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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN  

PUSAT PERBELANJAAN DAN WISATA AIR DI WADUK SAGULING 

 

8.1 Tahapan Proses Perancangan Arsitektur 

Strategi desain merupakan tahapan-tahapan yang digunakan untuk 

penyelesaian permasalahan dominan yang sudah ditentukan dalam 

pernyataan permasalahan desain hingga masuk kedalam konsep 

perancangan. 

No. Tahap Masalah Desain 

1. 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. 

Tahap 1 
Mempelajari dan mengkaji mengenai karakteristik lingungan 
yang ada pada sekitar lokasi tapak 

Tahap 2 Menganalisa fungsi bangunan dan pengguna pada bangunan 

Tahap 3 Mempelajari teori-teori mengenai ruang luar dan ruang dalam 

Tahap 4 Mempelajari teori-teori mengenai penataan ruang  

Tahap 5 
Analisa studi preseden sejenis untuk mendapatkan gambaran 
tata ruang dan tata ruang dalam dengan karakteristik pusat 
perbelanjaan dan wisata air yang menyatu dengan alam 

Tahap 6 

Mencari pendekatan perancangan yang sesuai dengan 
penataan ruang dalam dan ruang luar yang menjadi satu 
kesatuan sebagai sarana menyatukan bangunan dengan 
lingkungan alam sekitar 

Tahap 7 

Mempelajari pendekatan perancangan yang digunakan 
sebagai pemecahan masalah penataan ruang dalam dan 
ruang luar yang dapat menjadi satu kesatuan sebagai sarana 
menyatukan bangunan dengan lingkungan alam sekitar 

Tahap 8 

Penerapan kedalam konsep perancangan tata ruang,konsep 
yang diterapkan,dengan penyelesaian yang didasarkan dari 
teori dan pendekatan perancangan yang sudah ditetapkan 
berdasarkan permasalahan penataan ruang 

2. 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. 

Tahap 1 
Mempelajari dan mengkaji mengenai karakteristik lingungan 
yang ada pada waduk Saguling 

Tahap 2 Menganalisa fungsi bangunan dan pengguna pada bangunan 

Tahap 3 
Mempelajari teori-teori yang berkaitan mengenai bentuk 
bangunan dan unsur-unsur ekologis 
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Tahap 4 
Analisa studi preseden sejenis untuk mendapatkan gambaran 
bentuk bangunan dengan karakteristik yang menyatu dengan 
alam 

Tahap 5 

Mencari pendekatan perancangan yang sesuai dengan 
merancang bentuk bangunan yang dapat bersinergi dengan 
lingkungan alam sekitar sebagai upaya untuk 
mempertahankan kondisi alam 

Tahap 6 

Mempelajari pendekatan perancangan yang digunakan 
sebagai pemecahan masalah merancang bentuk bangunan 
yang dapat bersinergi dengan lingkungan alam sekitar 
sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi alam 

Tahap 7 

Penerapan kedalam konsep perancangan bentuk bangunan 
yang dapat bersinergi dengan lingkungan alam sekitar 
sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi alam,dengan 
penyelesaian yang didasarkan dari teori dan pendekatan 
perancangan yang sudah ditetapkan berdasarkan 
permasalahan. 

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

Tahap 1 Menganalisa fungsi bangunan dan pengguna pada bangunan 

Tahap 2 Mempelajari teori-teori mengenai sistem sirkulasi 

Tahap 3 
Analisa studi preseden sejenis untuk mendapatkan gambaran 
sistem sirkulasi dengan karakteristik yang sama 

Tahap 4 Mencari pendekatan perancangan yang sesuai dengan sistem 
sirkulasi yang dapat menyatukan dua fungsi berbeda menjadi 
satu kesatuan 

Tahap 5 Mempelajari pendekatan perancangan yang digunakan 
sebagai pemecahan masalah sistem sirkulasi 

Tahap 6 Penerapan kedalam konsep perancangan sistem sirkulasi 
yang dapat menyatukan bangunan pusat perbelanjaan dan 
wisata air menjadi satu kesatuan,dengan penyelesaian yang 
didasarkan dari teori dan pendekatan perancangan yang 
sudah ditetapkan berdasarkan permasalahan. 

Tabel 8. 1 Strategi Desain 
Sumber : Analisis Pribadi,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


