambu dan aplikasinya pada bangunan di Indonesia. Pembahasan hanya difokuskan 

pada penggunaan bambu saja untuk mendukung arsitektur hijau berkelanjutan. Pada bagian 

pembahasan diberikan contoh bangunan di Indonesia yang telah menerapkan bambu sebagai 

material utama dalam konstruksinya. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bambu dan Penggunaannya dalam Bangunan di Indonesia 

Bambu sudah dikenal oleh masyarakat sejak nenek moyang kita ada dan telah digunakan 

sebagai bahan untuk keperluan sehari-hari sampai pada bangunan rumah yang mereka 

tempati. Tanaman bambu Indonesia ditemukan di dataran rendah sampai pegunungan dengan 

ketinggian sekitar 300 m dari permukaan air laut dan umumnya tumbuh di tempat-tempat 

terbuka dan daerahnya bebas dari genangan air (Purwito, 2008). Akan tetapi material bambu 

seringkali diidentikkan dengan material yang digunakan oleh masyarakat kalangan menengah 

ke bawah dalam membangun huniannya. Hal ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat 

Indonesia untuk manggunakan material ini pada skala dan fungsi bangunan menengah ke 

atas. 

    

Gambar 1 Contoh rumah-rumah tradisional yang menggunakan bambu sebagai material utama 

konstruksi bangunan. (Dari kiri ke kanan: Rumah Batak, Sumber: Owen, 2012; Rumah Sunda, 

Sumber: Artoni, 2012; Rumah Tongkonan Toraja, Sumber: Koleksi pribadi penulis) 

Apabila kita melihat kembali pada langgam arsitektur nusantara kita, bambu menjadi bahan 

utama yang digunakan untuk membangun rumah, terutama atap. Karena sifat materialnya 

yang elastis (melengkung), bambu memiliki kemampuan sedemikian rupa untuk ditarik ke 

atas sehingga membentuk atap yang lancip sesuai dengan iklim tropis yang memiliki musim 

hujan. Atap yang dibangun dari konstruksi bambu, mampu menyerap air dan menjatuhkan air 

(karena sudut lancip), sehingga tidak menjadi beban bangunan.  
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2.2. Isu Arsitektur Hijau Berkelanjutan 

Arsitektur hijau adalah suatu pendekatan perencanaan bangunan yang berusaha untuk 

meminimalisir berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. 

Arsitektur hijau diterapkan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi, air, dan 

pemakaian bahan yang mereduksi dampak bangunan terhadap kesehatan. Terdapat empat 

bidang utama yang harus dipertimbangkan dalam arsitektur hijau (Varda, 2011), diantaranya: 

a. Penggunaan material, menggunakan material yang diperoleh dari alam, renewable 

resources  

b. Penggunaan energi, meminimalisir penggunaan pengudaraan dan pencahayaan buatan, 

dan berusaha untuk memanfaatkan energi alternative untuk menambah energi 

c. Pengelolaan air, menggunakan prinsip STP (Sewage Treatment Plant) dan mengurangi 

penggunaan air 

d. Perhatian terhadap faktor kesehatan, melalui penggunaan material dan produk non-toxic, 

bebas emisi, dan tahan terhadap kelembaban, juga menerapkan sistem ventilasi ruang 

yang efektif.  

 

2.3. Potensi Material Bambu 

Bambu memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan, antara lain batangnya kuat, ulet, 

lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk dan mudah dikerjakan serta ringan. Selain 

itu bambu juga relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lain karena potensinya 

banyak dan mudah ditemukan di seluruh daerah di Indonesia (Purwito, 2008). Dari kurang 

lebih 1.000 species bambu dalam 80 genera, sekitar 200 species dari 20 genera ditemukan di 

Asia Tenggara (Dransfield dan Widjaja dalam Purwito, 2008), sedangkan di Indonesia 

ditemukan sekitar 60 jenis. 

Bambu termasuk spesies rumput dan kuat tariknya lebih baik daripada baja. Tumbuhnya 

bambu adalah 10-30% lebih cepat dibandingkan pohon lain yang hanya mencapai 2-5% per 

tahun. Bambu dapat tumbuh dengan produksi 50-100 ton per Ha (tergantung dari spesies, 

tanah dan iklimnya). Bambu terdiri dari 60-70% batang, 10-15% dahan dan 15-20% daun. 

Bambu lebih baik untuk renovasi air bahkan lebih baik 240% daripada hutan pinus. Bambu 

lebih baik untuk konservasi tanah dan memiliki tingkat erosi yang lebih rendah karena 

akarnya lebih baik menahan erosi. Bambu menyerap CO2 lebih banyak daripada hutan lain 

yaitu 62ton/Ha/tahun dibandingkan hutan lain yang hanya menyerap 15ton/Ha/tahun (4 kali 

lipatnya). Bambu melepaskan O2 selama fotosintesis yaitu 35% lebih dibandingkan jenis 

hutan lainnya (J.A. Janssen dalam Hindarto, 2012). 

3. Pembahasan (Kasus dan Analisis) 

Berdasarkan kajian teori diatas, dapat diketahui bahwa bambu merupakan salah satu material 

yang dapat memenuhi kriteria perancangan arsitektur hijau. Karakteristik bambu dan 

potensinya mampu mengakomodir kebutuhan hidup berarsitektur yang ramah terhadap 

lingkungan dan memiliki efek positif berkelanjutan. Dalam penerapannya, tidak banyak 

arsitek yang berkecimpung di bidang arsitektur bambu. Sebagai contoh, di kelas dunia, 

beberapa arsitek yang memang fokus maupun peduli pada material ini diantaranya adalah 

Shoei Yoh, Rocco Yim, Jules Janssen,  Saint Val Laurent, dan Simon Velez.  
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Gambar 2 Contoh-contoh bangunan modern yang menggunakan bambu sebagai material utama 

konstruksi bangunan. (Dari kiri ke kanan: Bamboo for Uchino and Naiju of Chikuho Town by Shoei 

Yoh, Sumber: Shoei Yoh, 2013; Bamboo pavilion by Rocco Yim, Sumber: Rocco, 2013; Bamboo 

Housing for Haiti by Saint Val Laurent, Sumber: Evolo, 2011; Bamboo Stucture by Simon Velez, 

Sumber: Glasgow School, 2013) 

Pada masa sekarang ini, kebutuhan akan desain yang lebih kreatif-inovatif seakan menjadi 

keharusan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Objek arsitektur kini tidak lagi berbicara 

fungsional, tetapi juga pada elemen estetis, baik berupa permainan tekstur, warna, bentuk, 

hingga ekspos struktur. Bangunan bambu pada akhirnya, juga dituntut untuk dapat 

mengimbangi kebutuhan tersebut.  

 
Gambar 3 Kompleks Green School, Bali. (Dari kiri ke kanan: Foto kawasan Green School, Sumber: 

Baan, 2010; Gambar potongan bangunan Heart of Green School, Sumber: Hudson, 2012) 

Di Indonesia juga terdapat sebuah bangunan dengan konstruksi bambu yang dapat dijadikan 

salah satu contoh penerapan material bambu di jaman modern, dengan tetap mengedepankan 

teman arsitektur hijau. Bangunan tersebut adalah Green School, Bali, sebuah sekolah Pra-TK 

hingga kelas 8, berisi siswa dari berbagai negara untuk belajar mengenai pendidikan dan 

kewirausahaan secara berkelanjutan.  

 
Gambar 4 Masterplan Green School, Bali (Dari atas kiri ke kanan bawah: Site Plan, Sumber: 

Hudson, 2012; Floor Plan/level 0, Sumber: Hudson, 2012; Floor Plan/level 1, Sumber: Hudson, 

2012; Floor Plan/level 2, Sumber: Hudson, 2012) 
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Green School merupakan sebuah sekolah yang digagas oleh John Hardy yang telah tinggal di 

Bali selama 30 tahun, yang telah mempelajari budaya tradisional Bali dan memutuskan 

menetap di Bali selama 30 tahun bersama keluarganya. Bangunan ini dibuat dengan spirit 

membangun peradaban yang kembali ke alam dan menggunakan bahan-bahan organic pada 

setiap aktivitas. Hal tersebutlah yang mendasari konsep bangunan Green School pula.  

Bangunan kompleks sekolah ini didesain menggunakan sumber energi terbarukan, seperti 

tenaga mikro hidro, tenaga surya, dan bio-diesel. Selain itu, yang utama adalah, material yang 

digunakan pada bangunan ini adalah bambu, alang-alang (rumput lokal), dan dinding lumpur 

tradisional untuk membentuk struktur bangunan. Sekolah ini dibangun pada lahan seluas 20 

Hektar dengan menggunakan sistem permakultur organik dan dirancang untuk bekerja dalam 

kohesi yang sempurna dengan ekologi tanah.  

 
Gambar 5 Konstruksi Heart of Green School, Bali (Dari kiri ke kanan: Konstruksi dari struktur 

satelit , Sumber: Hudson, 2012; Ruang interior didesain radial dengan pusat kolom tengah , Sumber: 

Hudson, 2012; Struktur atap spiral membuat cahaa siang hari mudah masuk, Sumber: Hudson, 2012) 

Bangunan ini merupakan desain sekolah yang mendapatkan penghargaan Aga Khan Award 

untuk kategori Recycle pada tahun 2010.  Bangunan ini bukanlah dirancang oleh arsitek kelas 

internasional, melainkan diselesaikan oleh tim ekletik desainer dan seniman bambu di Bali. 

Sekolah ini dibangun dengan tiga jenis bambu, yakni bambu petung, bambu tali, dan bambu 

duri. Atap bangunan ini ditutup menggunakan bundel rumput alang-alang. Sedangkan 

dindingnya terbuat dari bambu, tanah liat, lumpur, dan kapas. Bangunan utama “Heart of 

Green School” terdiri atas sebuah elips ganda tiga lantai, dengan tangga yang mengunci 

elemen struktur bangunan (menjadi inti bangunan). Bangunan utama didesain dari tiga titik 

utama, yang mana kesemuanya tergabung secara programatis pada organisasi spiral inti yang 

dibangun. Pada setiap titik utama (titik jangkar) terjalin kolom bambu yang menjulang dan 

berakhir pada sebuah cincin kayu yang membingkai langit-langit dengan hiasan ornamen 

mullion sehingga dapat memancarkan cahaya ke dalam bangunan.  Untuk pengamanan ruang 

dalam di ruang terbuka, maka diterapkan overhang yang mendalam pada struktur bangunan. 

Tiga tangga utama merupakan akses utama menuju area multi-fungsi masing-masing lantai 

dengan tingkat privasi berbeda untuk mengakomodasi berbagai kegiatan.  

 
Gambar 6 Mepantigan Hall 

Sumber: Hudson, 2012 
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Gambar 7 Konstruksi Mepantigan 

Sumber: Hudson, 2012 

Selain desain struktur radial pada bangunan utama, pada komplek sekolah ini juga diterapkan 

teknologi struktur bambu pada bentang lebar. Struktur tersebut berada pada bangunan 

Mepantigan Hall. Bangunan ini berbentuk oval, dengan site berupa footprint dari batu alam 

yang telah ada. Batu tersebut kemudian dimodifikasi menjadi tiga tingkatan tempat duduk 

dalam mode arena. Sedangkan terkait struktur bambu diaplikasikan membentuk kanopi besar 

secara longitudinal.  

 
Gambar 8 Konstruksi Jembatan Kul-kul (eksterior dan interior) 

Sumber: Hudson, 2012 

Pembangunan Green School tidaklah dilakukan dalam satu waktu, tetapi dimulai dari 

pembangunan jembatan yang membentang sepanjang 22 meter di seberang Sungai Ayung 

pada tahun 2007. Jembatan ini adalah struktur pertama yang dibangun dengan bentuk kurva 

cekung  dan cembung secara organik dan menggunakan struktur sederhana yang ornamental. 

Jembatan didesain menekuk dan dan memutar secara natural agar pengguna juga dapat 

merasakan aliran alur sirkulasi dalam jembatan.  

 

Gambar 9 Inovasi kreatif perancangan Green School (Dari kiri ke kanan: Konstruksi atap dnegan 

teknik lokal, Sumber: Hudson, 2012; Taman organik untuk konsumsi siswa, Sumber: Green School, 

2012; Penggunaan solar cell tetap dioptimalkan, Sumber: Naturalhomes, 2013) 
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Berdasarkan isu arsitektur hijau berkelanjutan, komplek Green School ini mampu 

merepresentasikan penggunaan material, energi, air,  dan memperhatikan kesehatan. Material 

yang digunakan merupakan material yang dapat diperbaharui sehingga tidak perlu 

dikhawatirkan akan mengganggu/mengurangi stok material yang tidak dapat diperbaharui. 

Sedangkan, penggunaan energi pada bangunan ini, selain megoptimalkan pencahayaan dan 

pengudaraan alami, juga telah menggunakan teknologi canggih seperti solar cell. Penggunaan 

air sangat diperhatikan dikarenakan lokasi bangunan ang juga terletak di area sungai, juga 

menerapkan toilet kompos. Selain itu, terkait dengan kepedulian terhadap kesehatan, pada 

kawasan ini, bukan hanya bangunan yang dikondisikan untuk sustain terhadap alam, tetapi 

juga lingkungan dan kawasan disiapkan untuk siap ditanami tanaman organic yang dapat 

dikonsumsi para siswa.  

  
Gambar 10 Keunikan Struktur Heart of Green School  

Sumber: Baan, 2010 

Bangunan ini memiliki misi yang besar, yakni menciptakan sebuah peradaban baru yang 

dekat dengan alam. Itulah sebabnya, bangunan d]fisik pun didesain dengan pendekatan 

filosofi dan pedagogi agar juga dapat dirasakan oleh penggunanya (siswa dan guru di 

sekolah). Struktur bangunan Heart of Green School ini memiliki konstruksi paling rumit, 

dimana bangunan sengaja didesain menjadi jantung sekolah. Dengan konsep tiga jalinan 

kerucut yang menyerupai helix ganda. Komplek dengan panjang 60 meter dan tinggi 19 

meter ini memiliki filosofi keserusan pengajaran sekolah berdasarkan jajaran bambu yang 

ditata dengan terstruktur rapi.  

4. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan kasus dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa 

penggunaan bambu dapat seinovatif ataupun sekreatif mungkin bergantung pada gagasan dan 

inspirasi yang dibangun. Seperti yang telah diterapkan pada Green School, potensi bambu 

dapat dioptimalkan sehingga mampu menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan 

dapat selaras dengan alam. Berkaitan dengan isu arsitektur hijau berkelanjutan, hal tersebut 

dapat terwujud ketika kita lebih peduli dengan alam dan mau memanfaatkan potensi 

renewable energy  terlebih dahulu sebelum beranjak menuju teknologi tinggi yang tidak 

ramah lingkungan.  

5. Saran 

Makalah ini diharapkan mampu menjadi inspirasi dalam merancang bagi para arsitek, dan 

menjadi bahan dasar untuk peneleitian mengenaibambu serta arsitektur hijau berkelanjutan di 

masa yang akan datang. 
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