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2. BAB II 

THIRD PLACE DI KORIDOR KOMERSIAL 

2.1 Third Place 

2.1.1 Definisi Umum 

Ruang publik menjadi bagian dari pertumbuhan yang sulit dipisahkan dari 

perkotaan (Oldenburg, 1989). Ruang publik terutama third place menjadi bagian 

penting dari ruang perkotaan karena fungsinya sebagai tempat berkumpul. Tempat 

ini menjadi tujuan setelah first place atau tempat pertama (rumah) dan second place 

atau tempat kedua (tempat kerja). Adanya third place dianggap menjadi ruang yang 

penting untuk menumbuhkan komunitas serta budaya di lingkungan perkotaan. 

Istilah third place pertama muncul dalam buku Ray Oldenburg yang berjudul The 

Great, Good Places, dengan menjelaskan bahwa kebutuhan akan tempat ini 

bermula dari revolusi industri di Amerika Serikat, dengan pemisahan tempat tingga l 

dengan tempat kerja yaitu kawasan industri (Jaya, 2018). Kehidupan sosial para 

pekerja pun menjadi dorongan terbentuknya tempat-tempat berkumpul dan 

bersosialisasi, jauh dari kehidupan tempat tinggal dan pekerjaan yang mungk in 

membuat penat. Dengan third place, proses ini dianggap memanusiakan manusia 

dengan memahami kebutuhan dasar manusia untuk berkumpul dan 

mengekspresikan diri. Third place juga disebut sebagai public meeting place 

(Larice dan Macdonald, 2007), menjelaskan bahwa third place yang dianggap 

bukan hanya berupa bar atau kafe, namun juga ruang-ruang terbuka seperti taman, 

plaza, atau bahkan sekadar trotoar, selama dapat mewadahi kegiatan masyarakat 

yang saling berinteraksi dan bersosialisasi. 

Pada praktiknya dalam lingkup kehidupan perkotaan, third place memiliki berbagai 

karakteristik yang membedakannya dari tempat lainnya di lingkup perkotaan. 

Oldenburg (1989) menguraikan beberapa karakteristik spesifik dari third place, 

yaitu:  
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1) Berada di lahan ‘netral’. Semua orang diterima, dan tidak ada yang berperan 

sebagai "tuan rumah"; 

2) Menyamaratakan, terdapat kehadiran orang-orang dari strata sosial-ekono mi 

yang berbeda; 

3) Percakapan adalah aktivitas utama. Meskipun situasi dapat berlatar di tempat 

untuk minum, olahraga, atau bermain, percakapan selalu terjadi; 

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

5) Terletak jauh dari rumah-rumah. Ada "pelanggan tetap" yang menganggap 

atmosfer cukup nyaman untuk untuk ‘menetap’ di sana; 

6) Suasana yang terasa menyenangkan dengan tawa dan percakapan ‘cerdas’ 

(witty) sering terdengar. 

Karakter-karakter third place yang dicetuskan Oldenburg bercermin dari pola 

kegiatan masyarakat pada abad ke-20. Karakter third place yang ada sekarang bisa 

jadi mengalami pergeseran atau penyesuaian tertentu seiring berubahnya waktu dan 

pola hidup masyarakat perkotaan. Jika beberapa tahun lalu third place umumnya 

terjadi di tempat pangkas rambut, warung-warung, hingga salon, kini tren itu 

bergeser ke tempat-tempat yang lebih umum disinggahi anak muda, seperti pusat 

perbelanjaan dan coffee shop. 

Salah satu dilema third place masa kini adalah tipologi third place yang didominas i 

lokasi-lokasi komersial. Meskipun coffee shop adalah salah satu tempat paling 

populer, perlu diingat lagi bahwa third place sejatinya adalah tempat berkumpul 

dan berkomunitas yang sangat netral, aman, setara, dan mudah diakses tanpa 

hambatan (Oldenburg, 1989). Karakter-karakter ini tak selalu dapat dicapai oleh 

tempat dengan tujuan utama komersial yang pastinya lebih profit-oriented 

(orientasi pada keuntungan). Third place harusnya menjadi tempat yang istimewa 

dan dapat dirasakan oleh tiap orang tanpa terkecuali. 

Inklusif dan ‘lokal’ merupakan karakter lain dari third place, oleh karena itu third 

place sebagai ruang berkumpul yang ideal perlu menonjolkan inklusivitas baik bagi 
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pengunjung tetap maupun pengunjung musiman. Ide terkait inklusivitas dalam 

ruang-ruang komersial masih dapat dicapai dengan berbagai upaya termasuk fisik 

dan nonfisik agar terus membuat third place yang ramai sekarang ini, misalnya 

berbagai coffee shop, dapat menjadi tempat berkumpul yang ramah, nyaman, 

terbuka, dan tidak menyebabkan segregasi masyarakat dengan latar belakang sosial 

dan ekonomi berbeda seperti yang dijelaskan oleh Oldenburg. 

2.1.2 Fungsi 

Third place adalah salah satu katalis bagi kehidupan sosial masyarakat terutama di 

perkotaan. Masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan perkotaan kerap 

membutuhkan ruang ‘istirahat’ di tengah padatnya arus kegiatan perkotaan. Third 

place, dijelaskan oleh Oldenburg (1989) sebagai ‘great, good places’, adalah 

tempat yang membantu perkembangan komunitas dan komunikasi antara manusia 

di luar rumah dan tempat kerja. Third place dapat berupa warung kopi, salon, 

perpustakaan kota, gimnasium, dan berbagai tempat lainnya. Ruang ini 

dimanfaatkan sebagai tempat orang-orang bertemu, berkumpul, dan berkomunikas i 

(Jeffres, dkk., 2009). 

Mengenai third place, Oldenburg menyatakan dalam bukunya The Great Good 

Place mengenai ragam third place di berbagai belahan dunia pada abad ke-20, yaitu 

German-American Large Beer Gardens, Main Street (jalan utama), The English 

Pub (Pub Inggris), The French Café (Kafe Prancis), dan The American Tavern 

(Kedai minum Amerika). Berbagai jenis third place ini merupakan hasil dari 

sejarah, budaya, dan gaya hidup masyarakatnya. Karakter berbagai tempat yang 

berbeda ini sangat bervariasi dan mencerminkan gaya serta karakter yang tumbuh, 

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa third place yang ada dan berkembang di 

masing-masing negara tercipta dari kebutuhan yang berbeda-beda, contohnya pub 

Inggris yang  tentu saja berbeda dengan kedai minum Amerika. Pub, singkatan dari 

public house di Inggris, secara karakter lebih menyukai pengunjung yang elegan, 

aura-aura kehormatan, dan tingkat integrasi yang tinggi dalam kehidupan berwarga 

negara. Sementara itu, tavern (kedai minum) di Amerika adalah titik fokus di 
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Amerika, dikombinasikan dengan penginapan, berfungsi sebagai community center 

(pusat komunitas), tempat untuk mengekspresikan diri, serta populer di antara 

pelancong sebagai ‘home away from home’, yang berarti ‘sebuah tempat yang 

membuat seseorang merasa nyaman dan sudah seperti rumah’. Tavern juga populer 

sebagai tempat bersosialisasi warganya, jauh dari kehidupan dingin sebagai buruh-

buruh pabrik.  

Third place tidak luput dari karakter familiaritas yang dirasakan oleh pengunjung-

pengunjungnya. Berdasarkan penelitian oleh Jeffers, dkk. (2009), 29% responden 

tidak bisa memikirkan apa third place bagi mereka, sedangkan third place paling 

sering disebutkan oleh responden adalah coffee shops (mulai dari Starbucks hingga 

kedai kopi lokal) dengan 13% responden. Beberapa responden juga menyebutkan 

restoran mulai dari rumah makan lokal hingga yang lebih umum seperti 

McDonalds. Tempat rekreasi lain seperti pusat komunitas, gereja, taman, dan spot 

rekreasi outdoor juga kerap disebutkan. Hasil penelitian ini menyetujui karakter 

third place yang disebutkan Oldenburg (1989), yaitu neutral ground (lahan netral), 

terbuka bagi semua kelompok masyarakat, aktivitas mayoritasnya adalah 

percakapan, serta mudah diakses. 

Masih mengenai penelitian oleh Jeffers, dkk. (2009), 6% responden 

mengidentifikasi third place sebagai tempat-tempat komersial, yaitu pusat 

perbelanjaan, pertokoan dan mall, pangkas rambut, dan salon kecantikan. Tipe-tipe 

third place seperti ini dapat berfungsi sebagai ruang transisi yang efisien jika ditata 

dengan baik. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa pertokoan, restoran, 

coffee shops adalah beberapa jenis third place berupa tempat komersial paling 

populer.  

Pada masa kini, sering ditemukan masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda, 

termasuk milenial dan Gen Z, yang menghabiskan waktu di pusat-pusat 

perbelanjaan seperti mall, umumnya dilengkapi dengan berbagai tempat yang bisa 

digunakan untuk berkumpul. Kota-kota besar di Indonesia bahkan umumnya 
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memiliki lebih dari satu mall, dan kegiatan masyarakat dari segala usia kerap kali 

menuju ke arah tempat tersebut. Meski berbeda tujuan dan toko yang dikunjungi, 

masyarakat perkotaan umumnya sudah menganggap mall sebagai gaya hidup, dan 

menjadikannya salah satu pilihan utama untuk rekreasi. Budaya ini telah cukup 

bertumbuh dalam kehidupan masyarakat, di mana mall atau pusat perbelanjaan dan 

rekreasi lainnya tentu menjadi tempat yang dituju selain rumah dan tempat kerja. 

Spesifikasi tempat-tempat tersebut dengan nama third place sangat membantu 

dalam mengidentifikasi dan mengupayakan ruang-ruang yang dapat dijadikan 

tempat yang maksimal untuk menjadi sebuah third place yang nyaman dan menjadi 

bagian penting dari kehidupan masyarakat kota. 

2.2 Koridor Komersial 

Koridor secara fisik memiliki arti sebuah organisasi ruang linier (Moughtin, 1995). 

Koridor di perkotaan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi pinggir jalan 

yang digunakan untuk berjalan kaki dan fasad-fasad bangunan yang menghadap ke 

jalan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa koridor merupakan ruang yang 

terbentuk dengan dinding atau bangunan yang berada di tepi sebuah jalan. 

Umumnya, terdapat guna lahan dan fungsi bangunan tertentu yang mendominas i 

sebuah koridor sehingga menimbulkan ciri khas dan keseragaman tersendiri. 

Bishop dalam buku Designing Urban Corridor (1989) mengklasifikasikan dua 

macam koridor perkotaan, yaitu: 

 Commercial corridor, yaitu komersial koridor perkotaan termasuk di 

dalamnya beberapa dari jalan utama yang melewati kota, biasanya dimula i 

dari area-area komersial menuju pusat suburban yang padat dengan 

kompleks perkantoran dan pusat-pusat pelayanan. 

 Scenic corridor, adalah tipe koridor yang memberikan pemandangan yang 

unik dan terkenal atau pengalaman rekreasi bagi pengendara kendaraan saat 

mereka melewati jalan tersebut. Scenic corridor tidak terlalu umum 
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dijumpai di perkotaan dibandingkan dengan commercial corridor, lebih 

umum dijumpai di area pedesaan. 

Sementara itu, aktivitas komersial adalah kegiatan pertukaran atau jual/beli barang 

dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara perdagangan dan seluruh 

kegiatan pendukungnya seperti transportasi, komunikasi, perbankan, dan 

sebagainya (Sungguh, 1992). Berry (dalam Hartsorn, 1992) menempatkan tiga 

kelompok utama sebagai klasifikasi dalam pola perkembangan kegiatan komersial 

pada metropolitan yaitu: 

a. Memusat (centers) 

b. Mengikuti jaringan jalan (ribbons) 

c. Kawasan usaha. 

Koridor komersial adalah koridor yang memiliki bangunan dengan fungsi sebagai 

perdagangan dan jasa di sisi kanan dan kirinya, terkadang juga ditemukan 

perkantoran dan beberapa fasilitas pendukung. Dalam klasifikasi perkembangan 

kegiatan komersial, koridor merupakan wujud dari perkembangan aktivitas 

komersial mengikuti jaringan jalan (ribbons), sehingga menjadi sebuah koridor 

komersial.  

Koridor komersial memiliki peran penting dalam menghidupkan suasana suatu 

kota. Hal ini disebabkan oleh kegiatan di sebuah kota tentunya tidak akan jauh dari 

aktivitas ekonomi, termasuk jual beli. Keunikan yang dimiliki sebuah koridor 

komersial harus dimaksimalkan untuk mewujudkan pengalaman ruang yang 

maksimal. Dalam penelitian ini, kegiatan di koridor komersial dikaitkan dengan 

third place, yaitu tempat selain rumah dan tempat kerja, dengan fungsi sebagai 

tempat berinteraksi, beristirahat, serta bersosialisasi.  

Sebagai sebuah koridor komersial di Kota Bandung, Koridor Komersial Riau 

menjadi salah satu titik penting kegiatan masyarakat perkotaan, termasuk tempat-

tempat di dalamnya. Kota Bandung pun memiliki beberapa keunggulan yang 

membuatnya menjadi destinasi belanja yang cukup terkenal baik di kalangan warga 
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kota-kota sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, bahkan luar negeri seperti Malaysia. 

Bahkan dengan julukan Paris Van Java, Bandung sudah terkenal dengan factory 

outlet dan toko-toko fashion yang dapat bersaing. Koridor Komersial Riau menjadi 

salah satu pusat dari kegiatan belanja tersebut. Toko-toko yang lengkap dan suasana 

yang nyaman, dengan ciri khas Kota Bandung yang sejuk, nyaman, dan dilengkap i 

banyak pepohonan, menjadikan Koridor Komersial Riau salah satu pusat komers ial 

yang ramai di Kota Bandung. 

  




