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ABSTRAK 
 Saat ini pemahaman masyarakat mengenai rumah sehat telah meningkat. Biaya bahan 

bangunan yang tinggi masih menjadi kendala untuk mewujudkannya. Penggunaan bahan alternatif 

yang murah dan menggunakan potensi alam sekitar, diharapkan dapat meringankan biaya 

pembangunan rumah. Hal ini sangat diperlukan agar perwujudan rumah sehat bagi masyarakat dapat 

dilakukan mandiri oleh masyarakat dan tidak tergantung dari bantuan pemerintah. Bambu Plester 

merupakan salah satu alternatif  bahan penutup kulit bangunan yang telah lama dijadikan alternatif kulit 

bangunan oleh masyarakat. 

  Makalah ini didasarkan pada penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong 

Provinsi Bengkulu, dengan objek rumah tinggal bambu plester milik masyarakat. Dari hasil identifikasi 

tersebut, dikembangkan sistem modul sebagai penyeragaman pola konstruksi bambu plester yang 

disertai dengan tinjauan arsitektur, struktur, dan ekonomi biaya bangunan.  

 
Kata kunci: Bambu, Rumah Sehat Sederhana, Bahan Bangunan Alternatif 

 

I. PENDAHULUAN 

Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah merupakan kelompok 

masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan pemenuhan kebutuhan tempat 

tinggal. Pengadaan perumahan bagi kelompok ini menjadi perhatian khusus 

pemerintah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, harga bahan bangunan melonjak 

drastis, sehingga kesulitan pemenuhan kebutuhan rumah bagi makin meningkat.  

 Untuk mempermurah harga produksi rumah, umumnya masyarakat 

memanfaatkan bahan baku yang paling mudah ditemui di daerah sekitarnya Bambu 

merupakan salah satu bahan bangunan yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. 

Bambu dan segala kelebihannya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan untuk 

membuat berbagai keperluan sehari-hari bahkan sampai bahan bangunan rumah 

seperti dinding, penutup lantai, tiang, balok, rangka atap, pintu, jendela, langit-langit, 

tangga dsb.  

 Salah satu pemakaian bambu yang sudah familiar dilakukan oleh masyarakat 

khususnya di daerah Kabupaten Rejang Lebong, Curup, adalah dinding bidai yang 

terbuat dari konstruksi bambu anyaman yang diplester. Konstruksi ini relatif murah, 

apalagi dengan didukung banyaknya bambu yang terdapat di sekitar daerah ini.  

 Makalah ini merupakan hasil pengembangan penelitian terdahulu yang telah 

mengidentifikasi rumah dinding bidai di Curup, Kab. Rejang Lebong.  Makalah ini 

akan (i) mengembangkan modul dinding bambu plester dengan ukuran tertnentu, (ii) 

menerapkan modul tersebut pada tipe rumah sederhana dengan kebutuhan ruang 

minimal, dan (iii) membuat perhitungan biaya produksi per modul dan rencana 

anggaran biaya pembanguna rumah sederhana 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Siopongco dan Munandar (1987) sebagaimana yang dikutip oleh 

Morisco (1999) tanaman bambu memiliki ketahanan yang luar biasa. Pemakaiannya 

sangat luas,mulai dari bahan bangunan, maupun untuk alat kebutuhan sehari-hari. 
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Sebagai komponen bangunan, bambu dapat dijumpai dalam bentuk tiang, balok, 

lantai, dinding atau sekat, struktur atap, atap, pintu dan jendela. 

 Dikutip oleh Morisco (1999) dalam penjelasannya mengenai sifat mekanik 

bambu, Jansen (1980) mengemukakan bahwa kekuatan bambu tergantung pada 

kelembaban bahan. Ia juga mengatakan—seperti yang dikutip morisco—bahwa 

kekuatan lentur rata-rata bambu nadalah 840 kg/cm
2 

, dengan modulus elastisitas 

200.000 kg/cm
2
 serta kuat geser rata-rata pada pembebanan jangka pendek adalah 

27,5 kg/cm
2
 sedang pada pembebanan jangka panjang (6-12 tahun) adalah 10 kg/cm

2
. 

Kuat tarik sejajar serat cukup tinggi sekitar 2.000-3.000 kg/cm
2
.. 

 Dalam kaitannya dengan struktur anatomi bambu, didapat kulit bambu 

memiliki kekuatan tarik yang paling besar daripada bagian tengah bambu. Bagian 

buku bambu merupakan bagian yang paling lemah, karena pada buku tersebut 

terdapat serat yang membelok. Kekuatan bambu juga dipengaruhi oleh posisinya, 

namun untuk masing-masing jenis bambu berbeda satu dengan lainnya. Pada jenis 

bambu tertentu (petung) bagian pangkal lebih kuat, sedangkan untuk jenis bambu lain 

ditemukan bagian ujungnya yang lebih kuat. 

 Bambu dapat digunakan sebagai dinding bangunan. sebagai dinding gedek, 

dinding bambu belah, bahkan sebagai tulangan dinding. Dinding dapat dibuat dengan 

menggunakan lumpur atau lempung dengan memberi perkuatan berupa anyaman 

bambu. Bambu sebagai tulangan ini biasanya diawetkan secara konvensional dengan 

perendaman di dalam air. Jika ingin tampilan lebih baik, anyaman bambu sebagai 

tulangan dapat ditutup dengan plesteran semen sehingga tampilan dinding dapat 

menyerupai dinding bata. Dinding bambu plester dapat mencapai ketebalan 6 cm. 

Struktur bambu plester ini memiliki kemiripan dengan dinding cor-coran. Hanya saja 

tulangan yang biasanya terbuat dari besi baja, diganti dengan bambu yang rapat 

sebagai tulangan dinding. Untuk plester campuran semen yang dipakai hanya dengan 

perbandingan 1 pc: 5 pasir.   

 Pada penelitian terdahulu,  Fransiska et.al (2003)  telah meneliti rumah 

dinding bambu plester dengan objek penelitian rumah penduduk di Curup, Kabupaten 

Rejang Lebong, Bengkulu. Penelitian tersebut telah mengidentifikasi struktur dinding 

bambu plester yang menggunakan tulangan dinding bambu yang dianyam dengan 

kawat jemuran. Rangka dinding bambu tidak didasarkan pada modul tertentu yang 

sama, melainkan bermacam- macam dari  50 x 168 cm, 70 x 100 cm,  70 x 168 cm, 80 

x 168 cm, 90 x 168 cm, 100 x 168 cm. Dari penelitian ini biaya bahan bangunan 

untuk pekerjaan dinding mencapai penghematan sebesar 42,78% dibandingkan 

dengan rumah dengan denah yang sama namun menggunakan bahan dinding batako. 

Struktur utama rumah menggunakan rangka kayu, dengan atap seng. Pada penelitian 

ini juga telah ditemukan bukti bahwa bangunan bambu plester ini dapat bertahan 

hingga lebih dari 30 tahun. 

 

III. PEMBAHASAN DAN HASIL 

1. Tinjauan Arsitektur 

Bangunan rumah sederhana yang dikembangkan adalah rumah satu lantai 

dengan kebutuhan ruang minimal dengan luasan 29.16 m2 atau dapat disetarakan 

dengan tipe 29. Pondasi ditentukan dari pasangan batu bata dikarenakan menerima 

beban yang relatif ringan. Struktur utama bangunan adalah rangka kayu yang selain 

menopang rumah juga menjadi rangka modul dinding bambu plester. Rangka Atap 

juga terbuat dari rangka kayu dengan penutup atap seng bergelombang. 

Pembangunan rumah ini dapat dikerjakan secra bertahap sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan. Kondisi rumah dapat difungsikan minimal telah terpasang rangka utama, 



 Dipresentasikan pada Simposium Nasional Rekayasan Aplikasi dan Perancangan Industri di Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta  
3 Desember 

2005 

 

atap, dinding anyaman bambu pada bidang sisi luar rumah, dan pintu jendela. Tahap 

selanjutnya yang bisa dikerjakan sembari dioperasionalkan rumah tersebut seperti 

anyaman bambu pada bidang dinding pembentuk kamar-kamar, plester anyaman 

bambu, perkerasan lantai, pengecatan. 

 

Tabel 1. Kebutuhan ruang rumah modul bambu plester 

Nama Ruang Jumlah Luas 

Ruang Tamu  1 7.29 

Kamar Tidur 2 7.29 

Ruang Keluarga/ dapur 1 7.29 

 

Rumah modul bambu plester ini diasumsikan untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah. Disain rumah diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan minimal pengguna. 

Selanjutnya dimungkinkan arah pengembangan ke arah belakang, sehingga untuk 

tahap awal kamar mandi/wc diasumsikan terletak di luar bangunan 

 
Gambar 1. Denah rumah modul bambu plester dan kemungkinan 

pengembangannya 
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Gambar 2. Tampak (Anyaman Diekspos) Dan Potongan Melintang Rumah 

Modul Bambu Plester 

 

2. Tinjauan Struktur 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, struktur utama rumah adalah rangka kayu 

yang sekaligus menjadi rangka dinding bambu plester. Dinding Bambu plester terbuat 

dari bambu yang dijalin seperti anyaman. Rangka kayu tersebut dipakukan paku pada 

bagian dalam rangka, atas dan bawah, dengan jarak 20 cm. Pada paku inilah diikatkan 

kawat jemuran, yang direntangkan tegang dari atas ke bawah. Pada sisi dalam kanan 

dan kiri rangka dinding (arah vertikal), ditancapkan paku di sepanjang rangka. Barisan 

paku ini perfungsi sebagai penahan belahan bambu yang dijalin pada paku-paku 

tersebut. Belah bambu vertikal dipinggir kanan kiri ini berfungsi sebagai 

penahan/pengunci ujung-ujung anyaman belah bambu horisontal. 

 Kawat yang direntangkan secara vertikal dari bagian atas dan bawah rangka 

menjadi tulangan vertikal struktur dinding bidai. Bambu dianyam secara selang-seling 

pada kawat jemuran ini. Asumsi bambu yang dipakai adalah bambu kualitas 1 yang 

dikenal dengan nama daerah bambu telang. Panjang antar ruas bambu telang 

mencapai 70 – 100 cm. Berdasarkan ruas bambu inilah, modul rangka dibuat 

berdasarkan panjang rata-rata ruas bambu telang ini. Jika belahan bambu dipasang 

dalam keadaan basah, jarak bambu dibuat rapat satu sama lain. Sedangkan jika 

belahan bambu dipasang dalam keadaan sudah kering, bambu dipasang dengan jarak 

2 cm. Bambu basah dipasang rapat untuk mengantisipasi penyusutan yang terjadi 

setelah bambu terpasang kering. Selain itu pemasangan kondisi basah, secara teknis 
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lebih mudah karena bambu masih lentur. Penyusutan bambu tersebut menyebabkan 

jarak antara belahan bambu tidak lagi rapat, dan ruang renggangan antara belahan 

bambu inilah yang nanti akan diisi oleh campuran plester sebagai pengikat plesteran 

sisi luar dan dalam dinding. Anyaman bambu ini kemudian dikunci oleh belah bambu 

(vertikal) yang dijalin oleh barisan paku pada sisi kanan atau kiri dalam rangka 

dinding. Selanjutnya dinding anyaman ini diplester dari bagian depan dan belakang 

anyaman tersebut. 

 

 
Gambar 3. Bentuk anyaman dinding bambu plester 

  

3. Modul Rangka Dinding. 

Modul rangka yang dibuat berdasarkan pada panjang ruas yang  mencapai 70-

100 cm. Modul rangka dinding rumah dibuat sesuai dengan panjang ruas bambu 

tersebut. Seperti diketahui, bambu memiliki kuat tarik yang tinggi kecuali pada bagian 

batas ruas bambu. Dengan hanya memakai belahan bambu tanpa batas ruas, berarti 

tidak terdapat titik perbelokan serat bambu pada bambu anyaman. Sehingga kuat tarik 

dari anyaman bambu cukup baik. 

 Serat bambu terdapat disepanjang batang bambu. Perletakan bambu anyaman 

secara horizontal menyebabkan gaya dari struktur di atasnya bertumpu pada serat 

yang melintang horizontal ini. Mengingat kekuataan lentur bambu tergolong kuat, 

ditambah lagi beban struktur yang relatif ringan, maka pemasangan bambu dengan 

cara seperti ini cukup rasional. 

 Kawat jemuran yang dipakai dalam struktur ini sangat ekonomis. Selain 

harganya murah, kawat ini cukup tahan lama, ringan dan mudah untuk dipasang 

(hanya diikatkan pada paku). Kawat ini memungkinkan bambu untuk terjalin dengan 

ketebalan yang sedikit. Tidak perlu menggunakan belahan bambu atau besi tulangan 

baja, kawat jemuran yang berdiameter 2 mm, cukup untuk dijadikan tulangan dinding. 

 Dalam bangunan ini terdapat 3 modul yang dikembangkan dari penelitian 

terdahulu. Modul  dibuat  selain mempertimbangkan fisik bambu, juga didasarkan 
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pada panjang batang kayu yang akan menjadi rangka bangunan. Lebih lanjut untuk 

rangka bangunan, diasumsikan panjang kayu pasaran adalah 3 m, ukuran ini relatif 

umum di pasaran. Mengingat tidak semua kayu 3 m sempurna, akan terjadi 

residu/potongan kayu yang terbuang (yang mungkin disebabkan oleh bagian-bagian 

kayu yang kurang baik seperti melengkung dan sebagainya).  

Modul 01 adalah modul dasar penutup bangunan rumah modul bambu ini. 

Modul 01 memiliki ukuran 90 x 90 cm, dengan ukuran 90 cm memungkinkan panjang 

kayu efektif terpakai adalah 2,7 m dengan pengulangan 3  kali modul 01. Selanjutnya 

untuk modul 02 dinding yang terletak diatas lubang pintu dan jendela, modul 02 

memiliki untuk pengahawaan setinggi 20 cm. Namun secara umum modul ini masih 

mengikuti pola 90 x 90 cm modul 01. Modul 03 merupakan modul dinding penutup 

rangka atap (dinding gunung-gunungan) dengan struktur dinding bambu plester yang 

sama dengan modul lainnya Selanjutnya, modul tersebut dipasangkan pada rangka 

kayu, sehingga pola rangka kayu menjadikan keteraturan modul terlihat pada tampak 

bangunan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Modul 01 b. Modul 02 c. Modul 03 

 

Gambar 4. Gambar Modul Dinding Bambu Plester 

 

 
 

Gambar 5.  Aksonometri rangka rumah bambu. 

 

 

4. Tinjauan Ekonomi 

 Analisa perhitungan Rencana Anggaran Biaya bangunan ini dilakukan dengan 

menggunakan analisa BOW, yang biasa dipakai dalam perhitungan anggaran biaya 
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pembangunan. Dalam analisis ini, yang akan dicermati adalah pekerjaaan biaya 

produksi modul dinding bambu plester (termasuk didalamya perhitungan bahan dan 

tenaga). Diharapkan dapat diketahui biaya per modul dinding bambu plester.  

 

Tabel 2. Biaya Produksi Dinding Bambu Plester per Modul.  

 
Modul Pemakaian  Biaya  

(bahan & upah) 

• Modul 01 ( 90 x 90 cm )  Penutup sempurna dinding bangunan Rp. 40.937,19 

• Modul 02 ( 70 x 90 cm ) Penutup dinding ukuran 70 x 90 cm, 

dengan lobang ventilasi di bagian 

bawah setinggi 20 cm 

Rp. 31.325,.82 

• Modul 03 (alas 2.7m,  

    tinggi 1.9 m) 

Penutup sempurna gunung-gunungan  Rp. 199.678,45 

 

Tabel 3. Spesifikasi Rumah Modul Bambu Plester 

 

Spesifikasi Keterangan 

Pondasi Batu Bata 

Lantai Beton Tumbuk 1 Pc : 4 Pasir : 6 Koral 

Rangka Bangunan Kayu Kruing 

Rangka Dinding Kayu Kruing 

Penutup Dinding Modul Bambu Plester M-01. M-02, M-03 

Rangka Atap Kayu Kruing 

Penutup Atap Seng Gelombang 

Lis Profil untuk Kuzen Lis kayu N/K.1 

Daun Pintu / Jendela Teakwood 4mm Kayu Kelas 2 

Plafon Asbes 1 x 1 m, Rangka Borneo 

  

Pada perhitungan biaya pekerjaan kulit dinding, perhitungan didasarkan pada 

biaya produksi modul bambu beserta biaya upah. Bahan bambu yang dipakai adalah 

bambu telang, dengan diameter ± 5.5 cm atau setara dengan 8 bambu belah lebar 2cm. 

Pada perhitungan lebih lanjut, biaya bambu belah adalah Rp. 250 per meter. Plesteran 

dinding dilakukan dua sisi, sehingga luasan bidang plester dinding menjadi dua kali 

lipat. Pada perhitungan biaya rangka dinding, bahan yang digunakan adalah sama 

dengan bahan kolom rangka bangunan yaitu kayu 8/12. Perbedaan perhitungan juga 

dicermati dari pekerjaan kusen. Pemakaian kusen cukup dengan menggunakan rangka 

dinding yang diberi list profil 2/3 untuk membentuk lidah kusen. 

Perhitungan biaya dilakukan menggunakan harga bahan bangunan yang 

disesuaikan dengan pasar Sumatera Selatan. Untuk perhitungan biaya, digunakan 

Perhitungan Harga Satuan Upah dan Bangunan Dinas Pu Cipta Karya Provinsi 

Sumatera Selatan, April 2005. Digunakannya harga dasar bangunan di Palembang 

bukan merupakan harga mutlak, melainkan sebagai acuan saja. Pada perhitungan 

biaya selanjutnya sangat dipengaruhi oleh harga pasaran daerah setempat 

Dari analisa dan perhitungan yang didapat, dengan menggunakan bambu 

plester sebagai bahan untuk membuat dinding, biaya yang dibutuhkan membuat 

rumah dengan luasan ± 29 m2 ( tepatnya 29,16 m2) adalah Rp.18.209.705,- 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, biaya pembangunan rumah 

dengan luasan 29 m2 adalah relatif rendah. Penggunaan modul memungkinkan biaya 

pembangunan rumah sederhana dapat direncanakan, seiring dengan rencana 

pembangunan yang bertahap, sesuai perkembangan kemampuan dana pemilik dan 

kebutuhan ruang.  

 Perhitungan ini didasarkan dengan asumsi ketersediaan bahan bambu relatif 

sama dengan bahan dinding lainnya, seperti batubata dan batako. Sehingga hasil 

perhitungan ini dapat diterapkan pada daerah dengan ketersediaan bahan lokal bambu 

yang banyak. 

Pengembangan modul dengan ukuran tertentu dapat memungkinkan 

diperhitungkan biaya permodulnya. Pada akhirnya nanti hasil pengembangan modul 

ini dapat diperbanyak dan diproduksi massal, tentunya setelah dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang berkaitan dengan uji kekuatan struktur sebagai kelanjutan dari 

penelitian ini. 
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