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PENGEMBANGAN PUSAT EKOWISATA BAMBU WULUNG DI DESA 

SUDIMARA 

 

Abstrak 

 

Saat ini masyarakat condong menyukai produk wisata alam yang ramah lingkungan serta 

menampilkan kebudayaan dan sosial asli daerah. Sebagai respon dari pergeseran minat 

masyarakat terhadap wisata tersebut, maka dibutuhkan alternatif destinasi wisata baru 

yang dapat dimulai dari unit terkecil pariwisata daerah, yaitu pengembangan desa wisata. 

Pengembangan desa wisata harus memperhatikan keadaan lingkungan agar tidak 

memiliki dampak negatif, seperti alih fungsi lahan yang tidak tepat, kurangnya daerah 

resapan, kerusakan lingkungan, masalah keamanan hingga hilangnya identitas asli desa. 

Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari 

pengembangan desa, salah satunya melalui konsep ekowisata. Ekowisata merupakan 

kegiatan perjalanan wisata yang dikemas dengan memperhatikan kelestarian alam. Desa 

Sudimara yang terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa tengah 

memiliki keindahan alam dan potensi yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata, 

salah satunya melalui bambu wulung. Namun belum banyak masyarakatnya yang dapat 

mengelola bambu wulung, hal ini sangat disayangkan mengingat ketersediaan bambu 

wulung mudah ditemui. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis mengajukan konsep 

pengembangan pusat ekowisata bambu wulung di Desa Sudimara. Tujuan dari 

pengembangan pusat ekowisata bambu wulung tersebut yaitu untuk pengoptimalan 

sumber daya alam berupa bambu wulung didukung potensi lokal yang dimiliki Desa 

Sudimara dengan berkarakter ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat 

setempat, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Konsep yang akan 

digunakan dalam perencanaan dan perancangan ini adalah arsitektur ekologis, yaitu 

pembangunan yang dibuat dapat selaras dengan alam dan memiliki dampak paling rendah 

terhadap lingkungan. 

 

Kata kunci: Desa Sudimara, Desa Wisata, Ekowisata , Bambu Wulung. 

 

Abstract 

 

Currently, people tend to like natural tourism products that are environmentally friendly 

and display local culture and social origin. As a response to the shift in public interest in 

tourism, new alternative tourist destinations are needed that can be started from the 

smallest unit of regional tourism, namely the development of tourist villages. The 

development of tourist villages must pay attention to environmental conditions so that 

they do not have negative impacts, such as inappropriate land conversion, lack of 

absorption areas, environmental damage, security problems to the loss of the village's 

original identity. Therefore, efforts are needed to prevent the negative impacts of village 

development, one of which is through the concept of ecotourism. Ecotourism is a travel 

activity that is packaged by taking into account the preservation of nature. Sudimara 

Village, which is located in Cilongok District, Banyumas Regency, Central Java, has 

natural beauty and potential that can be developed into a tourist village, one of which is 

through bamboo wulung. However, not many people can manage wulung bamboo, this is 

very unfortunate considering the availability of wulung bamboo is easy to find. On this 

basis, the author proposes the concept of developing a wulung bamboo ecotourism center 
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in Sudimara Village. The purpose of developing the wulung bamboo ecotourism center 

is to optimize natural resources in the form of wulung bamboo supported by the local 

potential of Sudimara Village with environmentally friendly characters and empowering 

local communities, thereby improving the standard of living of the people. The concept 

that will be used in this planning and design is ecological architecture, which is 

development that is made in harmony with nature and has the lowest impact on the 

environment. 

 

Keywords: Sudimara Village, Tourism Village, Ecotourism, Bamboo Wulung. 

 

1. PENDAHULUAN 

Desa Sudimara termasuk dataran rendah dengan ketinggian 225 meter diatas permukaan 

laut dengan luas wilayah ±187,33 Ha. Sepanjang jalan desa disuguhkan dengan 

pemandangan persawahan dan perkebunan khas desa yang berbukit-bukit karena 69,43% 

atau ±130,07 Ha wilayahnya merupakan areal persawahan dan perkebunan. Oleh sebab 

itu, mayoritas penduduk Desa Sudimara bekerja di sektor pertanian dan industri 

pengolahan hasil perkebunan dengan komoditas unggulannya berupa padi/beras dan gula 

kelapa. 

 Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa macam kegiatan sosial budaya 

masyakarat yang saat ini masih dapat ditemukan di Desa Sudimara meskipun sudah 

jarang dilakukan, yaitu: sedekah bumi, ngelabuhi sawah, kidungan, karawitan, wayang 

kulit, ebeg banyumasan dan hadroh. 

Desa Sudimara yang terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, 

Jawa Tengah memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan dan dioptimalkan, salah satunya yaitu bambu wulung. Namun pemanfaatan 

bambu wulung Desa Sudimara masih belum dilakukan. Hal ini disadari oleh Pak Kosasi, 

seorang pengrajin bambu wulung asal Bogor yang kini cukup dikenal. Kerajinan bambu 

wulung mulai dikembangkan ketika Pak Kosasi menetap di Desa Sudimara pada tahun 

2016. Pada daerah asalnya di Bogor, hampir 80% masyarakatnya merupakan pengelola 

bambu. Keahliannya dalam mengelola bambu didapatkan secara turun-temurun dari 

keluarga, sehingga sedari kecil Pak Kosasi sudah akrab dan terbiasa dalam mengelola 

bambu. 

Menurut para peminatnya, bambu wulung memiliki daya tarik tersendiri 

dibandingkan kayu yang cenderung lebih membosankan secara visual. Bambu yang akan 

diolah baiknya dipanen saat berumur 5 tahun, karena saat bambu sudah berumur cukup, 
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bambu tidak akan mengalami perubahan. Bambu yang belum berumur akan mengalami 

perubahan warna dan ukurannya akan susut, berbeda dengan bambu yang sudah cukup 

umur panen. Namun saat ini seiring tingginya peminat kerajinan bambu, bambu yang 

baru berusia 3 tahun biasanya sudah dipanen. 

Beberapa tahun belakangan ini, pengolahan bambu sebagai konstruksi bangunan 

mulai dilirik peminatnya. Namun sebelum digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan 

baiknya dilakukan proses pengawetan terlebih dahulu agar bangunan lebih kokoh dan 

tahan lama dengan cara direndam. Biasanya bambu yang akan diawetkan direndam dalam 

sungai, empang maupun lumpur hingga berbulan-bulan. Semakin lama proses 

perendamannya, maka kekuatan bambu akan semakin baik dan tahan lama. Umumnya 

bangunan yang terbuat dari bambu dapat bertahan hingga 15 tahun atau lebih, tergantung 

dari proses perawatan bangunan bambu itu sendiri. Beberapa bangunan bambu yang 

pernah dibuat Pak Kosasi adalah TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), rumah makan dan 

Pondok Pesantren. 

Bambu yang sudah diolah menjadi suatu produk, biasanya cukup dilakukan 

finishing dengan menggunakan cat clear gloss agar tidak menutupi warna asli bambu. 

Penggunaan cat ini juga bertujuan untuk memperjelas motif maupun corak dari bambu. 

Sektor pariwisata Indonesia berkembang semakin pesat serta memberikan 

keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat. Sektor pariwisata secara konsisten 

selalu menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Pajak-pajak yang 

dihasilkan dapat meningkatkan PAD (Pendapat Asli Daerah) dan membuka lapangan 

kerja serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. 

Tren wisata masa kini mengalami pergeseran dari wisata konvensional menjadi 

wisata minat khusus (Priyanto & Safitri, 2016). Pada wisata minat khusus, masyarakat 

condong menyukai produk wisata alam yang ramah lingkungan serta menampilkan 

kebudayaan dan sosial asli daerah. Bukan hanya sekedar penambahan objek wisata yang 

menampilkan keindahan alamnya, namun masyarakat cenderung menyukai wisata yang 

membuat adanya keterlibatan langsung dengan lingkungan dan penduduk lokal.  

Sebagai respon dari pergeseran minat masyarakat terhadap wisata tersebut, maka 

dibutuhkan alternatif destinasi wisata baru yang dapat dimulai dari unit terkecil pariwisata 

daerah, yaitu wilayah desa diwujudkan dengan mengubah desa tersebut menjadi area 
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wisata yang memiliki keunggulan tertentu sehingga wisatawan tertarik mengenal dan 

mempelajari segala keunggulan yang ada pada desanya. 

Pengembangan desa sebagai area wisata secara tidak langsung akan menimbulkan 

dampak positif maupun negatif. Berkembangnya suatu daya tarik wisata akan menarik 

sektor lain untuk ikut berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk 

menunjang sektor pariwisata tersebut (Wijin, 2017). Contohnya pada sektor ekonomi, 

pengembangan desa menjadi destinasi wisata akan memberikan dampak positif bagi 

perekonomian desanya, yaitu terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan 

kerja sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. 

Namun adapula dampak negatif yang dapat timbul dari pengembangan desa 

sebagai area wisata, seperti alih fungsi lahan yang tidak tepat, kurangnya daerah resapan, 

kerusakan lingkungan, masalah keamanan hingga hilangnya identitas asli desa. Oleh 

sebab itu, diperlukan upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari 

pengembangan tersebut agar keberlanjutan tetap terjadi. 

Ekowisata adalah kegiatan wisata yang bersifat khas. Hanya kegiatan dengan 

unsur “eco” saja yang dapat dikelompokkan dalam ekowisata. Secara ekologis, kegiatan 

tersebut memiliki karakter ramah lingkungan. Sedangkan secara ekonomis, dapat 

menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya (Arida, 2017). Konsep ekowisata diharapkan 

dapat mencegah dampak negatif yang akan timbul dari pengembangan desa sebagai area 

wisata. Konsep tersebut harus memiliki dampak paling rendah terhadap lingkungan, tidak 

bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (Fennel dalam Arida, 2017). 

2. METODE 

Peneliti mencari dan mengumpulkan data secara konkret pada Desa Sudimara dengan 

melakukan observasi untuk mengetahui gambaran jelas kondisi eksisting, wawancara dari 

sumber terpercaya agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat melalui tanya jawab 

yang dilakukan dua pihak, dokumentasi dengan menggunakan kamera untuk memberikan 

bukti dan gambaran kondisi eksisting yang ada dilapangan secara lebih jelas serta 

melakukan studi banding dan studi pustaka yang memuat informasi maupun data dari 

sumber-sumber lain yang terpercaya serta sudah ada sebelumnya sebagai acuan dalam 

penyusunan laporan. 

 Peneliti menganalisa dengan mengidentifikasi permasalahan dan potensi-potensi 

yang dimiliki Desa Sudimara sehingga dapat ditarik kesimpulan. Inti dari bahasan yang 
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diperoleh sebagai acuan dalam konsep perencanaan dan perancangan pengembangan 

pusat ekowisata bambu wulung di Desa Sudimara.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa dan Konsep Makro 

3.1.1 Analisa dan Konsep Kawasan 

Potensi bambu wulung Desa Sudimara cukup banyak dan mudah ditemui, namun belum 

banyak masyarakatnya yang memanfaatkan dengan baik. Pemerintah Desa Sudimara juga 

sedang mengajukan pengembangan pengolahan bambu wulung ke provinsi. Tanaman 

bambu baik untuk daerah yang sering kekeringan memiliki struktur akar yang dapat 

mengikat tanah dan air dengan baik. Dibandingkan tanaman lainnya, bambu dapat 

menyerap CO2 lebih banyak. 

Desa Sudimara memiliki beberapa kesenian yang masih aktif dilakukan seperti 

kidungan dan karawitan. Petilasan Pring Sedapur belum dikelola oleh desa, sehingga 

keadaannya terbengkalai, padahal termasuk dalam situs/benda cagar budaya Kabupaten 

Banyumas. Potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan sebagai 

atraksi/daya tarik wisata desa wisata, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat sekitar. Konsep kawasan yang akan dikembangkan antara lain: 

1. Mengembangkan ekowisata bambu wulung dan budidaya bambu-bambu lainnya 

yang umum ditemukan di Indonesia. 

2. Menggunakan bambu wulung sebagai material utama bangunan. 

3. Membuat wisata pengelolaan bambu. 

4. Menjadikan kesenian yang dimiliki Desa Sudimara sebagai salah satu daya dukung 

wisata.  
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3.1.2 Analisa dan Konsep Pencapaian 

 

Gambar 1 Analisa dan Konsep Pencapaian 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

Keterangan: 

Jalan Kalimanggis Raya : jalan penghubung menuju arah Kota Purwokerto dan ibukota 

Kecamatan Cilongok. 

Jalan Desa Cipete : jalan penghubung antar-desa menuju arah Desa Cipete. 

Jalan Raya Sudimara : jalan utama Desa Sudimara. 

Jalan Sawoan : jalan penghubung menuju arah site. 

Jalan Raya Kasegeran : jalan penghubung antar-desa menuju arah Desa Kasegeran. 

Analisa konsep pencapaian bertujuan untuk menetapkan jalur menuju site berupa 

akses keluar-masuk wisatawan untuk parkir dan masuk kawasan. Site berada di Jalan 

Sawoan, Desa Sudimara, Cilongok. 

3.2 Analisa dan Konsep Mikro 

3.2.1 Analisa dan Konsep Site 

Lokasi site terpilih berada pada Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten 

Banyumas, Jawa Tengah. Site merupakan lahan perkebunan yang belum dikelola dan 

banyak ditumbuhi pohon bambu yang tidak terurus, seperti bambu wulung dan bambu 

apus. 
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Gambar 2 Analisa dan Konsep Site 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 
 

Site terpilih memiliki luas ± 30.000 m² (3 hektar). Site berada pada dataran rendah 

dengan ketinggian antara 139 mdpl – 144 mdpl dengan kontur tertinggi berada pada utara 

site. Site dilewati aliran sungai dengan lebar ± 3 meter dan keadaan air sungai jernih. 

Tersedia sistem listrik dan air bersih pada site, namun minim penerangan lampu jalan. 

Kondisi jalan cukup baik dan sudah ada perkerasan dengan lebar jalan ± 4 meter. Selain 

itu, pada sebelah utara site terdapat Situs/Petilasan Pring Sedapur. Adapun konsep site 

yang akan dikembangkan, yaitu: 

1. Mengelola lahan pasif menjadi lahan aktif dengan memanfaatkan potensi alam 

sekitar berupa bambu, terutama jenis bambu wulung sebagai salah satu kegiatan 

wisata seperti jelajah bambu, budidaya bambu hingga pengolahan bambu. Selain 

itu potensi alam tersebut dapat dijadikan bahan material bangunan pada site yang 

akan dibangun. 

2. Memanfaatkan sungai sebagai daya dukung wisata, seperti menjadikannya bagian 

dari track perjalanan jelajah hutan bambu.  
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3.2.2 Analisa dan Konsep Klimatologi 

 

Gambar 3 Analisa dan Konsep Klimatologi 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui intensitas cahaya matahari tinggi 

terjadi saat siang menuju sore hari. Untuk arah aliran angin pada site berasal dari tenggara 

menuju barat laut dengan kecepatan 2m/s (sumber: www.windy.com). Sedangkan curah 

hujan di wilayah Kabupaten Banyumas rata-rata sebesar 2.750 mm/tahun. Angka ini 

menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang cukup 

tinggi. Tingginya curah hujan ini didukung oleh kondisi geografi wilayah Kabupaten 

Banyumas yaitu terletak di lereng Gunung Slamet. 

Konsep yang akan diterapkan adalah penambahan bukaan pada sisi utara dan 

selatan bertujuan agar tidak terpapar sinar matahari langsung dan memasukkan udara ke 

bangunan, sehingga bangunan memperoleh penghawaaan alami. Selain itu penggunaan 

vegetasi sebagai pembelok dan pemecah angin yang terlalu kencang sebelum terkena 

bangunan.  

http://www.windy.com/
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3.2.3 Analisa dan Konsep View 

 

Gambar 4 Analisa dan Konsep View 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

 

Konsep view keluar site ditunjukkan dengan titik A yaitu pemandangan 

teraseringan sawah khas pedesaan dan titik B yaitu perkebunan. Sedangkan konsep view 

dalam site, yaitu pemandangan yang berasal dari desa wisata itu sendiri berupa hutan 

bambu dan bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu wulung. 

 

 

Gambar 5 View A 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 
 

 

 

 

 

Gambar 6 View B 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 



   10 

 

 

3.2.4 Analisa dan Konsep Entrance 

 

Gambar 9 Analisa dan Konsep Entrance 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

Berdasarkan analisa penulis spot pintu masuk berada di Jalan Sawoan. Jalan 

Sawoan yang menghubungkan jalan permukiman dengan jalan utama desa atau jalan 

antar-desa dengan lebar jalan ± 4 meter tanpa jalur pejalan kaki. Jalan tersebut memiliki 

2 jalur dan sudah ada perkerasan berupa aspal. Kondisi jalan kurang baik karena 

ditemukan lubang pada beberapa titik jalan. 

 

Gambar 7 Hutan Bambu 

Sumber: Data Pribadi, 2021 
 

 

 

 

 

Gambar 8 Bangunan Bambu 

Sumber: Data Pribadi, 2021 
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Gambar 10 Kondisi Eksisting Pintu Masuk 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

3.2.5 Analisa dan Konsep Perjalanan Wisata 

Penentuan konsep perjalanan wisata dilakukan untuk mengontrol jumlah 

pengunjung dalam kegiatan wisata berdasarkan daya tarik pengunjung untuk berwisata. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukkan jumlah wisatawan dalam 

satu waktu. Berikut beberapa pilihan alternatif perjalanan wisata dengan menggunakan 

nama-nama bambu, yaitu: 

1. Paket Bambu Jepang: perjalanan wisata dengan menikmati suasana, hiburan 

kesenian dan kuliner yang ada di kawasan Desa Ekowisata Bambu Wulung 

Sudimara. 

2. Paket Bambu Kuning: paket perjalan wisata yang dilakukan selama satu hari 

dengan mengikuti satu program pilihan workshop. 

3. Paket Bambu Apus: paket perjalanan wisata yang dilakukan selama satu hari 

dengan mengikuti dua program workshop. 

4. Paket Bambu Wulung: paket perjalanan wisata yang dilakukan selama dua hari 

dengan mengikuti dua program workshop. 

3.2.6 Analisa dan Konsep Ruang 

3.2.6.1 Analisa Kegiatan 

Berdasarkan alur kegiatan atau pola aktivitas pengguna. Adapun jenis pengguna 

dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. Pengelola, staff atau pegawai Desa Ekowisata Bambu Wulung Sudimara dengan 

memberdayakan masyarakat lokal usia produktif. 
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Skema 1 Kegiatan Pengunjung 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

2. Wisatawan yang datang hanya untuk rekreasi dan menikmati suasana, meliputi 

pengelolaan bambu, furniture, kerajinan, kesenian dan wisata lainnya. 

 

Skema 2 Kegiatan Wisatawan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

3. Wisatawan workshop yang datang untuk rekreasi dan mengikuti pelatihan 

pengolahan bambu, kesenian setempat maupun wisata lainnya. 
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Skema 3 Kegiatan Wisatawan Workshop 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

3.2.6.2 Analisa dan Konsep Kebutuhan Ruang 

Tabel 1 Analisa dan Konsep Kebutuhan Ruang 

No. Kebutuhan Ruang Luas (m²) 

1. Penerimaan 600 

2. Pengelolaan Bambu 530 

3. Workshop Kerajinan Tangan 900 

4. Workshop Furniture 900 

5. Ruang Pembibitan (Green House) 200 

6. Pengelola dan Pegawai 375 

7. Area Pertunjukkan 1.319,586 

8. Power House dan Genset 72 

9. Musholla 174 

10. Pondok Bambu 240 

11. Pujasera 897,6 

12. Gazebo 135 

13. Area Parkir 5.679 

TOTAL 12.013,185 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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3.2.7 Analisa dan Konsep Zonasi 

Penentuan zonasi berdasarkan pada pola kegiatan dan sifat kegiatan pengunjung 

untuk dijadikan acuan dalam penataan pola ruang. Adapun penentuan konsep zonasi 

kawasan sebagai berikut: 

1. Zona Penerimaan: gedung penerimaan. 

2. Zona Utama: green house, pengelolaan bambu, workshop furniture, workshop 

kerajinan tangan dan area pertunjukkan. 

3. Zona Pendukung: pengelola dan pegawai, taman bambu, pujasera, pondok bambu 

dan gazebo. 

4. Zona Service: area ibadah (sholat), area parkir dan area utilitas. 

 

Gambar 11 Analisa dan Konsep Zonasi 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

3.2.8 Analisa dan Konsep Massa 

Konsep tata massa dalam perencanaan berpola cluster karena memiliki berbagai 

macam bentuk dan fungsi yang digabungkan dalam satu kawasan. Adapun penentuan 

konsep massa sebagai berikut: 

1. Bangunan utama terdiri dari 4 massa, yaitu area pengolahan bambu, workshop 

furniture, workshop kerajinan, area pertunjukkan dan green house. 
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2. Pemanfaatan sungai sebagai sarana pengolahan bambu yang alami dan menjadikan 

sungai sebagai track perjalanan wisata untuk menambah daya tarik. 

3. Peletakkan kebun bambu pada sekeliling massa dapat memberikan kesan alami dan 

menyatu dengan alam. Selain itu, kebun bambu dapat mendukung view dalam site. 

4. Penghubung antar massa bangunan pada kawasan wisata merupakan jalur pejalan 

kaki bagi pengunjung dengan perkerasan menggunakan batu alam andesit. Jalur 

pejalan kaki diberi pagar pembatas alami berupa pohon-pohon bambu. 

 

Gambar 12 Analisa dan Konsep Massa 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

3.2.9 Analisa dan Konsep Sirkulasi Mikro 

Sirkulasi pengunjung masuk melalui pintu gerbang yang berada di Jalan Sawoan, 

pengunjung dengan kendaraan pribadi dapat parkir pada area yang sudah disediakan yaitu 

selatan kawasan wisata. Pengunjung dapat masuk ke area wisata melalui bangunan 

penerima, kemudian mengikuti alur perjalanan wisata dan keluar melalui area bangunan 

penerima kembali. 
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Gambar 13 Analisa dan Konsep Sirkulasi Mikro 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

1. Sirkulasi untuk pengunjung wisata ditandai dengan jalur merah. Masuk melalui 

bangunan penerimaan lalu mengikuti alur perjalanan wisata dan keluar melalui 

bangunan penerimaan kembali. 

2. Sirkulasi untuk kendaraan pengunjung wisata ditandai dengan jalur berwarna biru. 

Pengunjung memasuki kawasan wisata melalui jalan utama desa yaitu Jalan Raya 

Sudimara kemudian menuju Jalan Sawoan. 

3.2.10 Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 

1. Eksterior dan Interior 

Bentuk bangunan terinspirasi dari pohon bambu itu sendiri. 

 

Gambar 14 Analisa Bentuk Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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Bahan penutup atap berupa sirap bambu. 

 

 

2. Interior 

Bahan lantai menggunakan parket bambu sebagai bahan finishing lantai plat beton 

akan memberikan kesan alami dan menyatu dengan alam. 

 

Gambar 17 Lantai Parket Bambu 

Sumber: materialpilihanku.blogspot.com, 2017 

Hampir keseluruhan dinding pada bangunan merupakan dinding tanpa sekat, 

kecuali zona privasi dengan menggunakan material berupa bambu dan bilah bambu 

yang tersusun dari bambu wulung. 

 

 

Gambar 15 Sirap Bambu 

Sumber: economy.okezone.com, 2012 
 

 

(Sumber: archify.com, 2020) 

 

 
 

 

 

 

Gambar 16 Sirap Bambu 

Sumber: arafuru.com, 2020 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 18 Bambu Wulung 

 Sumber:  jualbambujogja.wordpress.com, 2017 
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Furniture yang ada pada kawasan sebagian besar terbuat dari material bambu dan 

bahan sisa pembangunan, yaitu bambu wulung. 

 

 

  

 

Gambar 19 Bilah Bambu 

Sumber: indonesian.alibaba.com, 2017 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 20 Contoh Furniture Bambu 

 Sumber: indonesian.alibaba.com, 2017 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 21 Contoh Furniture Bambu 

Sumber:  indonesian.alibaba.com, 2017 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 22 Contoh Furniture Bambu 

Sumber:  indonesian.alibaba.com, 2017 
 

 

 
 

 

 

 

Gambar 23 Contoh Furniture Bambu 

Sumber:  gambarkursi.com, 2011 
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3.2.11 Analisa dan Konsep Struktur 

 

Gambar 24 Analisa dan Konsep Struktur 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

Sambungan bambu menggunakan sambungan tiang dan kuda penopang dengan peran. 

 

Gambar 25 Sambungan Tiang dan Kuda Penopang 

Sumber: Widja Suseno, 1999 dalam Wijayanti, 2008 

Sambungan bambu menggunakan sambungan tiang dengan palang penopang. 

 

Gambar 26 Sambungan Tiang dengan Palang dan Sambungan Penopang 

Sumber: Widja Suseno, 1999 dalam Wijayanti, 2008 

3.2.12 Analisa dan Konsep Utilitas 

1. Air Bersih 

Air yang digunakan adalah air hujan dan air tanah. Membuat sumur untuk 

menyimpan air tanah dan membuat kolam penampungan air hujan, hal ini 

dikarenakan Desa Sudimara termasuk kedalam daerah yang sering mengalami 

kekeringan dan sulit mata air. 
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2. Air Kotor 

Air kotor sebelum diteruskan ke pembuangan terlebih dahulu didaur ulang dengan 

pembuatan filter air. 

3. Air Penampungan Air Hujan 

Budidaya bambu yang dilakukan pada kawasan ini akan membantu proses 

penyerapan air hujan ke tanah. Bambu dapat menyerap air hujan hingga 90%, hal 

ini secara tidak langsung akan memperbaiki kondisi air tanah kawasan. Selain itu 

dilakukan pembuatan kolam penampungan air hujan untuk mengantisipasi ketika 

datangnya musim kemarau pada tiap-tiap massa bangunan, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan airnya masing-masing. 

4. Sistem Persampahan 

Persampahan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sampah organik dan anorganik. 

Sampah organik dapat diolah untuk dijadikan sebagai pupuk pohon bambu, 

sedangkan sampah anorganik dipilah terlebih dahulu untuk dijadikan sedekah 

sampah desa, sebelum akhirnya berakhir di tempat pembuangan. 

5. Jairngan Kebakaran 

Meskipun dalam data Indeks Desa Membangun Desa Sudimara Tahun 2020 

menyebutkan tidak berpotensi terjadi kerusakan lahan dan kebakaran hutan, namun 

penggunaan material utama yaitu bambu merupakan material yang mudah terbakar. 

Oleh sebab itu perlu disediakannya hydrant pada tiap-tiap luar massa bangunan. 

3.2.13 Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur Ekologis 

Pada intinya arsitektur ekologi menekankan pada keselarasan alam. Keselarasan ini 

tercapai melalui kaitan dan kesatuan antara kondisi alam, waktu, ruang dan kegiatan 

manusia yang menuntut perkembangan teknologi yang mempertimbangkan nilai-nilai 

ekologi, dan merupakan suatu upaya yang berkelanjutan. 

1. Bemtuk Bangunan 

Tata massa bangunan dibuat sedemikian rupa untuk memecah angin dan 

membuat ruang terbuka pada samping-samping massa bangunan, sehingga dapat 

memaksimalkan penghawaan alami yang membuat sirkulasi udara dalam kawasan 

menjadi lebih baik. Disamping itu tata massa bangunan tersebut dapat membuat 
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cahaya alami dari matahari masuk secara merata diseluruh kawasan, sehingga 

memaksimalkan pencahayaan alami. 

 

Gambar 27 Bentuk Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Dibandingkan tanaman lainnya, bambu dapat menyerap CO2 lebih banyak. 

Oleh sebab itu, seluruh bangunan yang ada pada kawasan dikelilingi oleh kebun 

bambu sebagai filter udara alami. Selain itu kebun bambu juga difungsikan sebagai 

pembatas ruang alami dan penunjuk arah bagi pengunjung wisata, sehingga secara 

tidak langsung dapat menambah keindahan visual dalam kawasan. 

2. Material 

Material bangunan menggunakan material alami. Paling banyak 

menggunakan bambu jenis bambu wulung, kerikil, parket bambu dan sirap bambu. 

Bambu wulung memiliki warna alami yang cantik serta produktivitasnya paling 

tinggi diantara jenis-jenis bambu lainnya dan mudah ditemukan. Bambu juga 

merupakan tanaman dengan daya serap CO2 paling baik diantara tanaman lainnya. 

Penggunaan material alami berdampak paling rendah terhadap kesehatan 
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penggunanya. Selain itu penggunaan material alami tidak akan merusak alam ketika 

dikembalikan ke alam, karena sifatnya tidak berubah. 

 

 

3. Recycle 

Material-material sisa konstruksi bambu dapat digunakan untuk membuat 

perabotan interior maupun interior. 

 

 

Daur ulang limbah sampah dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. 

Limbah sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos untuk pembibitan pohon 

bambu. Sedangkan limbah sampah organik dijadikan sedekah sampah untuk Bank 

Sampah Desa Sudimara agar dapat diolah dengan baik dan benar. 

 

Skema 4 Pengolahan Limbah Sampah 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

 

Gambar 28 Material Bambu Wulung 

 Sumber: economy.okezone.com, 2016 

 

 
 

 

 

 

Gambar 29 Kerikil 

Sumber: intisari.grid.id, 2017  

 

 

 

Gambar 30 Parket Bambu 

Sumber: builder.id, 2020 
 

 

 
 

 

 

 

Gambar 31 Sirap Bambu 

Sumber: kompasiana.com, 2015 
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Tersedia tempat penampungan air hujan dan filter pada tiap-tiap massa 

bangunan untuk menjadi cadangan air bersih pada saat datangnya musim kemarau, 

sehingga kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Tampungan air hujan pada tiap 

massa bangunan yang berlebih akan dialirkan ke kolam penampungan air hujan 

kawasan, untuk dijadikan air bersih cadangan kawasan. 

 

Gambar 32 Pengelolaan Air Hujan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Grey water yaitu air sisa bekas cucian piring, air bekas mandi, air bekas cuci 

tangan, air bekas cucian baju dan sebagainya. Pengolahan grey water dengan cara 

difiltrasi agar dapat digunakan kembali, kemudian setelah difiltrasi air dapat 

dipompa kembali untuk digunakan sebagai air flush toilet, menyiram tanaman dan 

cadangan air untuk hydrant.  
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Gambar 33 Pengelolaan Grey Water 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

Gambar 34 Pengelolaan Black Water 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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Pengelolaan black water atau air bekas kotoran manusia dengan cara 

mengalirkannya langsung pada tiap-tiap septictank yang ada pada masing-masing 

bangunan. Lalu dibiarkan mengendap sebelum akhirnya disalurkan ke sungai. 

4. Melestarikan Alam 

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian lingkungan pada 

kawasan yaitu meminimalisirkan penebangan pohon secara berlebihan. Selain itu 

bahan dan material sisa pembangunan dapat didaur ulang untuk dijadikan furniture 

maupun aksesoris wisata. Lahan terbangun pada kawasan yaitu 12.013,185 m² dari 

30.000 m². Sisa lahan yang tidak terbangun dapat dijadikan RTH kawasan. 

Pemilihan vegetasi pada kawasan berfungsi sebagai peneduh, pemecah angin, 

pengarah, pembatas dan estetika yang alami. 

4 PENUTUP 

Hasil dari perencanaan dan perancangan pengembangan pusat ekowisata bambu wulung 

di Desa Sudimara antara lain:  

1. Konsep atraksi atau daya tarik wisata. 

2. Konsep tata masa, yaitu siteplan dan blokplan. 

3. Konsep pola penataan kawasan dan jenis kegiatan yang menunjang atraksi atau 

daya tarik wisata. 

4. Konsep fasilitas-fasilitas pendukung Pusat Ekowisata Bambu Wulung di Desa 

Wisata Sudimara. 

5. Konsep perencanaan dan perancangan arsitektur bangunan yang akan 

dikembangkan. 
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