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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat perkotaan saat ini sangat erat kaitannya dengan ruang 

publik. Dalam sebuah kota, umumnya terdapat ruang publik yang dapat diakses 

oleh masyarakat umum dan dapat mempertemukan berbagai masyarakat dalam 

kegiatan yang sama. Ruang publik merupakan ruang yang dapat mewadahi 

kepentingan publik atau masyarakat umum, misalnya melakukan komunikas i 

dengan kolega, pertemuan informal komunitas tertentu, bermain, jalan-jalan, 

melepas lelah, melihat lihat taman dan penghijauan, dan lain-lain (Darmawan, 

2005). Ruang publik sebagai salah satu elemen kota pun dapat memberikan karakter 

tersendiri dan sangat esensial untuk meningkatkan kualitas ruang kota. Salah satu 

bentuk ruang publik yang belum terlalu familiar istilahnya di Indonesia adalah third 

place, atau diterjemahkan menjadi ‘tempat ketiga’. 

Third place yaitu ruang yang bemakna bagi seseorang selain first place (tempat 

pertama) atau tempat tinggal dan second place (tempat kedua) atau tempat kerja. 

Third place, umumnya berupa ruang publik, menjadi bagian penting dari ruang 

perkotaan karena fungsinya sebagai tempat berkumpul. Ketika berevolusi, ruang 

publik menjadi bagian dari pertumbuhan yang sulit dipisahkan dari sebuah kota 

(Oldenburg, 1989).  

Jeffres, Bracken, Jian, & Casey (2009) menyatakan bahwa third place paling 

familiar bagi masyarakat perkotaan sebagai responden adalah coffee shop, mulai 

dari Starbucks hingga warung kopi lokal dengan persentase 13% responden. 

Sementara itu, beberapa hasil lain adalah pusat-pusat komersial seperti salon dan 

pusat perbelanjaan dengan 6% responden. Persentase terbesar pada penelitian ini 

adalah ‘tidak tahu’ mengenai third place yaitu sebesar 29% dan sisanya merupakan 

pusat kegiatan lainnya. Penelitian ini menunjukkan tren third place berupa ruang-

ruang publik paling relevan saat ini adalah tempat-tempat komersial. Kenyataan ini 
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pun jelas terlihat di kota-kota besar di Indonesia terutama metropolitan Jakarta dan 

Bandung, dengan banyaknya kafe dan coffee shop sebagai tempat mengisi waktu 

luang dan tempat interaksi terjadi. Selain itu, fungsi kawasan komersial pun dapat 

menjadi magnet kegiatan, sehingga membutuhkan perancangan ruang agar dapat 

memberikan kehidupan bagi kota. Oleh karena itu, dengan perancangan yang 

memerhatikan faktor kebutuhan third place sebagai ruang untuk melakukan 

berbagai kegiatan, kawasan komersial dapat meningkatkan taraf hidup kawasan 

sekitar secara aktif. 

1.2. Rumusan Masalah 

Persoalan yang terdapat pada perancangan third place terutama di kota-kota di 

Indonesia adalah third place belum dirancang dengan mempertimbangkan fungs i 

yang ada serta kebutuhan pengguna. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut 

mengenai kebutuhan third place di Koridor Komersial Riau di Kota Bandung. 

Kawasan Riau berfungsi sebagai salah satu shopping street, yaitu pusat pertokoan 

berupa lintasan pergerakan manusia dan kendaraan (Rubberstein, 1992) di Kota 

Bandung. Fungsi bangunan di kawasan ini didominasi bangunan-bangunan 

perdagangan berupa ritel, restoran, hotel, bank, selan itu juga ada institus i 

pendidikan. Posisi kawasan ini strategis karena terletak di bagian tengah Kota 

Bandung dan dekat ke CBD utama, yaitu kawasan Alun-Alun Kota Bandung.  

Berdasarkan teori Oldenburg, kondisi kawasan Riau sebagai koridor komersial 

belum tentu berhasil mengakomodasi kebutuhan third place secara maksimal. 

Kondisi ini disebabkan oleh teori Oldenburg yang menggambarkan third place 

sebagai ruang yang inklusif dan ramah. Hal-hal ini belum tentu dapat dicapai oleh 

third place yang tersedia di Koridor Komersial Riau, terutama karena image yang 

dimiliki oleh koridor komersial tersebut adalah shopping area dengan berbagai 

factory outlet dan toko-toko lainnya. 

Kenyamanan third place di suatu kota memiliki pengaruh besar pada pola 

kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tentu saja disebabkan oleh banyaknya 
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kegiatan yang akan dilakukan di sebuah third place, terutama fungsi rekreasi dan 

bersosialisasi yang saat ini menjadi sebuah bagian penting dari gaya hidup 

masyarakat perkotaan. Sebagai tempat yang paling sering dikunjungi selain rumah 

dan tempat kerja, third place harus mampu menyediakan kebutuhan pengunjungnya 

sesuai dengan karakter tempat dan karakter pengunjungnya. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, didapat pertanyaan penelitian, yaitu 

Bagaimana karakter third place yang sesuai dengan teori Oldenburg dan juga 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota dinilai dari persepsi pengguna ruang 

tersebut?  

1.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai kinerja third place di Koridor Komersial 

Riau Bandung berdasarkan fungsi third place dan standar teori Oldenburg. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya objek third place eksisting di Kawasan Riau  

2. Terevaluasinya kesesuaian objek third place secara fungsi third place 

3. Terevaluasinya kesesuaian karakter third place berdasarkan karakter 

Oldenburg 

4. Teridentifikasinya aspek-aspek kunci dalam perancangan third place di 

Kawasan Riau berdasarkan fungsi dan karakter Oldenburg dari persepsi 

pengguna ruang. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi penelitian ini akan membahas mengenai kinerja third 

place di kawasan penelitian berdasarkan fungsi dan karakter. 

1. Fungsi Third Place 

Third place adalah ruang yang bermakna selain sebagai tempat tinggal (first 

place) dan tempat bekerja (second place). Kinerja third place akan ditinjau 

dari kegiatan yang dilakukan pengguna ruang di dalamnya serta persepsi 



4 

 

Institut Teknologi Nasional 

 

pengguna terhadap karakter tempat tersebut. Persepsi pengguna ruang 

tersebut juga akan menjadi ukuran untuk menentukan third place seperti apa 

yang dibutuhkan di kawasan penelitian. Kinerja third place dalam penelit ian 

ini akan diuji dengan: 

1) Tipologi paling signifikan, yaitu third place seperti apa yang sering 

dikunjungi pengguna ruang 

2) Intention (niat) berkunjung, yaitu apakah kunjungan ke third place 

tersebut adalah sebagai tujuan utama 

3) Aktivitas, yaitu kegiatan apa yang dilakukan pengguna ruang di third 

place tersebut sehingga dapat dinilai apakah benar third place tersebut 

dimanfaatkan sebagai fungsinya yaitu salah satunya sebagai ruang 

bersosialisasi dan penyegaran. 

2. Karakter Third Place 

Terdapat beberapa objek third place yang akan dikaji dengan beberapa 

variabel. Variabel yang diteliti akan berasal dari teori Oldenburg (1989) 

sehingga dapat menjawab kesesuaian kondisi eksisiting third place 

dibanding dengan karakter yang seharusnya. Objek third place yang dikaji 

merupakan ruang-ruang yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, yaitu 

coffee shop, restoran, plaza, minimarket, supermarket, hingga factory outlet. 

Variabel yang diteliti dalam objek penelitian ini adalah: 

1) Berada di lahan ‘netral’, tidak ada "tuan rumah"; 

2) Menyamaratakan atau equal terdapat kehadiran orang-orang dari strata 

sosial-ekonomi yang berbeda; 

3) Selalu terjadi percakapan sebagai aktivitas utama; 

4) Dapat diakses, tidak ada hambatan fisik, kebijakan, atau moneter untuk 

masuk; 

5) Ada "pelanggan tetap" yang menganggap atmosfer cukup nyaman 

untuk terus berkunjung ke sana; 

6) Suasana yang terasa menyenangkan dengan tawa dan percakapan 

‘cerdas’ (witty). 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini mencakup koridor komersial 

(commercial corridor) Riau di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lingkup 

wilayah yang dipilih merupakan koridor Jalan Riau yang memiliki fungsi bangunan 

perdagangan, jasa, perkantoran, pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. 

Batas wilayah yang dipilih dapat dilihat pada peta kawasan  (Gambar 1.1). 

Berdasarkan peta delineasi kawasan, ruang lingkup wilayah yang ditentukan 

adalah koridor Jalan Riau yang didominasi oleh fungsi perdagangan/jasa hingga 

dapat dikatakan sebagai commercial corridor. Koridor ini memiliki batas Barat 

yaitu simpang Jalan Wastukencana dan batas Timur yaitu simpang Jalan Ahmad 

Yani – Jalan Laswi, sementara itu, wilayah penelitian hanya mencakup lapis 

pertama dari koridor Jalan Riau. 

Dasar penentuan ruang lingkup wilayah meliputi jaringan jalan dan fungs i 

bangunan dan aktivitas yang homogen dari dalam kawasan. Fungsi bangunan 

didominasi oleh perdagangan/jasa (salah satunya berupa tempat makan), 

pendidikan, kantor pemerintahan, dan sedikit permukiman.  
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Gambar 1.1 

Delineasi Kawasan Penelitian 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab berikut uraian substansi masing-

masing bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup uraian latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan 

dan sasaran, ruang lingkup yang dibagi menjadi ruang lingkup wilayah serta 

substansi, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II THIRD PLACE DI KORIDOR KOMERSIAL 

Bab ini mencakup konsep dan teori terkait topik penelitian dan mencakup studi 

terdahulu yaitu mengenai third place yang menjadi kata kunci utama penelitian dan 

koridor komersial sebagai wilayah penelitian. Dapat dilihat pula metode yang 

pernah digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analis is 

yang akan digunakan selama proses penelitian. Pada bab ini juga terdapat tabel 

kebutuhan data serta keterangan mengenai instrument dan metode yang akan 

digunakan serta tahapan yang akan dilakukan. 

BAB IV KONDISI UMUM KORIDOR KOMERSIAL RIAU 

Bab ini mencakup kondisi umum mengenai Koridor Komersial Riau, termasuk 

lokasi koridor, kondisi koridor, kondisi bangunan, hingga kondisi objek-objek third 

place yang akan diteliti. 

BAB V THIRD PLACE DI KORIDOR RIAU BERDASARKAN PERSEPSI 

PENGGUNA RUANG 

Bab ini mencakup analisis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan 

third place di Koridor Komersial Riau. Analisis yang dilakukan meliputi 

identifikasi tipologi, intention (niat), serta aktivitas yang dilakukan di third place. 

Selain itu, ada pula evaluasi third place berdasakan teori Oldenburg (1989) dan 
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menghubungkannya dengan persepsi pengguna ruang masa kini serta third place 

seperti apa yang diinginkan oleh pengguna ruang. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini mencakup kesimpulan kondisi eksisting dan evaluasi kondisi third place di 

Koridor Komersial Riau dengan standar Oldenburg, serta rekomendasi dan 

masukan yang berasal dari temuan-temuan penelitian agar memaksimalkan fungs i 

third place di Koridor Komersial Riau. 

  


