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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN  

PUSAT PERBELANJAAN DAN WISATA AIR DI WADUK SAGULING 

 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 

Penetapan pendekatan perancangan dipilih berdasarkan 

permasalah dominan yang sudah terpilih dari latar belakang isu atau 

permasalan desain yang terjadi pada projek perancangan. 

Pendekatan perancangan digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan desain yang dominan yang sudah ditentukan 

sebelumnya.Dalam perancangan pusat perbelanjaan dan wisata air 

ini untuk menyelesaikan permasalahan desain yang sudah 

ditentukan sebelumnya,maka tema yang dipilih adalah keselarasan 

(harmoni) sedangkan pendekatan perancangan yang digunakan 

yaitu Arsitektur Organik. 

Tema keselarasan (harmoni) ditentukan berdasarkan dari 

lokasi projek yang bersinggungan langsung dengan alam.Tema 

keselarasan (harmonis) dirasa cocok untuk projek ini,karena 

keselarasan dilakukan dalam rangka menjaga harmonisasi 

bangunan baru dengan lingungan yang sudah ada.Arsitektur organik 

di pilih karena dapat menyelesaikan permasalah desain yang terkait 

dengan merancang bentuk bangunan serta penataan ruang dalam 

dan ruang luar yang mampu menjaga kestabilan dan bersinergi 

dengan alam di sekitarnya. 
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Dalam kasus ini bangunan projek pusat perbelanjaan dan 

wisata air ini dituntut untuk tidak merusak lingkungan,mampu 

merenewal energi dan sumber daya alam yang dibutuhkan pada 

projek pusat perbelanjaan dan wisata air ini,serta mampu bersinergi 

dengan lingkungan alam di sekitarnya. 

Arsitektur organik adalah aliran arsitektur yang diperkenalkan 

oleh tokoh arsitek Frank Lloyd Wright pada tahun 1900-an. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “organik” sendiri berarti 

berhubungan dengan organisme hidup, maka dapat disimpulkan 

bahwa “organik” selalu berhubungan dengan alam. 

Frank Lloyd Wright menyampaikan bahwa sebenarnya 

arsitektur organik telah ada sebelum dia memperkenalkannya, hanya 

saja aliran ini belum mempunyai nama. 

(Riley,1994) Terdapat enam tahapan arsitektur organik 

menurut Frank Lloyd Wright : 

a. Untuk mencapai kualitas ini diperlukan penyeleksian semua yang 

tidak perlu,termasuk dinding interior.karena itu dia menulis, 

”sebuah bangunan harus memiliki ruangan sedikit mungkin, 

bukaan harus diintegrasikan kedalam struktur dan bentuk 

(menjadi semacam ornamen alami) detail dan dekorasi harus 

dikurangi; dan peralatan,perlengkapan,gambar dan perabotan 

harus diintegrasikan ke dalam struktur.” 

b. Prinsip kedua disebut sebagai gaya rumah yang beragam karena 

gaya orang-orang yang juga beragam.Ini memungkinkan 
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ekspresi individualitas klien. 

c. Prinsip ketiga berkolerasi dengan sifat,topografi,dan arsitektur. 

Wright berkata”sebuah bangunan akan tampak tumbuh dengan 

mudah dari tapaknya dan dibentuk untuk menyelaraskan dengan 

lingkungannya.” 

d. Prinsip keempat Wright menyebutkan untuk mengambil warna 

bangunan dari alam dan menyesuaikannnya agar menyatu 

dengan bahan bangunan.Wright menerapkan istilah 

conventionalization,sebuah metode mengabstraksikan bentuk 

keesensinya,untuk mewarnai dan menanamkan bentuk sebagai 

sumber motif desain. 

e. Prinsip kelima disebutkan untuk menyatakan sifat material.Kayu 

harus terlihat seperti kayu,menunjukkan butiran dan warna 

alami,dengan variasi yang sama berlaku untuk batu 

bata,batu,dan plester.Wright menganggap bahan-bahan ini 

secara inheren “ramah dan indah”. 

f. Prinsip keenam Wright menyebutkan integritas spiritual dalam 

arsitektur.Dia percaya bangunan harus memiliki kualitas yang 

serupa dengan kualitas manusia dari ketulusan dan kejujuran. 

Dalam bukunya New Organic Architecture,2001 menurut David 

Pearson arsitektur organik memiliki beberapa karakteristik,Berikut 

adalah karakteristik dari arsitektur organik: 

a. Be inspired by nature and be sustainable, healthy, conserving and 

diverse 
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artinya : harus selaras dengan alam, sehat dan harus bisa 

melestarikan lingkungan 

b. Unfold, like an organism 

artinya : harus bisa menunjukkan fungsi dari bangunan 

c. Exist in the continuous present 

artinya : harus bisa kekinian 

d. Follow the flows and be flexible and adaptable 

artinya : mampu mengikuti dan dapat beradaptasi dengan 

perkembangan yang ada 

e. Satisfy social, physical, and spiritual need 

artinya : memenuhi kebutuhan sosial, fisik dan spiritual 

f. Grow out of the site, and be unique 

artinya : memiliki cirikhas/ unik, out of the box 

g. Celebrate the spirit of youth, play, and surprise 

artinya : mempunyai kejutan dan mengekspresikan keceriaan 

h. Express the rhythm of music and the power of dance 

artinya : ekspresi dari bangunan mampu membuat orang yang 

melihat seperti mendengarkan musik dan ingin berdansa 

Arsitektur organik adalah arsitektur yang memperhatiikan aspek 

ekologi.Arsitektur organik dan arsitektur hijau memiliki kesamaan, 

sama-sama bertemakan alam dan saling berbaur.Arsitektur organik 

didesain dengan kesadaran ekologi untuk menciptakan arsitektur 

ramah lingkungan,tidak hanya mempresentasikan dari segi bentuk 

saja tetapi juga mempresentasikan proses berkelanjuatan alam. 
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Pusat Perbelanjaan dan Wisata Air 
Arsitektur organic 

(New Organic Architecture,David 
Pearson,2001) 

- Pusat perbelnjaan berhubungan 
langsung dengan alam 

- Berada dekat dengan waduk,suara 
air sebagai musik alam 

- Menunjang fungsi hiburan,maka 
berkaitan dengan kebahagiaan 
atau kesenangan 

- Sebagai tempat untuk hiburan dan 
rekreasi maka harus dapat 
memenuhi kebutuhan penyegaran 
fisik dan jiwa 

- Mempunyai waduk di area pusat 
perbelanjaan dan wisata air akan 
menjadi kejutan dan daya tarik bagi 
wpengunjung yang datang 

- Be inspired by nature and be 
sustainable, healthy, conserving 
and diverse 

- Unfold, like an organism 
- Exist in the continuous present 
- Follow the flows and be flexible 

and adaptable 
- Satisfy social, physical, and 

spiritual need 
- Grow out of the site, and be 

unique 
- Celebrate the spirit of youth, play, 

and surprise 
- Express the rhythm of music and 

the power of dance 

Tabel 6. 1 Pendekatan Fungsi Bangunan Terhadap Karakteristik Arsitektur Organik 
Sumber : Analisis Pribadi,2018 

Projek Pusat Perbelanjaan Dan Wisata Air di Kecamatan 

Kabupaten Bandung Barat menggunakan pendekatan Arsitektur 

organik sebagai landasan dalam penyelesaian permasalahan 

desain.Kemungkinan penerapan teori pendekatan perancangan 

berdasarkan studi terhadap pengertian dan karakteristik arsitektur 

organik itu sendiri.Maka hal-hal yang dapat diterapkan di dalam 

projek Pusat Perbelanjaan dan Wisata Air di Waduk Saguling 

Kecamatan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai pemilihan 

material,keruangan pada bangunan,serta bentuk pada bangunan. 

6.2 Preseden Pendekatan Perancangan 

Analisa preseden pendekatan perancangan mengabil bangunan 

Falling Water karya Frank Lloyd Wright yang menjadi pencetus 

arsitektur organik,yang menjadi pendekatan perancangan yang 

digunakan untuk pemecahan permasalah desain. 

Bangunan Be inspired by Unfold,like an organism 
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nature and be 
sustainable,healthy, 

conserving and diverse 

Falling 
Water 

harus selaras dengan alam, 
sehat dan harus bisa 

melestarikan lingkungan 

harus bisa menunjukkan 
fungsi dari bangunan 

 

Bangunan falling water memiliki 
keselarasan dengan alam 
melalui bentuk bangunan yang 
merespon aliran air terjun 

 

Secara fungsi bangunan falling 
water mencerminkan fungsi 
sebagai bangunan dengan 
fungsi sebagai hunian dengan 
harmonisasi dengan alam baik 
eksterior maupun interiornya. 

Exist in the continuous present 
Follow the flows and be 
flexible and adaptable 

harus bisa kekinian 
mampu mengikuti dan dapat 

beradaptasi dengan 
perkembangan yang ada 

 

Secara visual bentuk bangunan 
falling water memiliki bentuk 
yang kekinian 

 
Secara visual  dan bentuk 
bangunan falling water memiliki 
bentuk yang mengikuti dan 
dapat beradaptasi dengan 
perkembangan yang ada 

Celebrate the spirit of 
youth,play,and surprise 

Express the rhythm of music 
and the power of dance 

mempunyai kejutan dan 
mengekspresikan keceriaan 

ekspresi dari bangunan 
mampu membuat orang yang 
melihat seperti mendengarkan 

musik dan ingin berdansa 

Dari pemilihan material dan 
harmonisasi bangunan dengan 
lingkungannya falling water 
memberikan dan 
mengekspresikan kecerian 

Bangunan falling water 
memberikan keceriaan dari 
sensasi percikan air seperti 
intrumen musik yang 
membangun kesan ruang dari 
air terjun serta kesan hangat 
melalui pemilihan material 
alam berupa kayu dan batu 
alam. 
 

Grow out of the site,and be 
unique 

Satisty social,physical,and 
spiritual need 

memiliki cirikhas/ unik, out of the 
box 

memenuhi kebutuhan sosial, 
fisik dan spiritual 

Falling water memiliki ciri khas 
yang mudah diingat berupa 
harmonisasi bangunan dengan 
air terjun 

Memenuhi kebutuhan sosial 
sebagai tempat tinggal dan 
memenuhi spiritual karena 
menghadirkan kesan relaksasi 


