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Dosen Arsitektur UK Petra Teliti Bambu untuk Raih S3 Universitas di Inggris
SURABAYA (IM) - Tana-

man bambu dari keluarga 
rumput-rumputan ini bisa di-
manfaatkan menjadi bahan 
bangunan berukuran besar, 
salah satunya struktur shell 
atau bisa disebut cangkang. 

Esti Asih Nurdiah, S.T., 
M.T., dosen program studi 
Arsitektur UK Petra menja-
dikan bambu sebagai bahan 
penelitian S3 di The University 
of  Shef  eld United Kingdom. 

Esti pun harus balik ke In-
donesia untuk menguji bambu 
sebagai material dan modelnya 
bekerjasama dengan Sahabat 
Bambu sebagai penyedia ma-
terial bambu dan tukang ahli 
bambu.

“Saya tertarik dengan 
bambu di Indonesia sebab 
dalam dunia Arsitektur masih 
jarang yang meneliti secara 
khusus seberapa dalam kurva 

kedua dengan mengangkat jali-
nan bilah bambu, membentuk 
bangunan melengkung seperti 
dome. 

Esti merinci bambu se-
benarnya merupakan bahan 
yang mudah dipanen, hanya 
dengan waktu tiga hingga lima 

lengkungan yang bisa dibuat 
dengan bambu menjadi struk-
tur gridshell tanpa merusak 
batangnya,” urai Esti yang 
memperoleh beasiswa dari 
LPDP (Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan) pemerintah 
RI. 

Dua model bangunan yaitu 
struktur cangkang didirikan di 
area kampus Timur UK Petra. 
Model bangunan yang per-
tama berukuran 10.80 x 10.80 
meter dengan bahan bambu 
bulat. Sedangkan model kedua 
berukuran 8.40 x 8.40 meter 

dengan bahan bambu bilah. 
Dalam pengerjaan, Esti 

dibantu para mahasiswa Prodi 
Arsitektur yang memproses 
kekuatan bambu dibentuk 
menjadi struktur gridshell. 
Bambu yang digunakan jenis 
apus (Gigantochloa apus) dan 

bambu petung (Dendrocala-
mus asper). 

Proses penyatuan un-
tuk model bangunan per-
tama dengan melengkungkan 
batang bambu menggunakan 
teknik pemanasan.  Sedangkan 
pendirian bangunan model 

tahun, dan langsung digunakan 
sayangnya tidak dapat bertahan 
lama. Jika ingin bertahan lama 
maka harus melalui proses 
pengawetan terlebih dahulu. 

Proses pengawetan un-
tuk membunuh serangga dan 
jamur yang biasanya membuat 
bambu tak bertahan lama. Pen-
gawetan bisa dilakukan secara 
tradisional dan bahan kimia.

Kesimpulan Esti, bahwa 
bambu Indonesia bisa digu-
nakan sebagai bahan Arsi-
tektur. 

“Bambu Indonesia me-
miliki potensi besar untuk 
dimanfaatkan sebagai struk-
tur bangunan dengan bentuk 
lengkung. Kekuatan bambu 
telah teruji dan membutuhkan 
desain dan teknik konstruksi 
yang tepat agar bisa memben-
tang dan menaungi ruang yang 
besar”, tutup Esti.  av

Gelar Baksos,  Lovely Family Charity Group Bagikan Paket Sembako Imlek ke Warga Kurang Mampu

BINJAI (IM) - Pengurus 
dan anggota Lovely Family 
Charity Group, Minggu (2/1) 
lalu menyelenggarakan bakti 
sosial dengan membagikan 
71 paket sembako Imlek di 
Gedung Olah Raga Yayasan 
Sosial Brahrang, Kecamatan 
Brarang. 

Mereka juga membagi-
kan 76 paket Imlek di Vi-
hara Buddha Paduna Kota 
Binjai dan 105 paket Im-
lek kepada warga Tionghoa 
kurang mampu di sekitar 

Kota Medan. 
Ketua Lovely  Fami ly 

Charity Group Lin Xiao Yin 
mengatakan, dalam paket 
Imlek yang dibagikan berisi-
kan beras, gula pasir, minyak 
goreng, bihun, mie instan, te-
pung terigu, garam, mentega, 
teh, tepung maizena, angpao, 
masker dan lainnya. 

“Dalam kesempatan ini 
saya mengucapkan Selamat 
Tahun Baru Imlek, sukses 
selalu dan dilimpahi keberka-
han,” ujarnya.  idn/din

DENPASAR (IM)  - 
Pemerintah Provinsi Bali ak-
tif  mempersiapkan berbagai 
langkah pencegahan epidemi 
untuk anak berusia 6 hingga 
11 tahun. 

Pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19 dosis pertama un-
tuk anak telah dimulai pada 
Rabu (15/12) lalu. Program 
ini diselenggarakan oleh Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Dinas Kesehatan 
Provinsi Bali. 

Cakupan vaksinasi yakni 
siswa semua taman kanak-
kanak dan sekolah dasar di 
Bali.

Dengan langkah pencega-
han dan pengendalian pande-
mi Covid-19 yang sempurna, 
Sekolah Jembatan Budaya juga 
menyelenggarakan vaksinasi 
selama dua hari, 27 - 28 De-
sember 2021 lalu, untuk para 

siswa sekolah tersebut. 
Pelaksanaan vaksinasi 

ini diselenggarakan bersama 
Sekolah Jembatan Budaya dan 
Puskesmas Kuta. Dan jenis 
vaksin yang diberikan yaitu 
Sinovac. 

Peserta vaksinasi, selain 
mengenakan masker dan face 
shield, mereka juga harus 
mengisi formulir izin orang 
tua, membawa fotokopi Kartu 
Keluarga, Kartu Pelajar serta 
dokumen identitas lainnya agar 
dapat divaksinasi. 

Dari 100 siswa TK dan 758 
siswa SD Sekolah Jembatan 
Budaya yang berhasil divaksi-
nasi sebanyak 606 siswa (31 
siswa TK dan 575 siswa SD). 

Sedangkan beberapa siswa 
lainnya karena factor kesehatan 
dan masih berada di luar pulau 
maka pihak sekolah yang akan 
mengatur waktu vaksinasi. 

Menurut informasi, hingga 
sejauh ini, proporsi guru, siswa 
dan staf  di Sekolah Jembatan 
Budaya yang telah divaksinasi 
mencapai 98%. 

Mekanisme screening, 
pelaksanaan dan observa-
si pada vaksinasi ini pada 
dasarnya sama dengan vaksina-
si bagi siswa usia 12-18 tahun. 

Vaksinasi juga dilakukan 
dalam dua tahap. Diharapkan 
vaksinasi dosis kedua sudah 
dapat dilaksanakan 24-25 Janu-
ari 2022.

Para orang tua sangat men-
gapresiasi dan memuji rencana 
kerja tim medis sekolah serta 
pelaksanaan protocol kesehatan 
yang diterapkan secara ketat. 
Tidak ada kerumunan massa. 

Respon siswa juga sangat 
baik. Mereka semua mema-
hami bahwa vaksinasi untuk 
melindungi kesehatan diri 

Vaksinasi terhadap anak 
merupakan upaya pemerin-
tah untuk menciptakan herd 
immunity bagi masyarakat, 
khususnya anak-anak dari ke-
lompok umur tersebut. 

sendiri dan semua orang. Se-
hingga mereka berpartisipasi 
secara aktif  di dalamnya. 

Vaksinasi Covid-19 ber-
tujuan untuk mencegah dan 
mengendalikan pandemi Co-

vid-19 dengan lebih baik. 
Selain itu juga diharapkan 

langkah ini dapat membuka 
jalan untuk merealisasikan 
rencana Pembelajaran Tatap 
Muka penuh. 

Pihak sekolah juga bekerja 
sama dan mendukung rencana 
pemerintah tersebut. Kami 
berharap rencana PTM penuh 
semester baru ini dapat terwu-
jud.  idn/din

Siswa Usia 6-11 Tahun di Sekolah Jembatan Budaya Siswa Usia 6-11 Tahun di Sekolah Jembatan Budaya 
Ikuti Vaksinasi Dosis Pertama Ikuti Vaksinasi Dosis Pertama 

Pengurus Lovely Family Charity Group berfoto bersama.Pengurus Lovely Family Charity Group berfoto bersama di Gedung Olah Raga Yayasan 
Sosial Brahrang.

Orangtua siswa mendampingi siswa melakukan 
registrasi.

Para siswa Sekolah Jembatan Budaya menunggu giliran divaksin. Salah seorang siswa didampingi ibunya saat 
divaksin.

Seorang anak bergaya saat  divaksin. Seorang siswa sedang diukur tekanan 
darahnya.

Salah seorang siswa sedang  divaksin.Siswa bersama orangtuanya usai divaksin dosis 
pertama. 

Daya lengkung bambu dengan pemberat.Esti Asih Dosen UK Petra menjadikan bambu sebagai 
 penelitiannya.

Seorang anak memeluk gurunya saat 
divaksin.

Seorang guru mendampingi siswa untuk 
divaksin.

Pengurus Lovely Family Charity Group Pengurus Lovely Family Charity Group 
berfoto bersama.berfoto bersama.

Pengurus Lovely Family Charity Group Pengurus Lovely Family Charity Group 
 berfoto bersama di Vihara Buddha  berfoto bersama di Vihara Buddha 
 Paduna. Paduna.

Membagikan paket sembako Imlek ke Membagikan paket sembako Imlek ke 
warga Tionghoa kurang mampu sekitar warga Tionghoa kurang mampu sekitar 
Kota Medan.Kota Medan.
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