
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Urban plaza berasal dari kata piazza yang berkembang di Italia. Piazza adalah 

ruang exterior terbuka yang memiliki berbagai fungsi dan kegunaan, sehingga 

menjadi komponen dasar dari perkotaan. Kebanyakan piazza disambungkan 

oleh jalanan yang terhubung ke piazza yang lain, dan menciptakan suasana 

ruang dan perspektif sehingga membuat sebuah akarakteristik unik untuk kota 

secara keseluruhan (Fusch, 1994, p. 1). Salah satu fungsi utama suatu piazza 

adalah untuk menjadi titik pertemuan dan pusat kegiatan sosial dan keagamaan. 

Piazza juga sering digunakan sebagai retail, komersil dan acara pemerintah. 

Seiring berjalan waktu, fungsi dan bentuk dari piazza berubah, terutama karena 

perbedaan kultur dari berbagai negara dan kebutuhan ruang yang berkembang, 

sehingga sekarang adanya kategori yang disebut sebagai urban plaza. Kategori 

urban plaza sendiri tidak bisa disamakan dengan piazza, sebab urban plaza 

memiliki berbagai macam jenis dan kegunaannya berbeda dengan apa yang 

diterapkan pada piazza. Urban plaza didefinisikan sebagai: 

 

“A plaza is an open space designed for public use and defined by surrounding buildings 

and/or streets. Its primary functions are to encourage a diversity of opportunities for social 

interaction and activities, to provide relief and relaxation, to expand the livability and 

general amenity of the downtown and other developing parts of the city.” (Diamond, 1992, 

p.1) 

 

“A plaza is intended as an activity focus, at the heart of some intensive urban area. 

Typically, it will be paved and close by high-density structures and surrounded by streets 

or in contact with them. It contains features meant to attract groups of people and to 

facilitate meetings.” (Kevin Lynch, 1981; Marcus and Francis, 1998, p. 14) 

 

“Defined as a mostly hard-surfaced, outdoor public space, from which cars are excluded. 

Unlike a sidewalk, it is a place and its own right rather than a space to pass through. 

Although there may be trees, flowers, or ground-cover in evidence, the predominant ground 

surface is hard; If grass and planted areas exceed the amount of hard surface, we define 

the space as a park rather than a plaza.” (Marcus and Francis, 1998, p. 14) 
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Berdasarkan dari definisi yang dicantumkan, dapat disimpulkan bahwa urban 

plaza merupakan ruang terbuka yang dikelilingi bangunan dan jalanan, dimana 

pejalan kaki dapat beristirahat sejenak, bertemu dan berinteraksi sosial dan 

melakukan berbagai macam aktivitas yang bersifat pasif. Urban plaza memiliki 

peran dalam sebuah perkotaan, namun sebagaian besar merupakan aktivitas-

aktivitas pejalan kaki yang pasif. 

 

Dibandingkan dengan konsep piazza, urban plaza memiliki fungsi dan 

kegunaan yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan ruang yang menyediakan 

fasilitas yang tidak bersifat aktif. Sehingga, lebih dari 90% kegunaan sebuah 

plaza adalah untuk duduk (beristirahat sejenak), berjalan dan berdiri. Terkadang 

aktivitas tersebut digabungkan dengan membaca, mendengar, makan dan 

membaca. Urban plaza di daerah perkotaan terutama digunakan oleh karyawan 

perkantoran untuk beristirahat saat jam santap siang (Marcus and Francis, 1998, 

p. 13). Kegunaan dan fungsi urban plaza pada dasarnya berupa aktivitas pasif, 

dan hanya digunakan oleh sebagian besar pejalan kaki di jam istirahat 

perkantoran. Sedangkan suatu urban plaza harus memiliki nilai yang lebih. 

Sebagai ruang terbuka di pertengahan kota, urban plaza harus memiliki 

greenery yang lebih memadai untuk menaiki visual pleasure, serta fasilitas yang 

meningkatkan kegunaan urban plaza tanpa ada jam tertentu, seperti yang 

diterapkan di Jacob Javitz Plaza di kota New York (Berrizbeitia & Polak, 1999, 

p. 146). 

 

Fenomena urban plaza, jika dilihat dari negara-negara Barat, dapat dilihat 

sebagai ruang publik yang memiliki kegunaan yang sedikit, dan kebanyakan 

adalah aktivitas pasif. Meskipun urban plaza hanya dapat menyediakan fungsi 

yang minimal, dapat dilihat bahwa urban plaza tetap dibutuhkan sebagai ruang 

terbuka di pertengahan kota yang dikelilingi oleh bangunan dan berbagai 

macam struktur yang menimbulkan kepadatan yang tinggi. Salah satu 

contohnya adalah Jacob Javitz Plaza yang terletak di New York, Amerika 

Serikat; urban plaza yang dirancang oleh Martha Schwartz, Inc. dengan konsep 
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dimana furnitur menjadi bagian dari landscape plaza tersebut. Tempat duduk 

yang mengelilingi rumput yang berfungsi sebagai ornamen dan greenery untuk 

ruang terbuka ditengah perkotaan memberi esensi alam di dalam kota. Alasan 

mengapa ada banyaknya tempat duduk adalah untuk mengantisipasi jam 

istirahat para pekerja di waktu makan siang, dimana mereka dapat beristirahat 

dan berinteraksi dengan para pekerja lain di plaza tersebut (Berrizbeitia and 

Pollak, 1999, p. 146-151). Fungsi dasar urban plaza seharusnya tidak hanya 

dibatasi oleh aktivitas yang bersifat pasif, oleh karena itu fungsi urban plaza 

harus memiliki value dan nilai lebih, tidak hanya sekedar fungsi pasif tetapi juga 

memberi kontribusi pada lingkungan sekitarnya, seperti yang dilakukan oleh 

Martha Schwartz, Inc. di Jacob Javitz Plaza. 

 

Salah satu permasalahan yang terdapat dalam perancangan downtown plaza di 

kompleks perkantoran merupakan pengembang yang over-manage ruang yang 

dirancang. Berlawanan dengan ruang publik yang under-managed, ada 

beberapa yang terus dimodifikasi dan dirubah. Terkadang ruang publik dengan 

permasalahan tersebut bersifat privat sehingga tidak dapat diakses oleh segala 

user. Karena hal tersebut, jumlah user tidak seberapa dibandingkan dengan 

yang terbuka untuk publik (Carmona, 2010, p. 134). Corporate privatization 

merupakan isu yang sering ditemukan untuk downtown plaza, sebab 

kebanyakan ruang publik yang dibangun oleh gedung perkantoran bersifat 

privat. Pengembangan beberapa ruang publik seperti taman dan plaza lebih 

banyak yang privat sebab kepemilikan diperoleh perusahaan swasta. Salah satu 

alasan untuk menjadikan beberapa taman dan plaza sebagai ruang yang privat 

adalah untuk memiliki kontrol atas ruang tersebut, dan maintenance atas ruang 

bergantung pada pemilik (Carmona, 2010, p. 134-135). 

 

Urban plaza memiliki berbagai macam kategori dan ditemukan di area-area 

yang berbeda, salah satu kategorinya termasuk urban plaza di kompleks 

perkantoran, atau downtown plaza. Downtown plaza merupakan plaza yang 

ditempatkan di daerah perkantoran atau pada pusat kota, dikelilingi oleh 
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bangunan dan keramaian. Downtown plaza sering digunakan sebagai tempat 

untuk beristirahat sejenak, lebih sering digunakan untuk karyawan kantor saat 

jam istirahat kerja pada siang hari untuk santap siang. Namun, ini hanya fungsi 

downtown plaza secara umum, sedangkan ada banyak aktivitas lain yang 

terdapat dalam downtown plaza maupun itu aktivitas pasif atau aktif, dalam 

berbagai macam tipologi yang lebih spesifik. Dengan adanya kategori tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisa kriteria atau 

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu downtown plaza yang berada 

dalam office complex. 

 

Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor penentu keberhasilan urban plaza pada 

kompleks perkantoran” bertujuan untuk menganalisis kriteria-kriteria urban 

plaza dalam konteks perkantoran agar dapat menentukan keberhasilan suatu 

downtown plaza. Berbagai macam tipologi dari suatu downtown plaza akan 

dianalisa sebagai rincian lebih lanjut untuk memahami kelebihan dan 

kekurangan serta karakteristik nya. Penelitian yang bertujuan untuk merangkai 

daftar ketentuan untuk suatu downtown plaza dalam kompleks perkantoran 

sehingga dapat merevitalisasi dan memperbaiki downtown plaza yang tidak 

termasuk berhasil sesuai kriteria. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apa kriteria suatu downtown plaza yang menjadi ruang publik kota yang 

berhasil pada kompleks perkantoran? 

2) Bagaimana penggunaan downtown plaza kompleks perkantoran? 

3) Bagaimana perancangan downtown plaza berhasil pada kompleks 

perkantoran? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1) Memahami kriteria penilaian downtown plaza pada kompleks 

perkantoran 

2) Memahami pengunaan downtown plaza pada kompleks perkantoran 

3) Memahami metode perancangan downtown plaza pada kompleks 

perkantoran 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tersebut adalah untuk memahami kebutuhan suatu 

urban plaza sesuai suatu kriteria dan untuk berbagai macam tipologi urban 

plaza yang terdapat di kompleks perkantoran, sehingga dapat menentukan 

kelebihan dan kekurangan urban plaza dan metode untuk memperbaiki ruang 

publik tersebut. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I 

Bagian pendahuluan (Bab satu) menjelaskan tentang latar belakang dari 

penelitian “Faktor-faktor penentu keberhasilan urban plaza pada kompleks 

perkantoran”, serta terminiologi, definisi dan peran urban plaza dalam 

kompleks perkantoran. Dalam bab satu juga dicantumkan rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. 

 

BAB II 

Bab dua merupakan kajian teori terhadap urban plaza. Berbagai macam tipologi 

urban plaza di daerah perkotaan (downtown plaza) akan dicantumkan dalam 

kajian teori sebagai daftar kategori untuk urban plaza serta sub-kategori nya, 

yang akan menjelaskan lebih spesifik tentang bentuk dan berbagai macam 

kegunaanya dalam kategori tersebut. Dalam bab tersebut juga dicantunkan 
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indikator atau daftar periksa kriteria yang menentukan keberhasilan suatu 

downtown plaza, yang terbagi sesuai setiap kategori tipolog, serta analisa dan 

alasan mengapa tipologi-tipologi downtown plaza tersebut bisa disebut sebagai 

downtown plaza yang berhasil dan efektif. Dari analisa tersebut juga akan 

dihubungkan dengan studi preseden sehingga dapat menentukan jika preseden 

yang dipilih termasuk downtown plaza yang berhasil atau tidak. 

 

BAB III 

Bab tiga berisi studi kasus serta analisa terhadap studi kasus. Analisa studi kasus 

sesuai dengan kriteria yang dicantumkan di bab sebelumnya untuk menilai 

kasus tersebut serta penemuan nya. Penelitian tipologi, faktor-faktor penentu 

dan daftar periksa kriteria akan diterapkan pada studi kasus sehinga menentukan 

tingkat keberhasilan downtown plaza pada studi kasus. 

 

BAB IV 

Bab empat mencantumkan proses perancangan konsep downtown plaza dalam 

kompleks perkantoran secara desain dan konsep, yang akan diakhiri dengan 

hasil perancangan. Proses, konsep dan hasil perancangan yang dibuat 

merupakan hasil dari analisa studi dari bab dua (kajian teori dan studi preseden) 

dan bab tiga (studi kasus dan penerapan analisa teori). 

 

BAB V 

Bab lima merupakan kesimpulan dari seluruh analisa penelitian, dari bab dua 

hingga bab empat. Dalam bab empat juga terdapat saran yang berkaitan dengan 

perancangan downtown plaza sehingga perancangan ruang publik tersebut bisa 

menjadi lebih berhasil untuk seluruh user. 

 

 

 

 


