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BAB I 

PENDAHULUAN 

 PUSAT PERBELANJAAN DAN WISATA AIR DI WADUK SAGULING 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Padalarang berada di Kab. Bandung Barat 

dengan luas wilayah 4.543.644 Ha² dengan jumlah penduduk 

159.619 jiwa. Berdasarkan data badan pusat statistik,wisatawan 

yang berkunjung di Kecamatan Padalarang wisatawan 

mancanegara sejumlah 17.376 orang dan wisatawan nusantara 

sejumlah 80.604 orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 Bab VII pasal 

42 mengenai kawasan strategis,Kecamatan Padalarang merupakan 

kawasan strategis kabupaten dengan rencana pengembangan 

sistem perkotaan sebagai PKM (Pusat Kegiatan Masyarakat) yang 

meliputi fungsi pengembangan sebagai Kawasan perdagangan dan 

jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, 

kesehatan, peribadatan. 

Salah satu lokasi di Kecamatan Padalarang yang 

dikembangkan dan mempunyai potensi tinggi adalah Kawasan Kota 

Baru Parahyangan dengan basis pengembangan CBD (Central 

Business District) dan potensi alam lokal berupa Waduk Saguling. 

Hal ini didukung dengan adanya Kebijaksanaan Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat yang didasarkan pada Peraturan Daerah 
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Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 Bab VI 

Pasal 39 mengenai Rencana Pola Ruang Wilayah,Waduk Saguling 

merupakan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud 

pengembangan Kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan 

kearifan lokal.Masih minimnya fasilitas penunjang menjadi 

permasalahan yang terjadi saat ini untuk mengangkat potensi 

Waduk Saguling.Apabila pemerintah mampu merangkul masyarakat 

bersama-sama pihak swasta untuk mengelola dan mengembangkan 

Waduk saguling maka Kawasan tersebut akan mampu berkembang 

menjadi salah satu unggulan dan potensi pariwisata bagi Kecamatan 

Padalarang. 

Kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Padalarang 

saat ini, khususnya warga Kawasan Kota Baru Parahyangan rata-

rata menengah keatas dan memiliki minat belanja yang tinggi.Masih 

minimnya fasilitas pusat perbelanjaan berbanding terbalik dengan 

minat belanja yang tinggi di wilayah Kecamatan Padalarang.Di 

Kecamatan Padalarang sendiri sudah terdapat satu fasilitas pusat 

perbelanjaan dengan menggunakan konsep mall yang 

diterjemahkan kedalam bentuk dan ruang tertutup yang hanya 

sekedar tempat berbelanja yang kurang diminati pengunjung saat ini. 

Permasalahan pada sebagian besar bangunan pusat perbelanjaan 

adalah kurangnya keselarasan antara ruang dalam dan ruang luar 

bangunan yang menimbulkan sick building syndrome karena 
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munculnya kesan terkurung dalam suatu bangunan,seakan-akan 

pandangan pengunjung ada dalam batas dinding. 

Didasarkan permasalahan yang terjadi saat ini di Kecamatan 

Padalarang,mengenai masih kurangnya fasilitas untuk mengangkat 

potensi Waduk Saguling menjadi daya tarik sebuah objek wisata dan 

belum adanya fasilitas untuk mewadahi kegiatan perbelanjaan 

sekaligus rekreasi di Kecamatan Padalarang,memunculkan sebuah 

gagasan untuk menggabungkan antara keduanya.Dimana potensi 

Waduk Saguling yang menjadi magnet dapat diexpose dan diangkat 

menjadi background setting melalui fasilitas perbelanjaan sekaligus 

rekreasi wisata air dalam satu bangunan multifungsi komersial. 

 Sebagai sebuah kompleks bangunan dengan fungsi sebagai 

pusat perbelanjaan dan wisata air dimana lokasi tapak yang 

bersinggungan langsung dengan alam memunculkan sebuah isu 

atau permasalahan desain secara arsirsitektural seperti,kondisi 

secara umum pada sebuah pusat perbelanjaan lebih cenderung 

berorientasi kedalam dengan fokus terhadap retail-retail yang ada 

dan tertutup kurang selaras antara ruang luar dan ruang dalam 

seperti dibatasi dinding,akan tetapi yang diharapkan dari proyek ini 

adalah kompleks bangunan dengan penataan ruang dalam dan 

ruang luar di dalam tapak yang menjadi satu kesatuan sebagai 

sarana menyatukan bangunan dengan lingkungan alam sekitar 

dimana Waduk Saguling yang menjadi background setting dan 

magnet atau daya tariknya.Permasalahan lain yang muncul dengan 
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kondisi bangunan yang bersinggungan langsung dengan alam 

adalah bagaimana upaya untuk mempertahankan kondisi alam pada 

sekitar Waduk saguling dan menciptakan inovasi-inovasi bentuk 

bangunan yang dapat menjadi daya tarik masyarakat dan wisatawan 

dengan mengkaji konsep dari desain bangunan yang dapat 

mensinergikan potensi alam lokal dalam hal ini Waduk Saguling 

untuk dijadikan sebagai upaya pendukung integrasi bangunan 

dengan fungsi sebagai pusat perbelanjaan dan wisata air.Kemudian 

aspek sistem sikulasi yang dapat menyatukan bangunan pusat 

perbelanjaan dan wisata air menjadi satu kesatuan. 

1.2 Masalah Desain 

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas dalam proyek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata 

Air di Waduk Saguling Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung 

Barat”,yakni: 

a. Bagaimana penataan ruang dalam dan ruang luar di dalam tapak 

pada bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air yang dapat 

menjadi satu kesatuan sebagai sarana menyatukan bangunan 

dengan lingkungan alam sekitar. 

b. Bagaimana merancang bentuk bangunan pusat perbelanjaan 

dan wisata air yang dapat bersinergi dengan lingkungan alam 

sekitar dengan memasukan unsur ekologi sebagai upaya untuk 

mempertahankan kondisi alam pada sekitar waduk saguling. 

c. Bagaimana sistem sirkulasi yang dapat menyatukan bangunan 
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pusat perbelanjaan dan wisata air menjadi satu kesatuan 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Perancangan sebuah projek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata 

air di Waduk Saguling Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat” 

ini bertujuan untuk : 

a. Membuat kajian arsitektural menegenai penataan ruang dalam 

dan ruang luar di dalam tapak pada sebuah bangunan pusat 

perbelanjaan dan wisata air yang dapat menjadi satu kesatuan 

sebagai sarana menyatukan bangunan dengan lingkungan alam 

sekitar. 

b. Membuat kajian arsitektural menegenai merancang bentuk 

bangunan multifungsi komersial perbelanjaan dan wisata air yang 

dapat bersinergi dengan lingkungan alam sekitar dengan 

memasukan unsur ekologi sebagai upaya untuk 

mempertahankan kondisi alam pada sekitar tapak. 

c. Membuat kajian arsitektural menegenai sistem sirkulasi yang 

dapat menyatukan bangunan pusat perbelanjaan dan wisata air 

menjadi satu kesatuan. 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

Landasan Perancangan Arsitektur ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 
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 Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan guna pengembangan potensi alam Waduk 

Saguling dengan penambahan fasilitas pusat perbelanjaan 

sebagai sarana dan prasarana kegiatan yang aktif,aman dan 

nyaman serta konteks dengan kondisi lingkungan yang ada. 

b. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

penambahan fasilitas untuk melengkapi kekurangan fasilitas yang 

sudah ada dengan menggabungkan fasilitas perbelanjaan 

dengan rekreasi wisata air didalam satu tempat dengan Waduk 

Saguling sebagai potensi lokal kawasan menjadi daya tariknya 

yang memberikan sensasi berbelanja dengan suasana alam. 

2. Manfaat Teoritis 

 Bagi pembaca diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan mengenai pembahasan terkait sebagai bahan 

diskusi akademis serta referensi penelitian selanjutnya.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang,pernyataan masalah 

desain,tujuan dan manfaat kegiatan,serta sistematika pembahasan 

mengenai projek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk 

Saguling Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat”. 

 

 



7 
 

BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, 

gambaran umum lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan, 

gambaran umum lingkungan dan sosial budaya mengenai projek 

“Pusat Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk Saguling Kecamatan 

Padalarang Kab. Bandung Barat”. 

BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Bab ini berisi tentang special need and requirement 

analysis,analisa preseden dan spacial structure analysis mengenai 

projek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk Saguling 

Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat”. 

BAB IV : Penyelusuran Masalah Desain 

Bab ini berisi tentang kajian komperhensif (analisa situasi 

potensi dan kendala) antara manusia,bangunan,dan lingkungan 

dengan kondisi faktual,pernyataan isu / permasalahan / fokus 

desain.Pernyataan masalah menjadi dasar dalam seluruh analisa, 

dan menguraikan beberapa teori atau studi literatur yang digunakan 

untuk dasar dalam pemecahan masalah desain. dalam projek “Pusat 

Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk Saguling Kecamatan 

Padalarang Kab. Bandung Barat” 

BAB V : Kajian Teoritik 

Bab ini berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar 

dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang sudah diputuskan dalam projek “Pusat 
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Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk Saguling Kecamatan 

Padalarang Kab. Bandung Barat”. 

BAB VI : Pendekatan Desain 

Bab ini berisikan tentang penetapan pendekatan 

perancangan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang 

berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang ditetapkan 

dalam projek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk Saguling 

Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat”. 

BAB VII : Konsep Perencanaan 

Bab ini berisikan tentang penetapan konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur, dan konsep 

perencanaan merupakan pernyataan sebagai pegangan atau 

landasan dalam proses perancangan arsitektur, konsep ruang dan 

tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, 

konsep struktur,konsep teknologi dalam projek “Pusat Perbelanjaan 

dan Wisata air di Waduk Saguling Kecamatan Padalarang Kab. 

Bandung Barat”. 

BAB VIII : Strategi Desain 

Bab ini berisikan tentang langkah atau tahapan dalam proses 

perancangan arsitektur sebagai tahapan dalam memecahkan 

masalah desain dalam projek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata air di 

Waduk Saguling Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat”. 
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Kepustakaan 

Berisikan tentang sumber – sumber data dan referensi yang 

digunakan,baik yang bersifat kepustakaan maupun digital.Meliputi 

daftar pustaka,daftar gambar,daftar tabel dan daftar bagan atau 

diagram dalam projek “Pusat Perbelanjaan dan Wisata air di Waduk 

Saguling Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


