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Abstrak 

Plasis (PT Plasis Mitra Asia) adalah sebuah perusahaan desain, memberikan perencanaan, 
arsitektur dan konsultan interior untuk pengembang, perusahaan, dan individu. Perusahaan ini 
masih terbilang muda, didirikan pada tahun 2010. Sebagai firma arsitekturyang baru dirintis dan 
belum cukup lama beroperasi, Plasis Asia tentu memiliki karakteristik yang berbeda dari firma-firma 
arsitektur yang telah berdiri jauh sebelumnya dengan lebih banyak pengalaman desain. 
Karakteristik Plasis Asia itu kemudian penulis coba gali dengan menggunakan teori Design Methods 
yang dicetuskan oleh J. Christopher Jones dalam bukunya “Design Methods : Seeds of Human 
Futures” (1970). Analisis karakteristik Plasis Asia ini dilakukan melalui penentuan design point of 
view, design process disintegrated, dan design strategy yang dilakukan oleh Plasis Asia dalam 
setiap proyek rancangannya. 

Kata kunci : Plasis Asia, Startup, Design Methods 

 
Pendahuluan 

Plasis Asia pada mulanya berdiri atas prakarsa 
dua mitra, yakni Dony Pasaribu dan Frans 
Sipayung. Keduanya merupakan rekan kuliah 
yang lulus pada tahun 2001 dari Jurusan 
Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Dony 
Pasaribu bekerja selama beberapa tahun 
sebagai desainer arsitektur di Washington DC 
dan Baltimore, USA. Dia bergabung dalam 
Development Design Group pada awal tahun 
2006. Pada tahun 2007 ia bekerja untuk 
Gensler, perusahaan arsitektur terbesar di 
dunia, sampai kembali ke Indonesia pada tahun 
2010. Frans Sipayung bekerja sebagai desainer 
arsitektur di DP Architects Singapura, mulai 
tahun 2003. Pada tahun 2007, ia bergabung 
dengan Smallwood Reynolds Stewart Stewart 
(SRSS) Singapura, sebuah perusahaan inter-
nasional yang dihormati. Pada tahun 2009 ia 
bergabung kembali DP Architects sampai tahun 
2010. Kemudian, pada awal tahun 2012 
Yustinus Sembada bergabung dalam Plasis 
sebagai mitra baru. Dia bekerja di Development 

Design Group selama beberapa tahun sebelum 
pulang. Sebelum bergabung dengan Plasis, dia 
adalah Masterplan Manager di Sinarmas Land 
hingga 2012. 

Dalam Design Methods, J. Christopher Jones 
membagi design point of view ke dalam tiga 
kelompok. Design point of view yang dimaksud 
adalah :Black Box, merupakan metode 
berpikir intuitif dan disebut pula sebagai 
imagining yang selanjutnya dari situlah muncul 
lompatan kreatif misterius; Glass Box, 
merupakan metode berpikir rasional secara 
obyektif dan sistematis mengkaji hal secara 
logis dan terbebas dari pikiran dan 
pertimbangan yang tidak rasional; dan Self-
organizing System, merupakan metode 
menemukan jalan pintas untuk dapat 
mencapai keseimbangan antara desain, situasi 
yang dipengaruhi oleh desain, dan biaya 
perancangan. 

Selanjutnya, teori Design Methods menjelaskan 
bahwa terdapat tiga tahap proses desain yang 



Karakteristik Plasis Asia sebagai Firma Arsitektur Startup 
Kasus: Click Square, TK Factory Office, Royal Betawi City Gate 

I 138 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 
 

terdisintegrasi. Secara berurutan, tiga tahap 
tersebut yakni : Divergence, yakni proses 
desain ketika tujuan dan batas masalah tidak 
stabil (tentatif atau bahkan belum terdefinisi) 
serta evaluasi ditangguhkan;Transformation, 
yakni tahap ketika tujuan dan batasan masalah 
ditentukan, variabel kritis diidentifikasi, kendala 
dikenali, peluang diambil, dan penilaian kerja 
ditentukan; dan Convergence, yakni tahap 
yang bertujuan untuk mengurangi ketidak-
pastian secepat mungkin sehingga alternatif 
yang tidak memungkinkan dapat disingkirkan 
dan sub masalah kritis diantisipasi/dihindari. 
Dalam proses desainnya, terdapat beberapa 
strategi yang dapat digunakan meliputi linear, 
cyclic, branching, adaptive, incrimental, random, 
dan control. 
Praktik Konsultan Arsitektur Startup  

Pada sebuah diskusi panel bertemakan “Startup 
Architecture” yang diselenggarakan American 
Institute of Architects San Francisco (AIASF), 
Samuel Fajner, principal dari TEECOM menye-
butkan :  

"The first thing you need to do to define your brand is 
actually to define what you want to be when you grow 
up, you have to believe in what you do and find your 
passion, because if you don't find your passion, you're 
not going to be able to communicate that." 

Sylvia Kwan, arsitek prinsip dari Kwan Henmi 
Architecture/Planning, mengatakan bahwa 
penting untuk percaya pada pengalaman yang 
pernah didapat saat mengerjakan suatu proyek 
arsitektural, bahkan dengan pengalaman 
kontribusi kecil sekalipun. Karena dengan 
memulai dari pengalaman kecil dari suatu 
spesialisasi/tipologi maka akan terbuka kesem-
patan untuk pengembangan kemampuan yang 
lebih baik. Pernyataan ini berdasarkan hal yang 
ia alami sendiri saat memfokuskan perhatian 
utamanya pada tipologi bandara dari penga-
laman mengerjakan toilet bandara saat menjadi 
arsitek junior di Gensler. 

Menurut para pendiri Plasis Asia, aktualisasi diri 
mereka pada praktik arsitektur adalah dengan 
merintis biro arsitektur sendiri. Lalu dengan 
menjadi “diri mereka sendiri”, Plasis Asia 
menawarkankemampuan dan spesialisasi yang 
mereka dapatkan saat bekerja di biro-biro 

arsitektur tempat mereka bekerja sebelumnya 
kepada klien. Contohnya, Dony Pasaribu adalah 
arsitek dengan akreditasi LEED AP (Leadership 
in Energy and Environ-mental Design) maka 
dalam beberapa proyek yang dikerjakan Plasis 
Asia, prinsip-prinsip arsitektur hijau dan ramah 
lingkungan menjadi nilai dari desain bangunan. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi 
konsultan arsitektur startup adalah kuantitas 
klien dan skala proyek yang dikerjakan. Hal ini 
muncul karena posisi konsultan startup di pasar 
adalah sebagai pesaing yang pengala-mannya 
masih sedikit dan kredibilitasnya belum teruji. 
Dalam konteks ini, Plasis Asia memanfaatkan 
hubungan profesional dengan institusi-institusi 
potensial yang mereka bina sejak bekerja di biro 
arsitektur lain (sebelum Plasis Asia berdiri). 
Kredibilitas individual para principalmenjadi 
kredibilitas yang Plasis Asia miliki. Plasis Asia 
juga tidak terlalu selektif dalam memilih klien 
karena situasi mereka yang masih dalam tahap 
membangun kredibilitas untuk perusahaan. 

Kajian terhadap Proyek-Proyek Plasis Asia 

Sejak didirikan, Plasis Asia memiliki kesempatan 
untuk terlibat dalam arsitektur dan perencanaan 
induk proyek di berbagai skala. Tipologi proyek 
yang dirancang oleh Plasis Asia pun terbilang 
cukup bervariasi, mulai dari residensial hingga 
komersial. Berikut ini adalah beberapa proyek 
yang pernah dikerjakan oleh PT Plasis Mitra 
Asia. 

1. Click Square, Bandung 
Proyek ini merupakan perubahan / renovasi 
mall elektronik exsisting (Bee Mall). Mal 
baru ini bertajuk "where lifestyle meets 
technology", menyediakan tempat bagi 
industri kreatif dan bisnis lokal. Berangkat 
dari ide memetakan ambience Kota 
Bandung, kemudian Plasis Asia menetap-
kan kolom-kolom pada fasade bangunan 
berbentuk ranting pohon karena site 
bangunan yang berada pada kawasan 
dengan ambience “dingin dan hijau” 
sebagai komplek wisata, pemerintahan, 
dan pendidikan. Karena klien meng-
inginkan agar mal ini dapat menjadi pusat 
komunitas kreatif, maka desain baru 
menciptakan ruang terbuka sebanyak 
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mungkin sebagai ruang publik, seperti 
teras / balkon untuk makan di tempat, 
cafe, dan area tempat duduk. Selain itu, 
mal ini dilengkapi pula dengan panggung 
pertunjukan yang diletakkan di area 
entrance. Plasis Asia selanjutnya mengu-
sung konsep “see and be seen” dan 
diimplementasikan pada desain bangunan 
dengan membuat orientasi dan void 
bangunan ke arah luar. Click Square 
dengan lokasinya di pusat kota, akan 
menjadi ikon baru yang akan menarik 
wisatawan baik lokal maupun domestik, 
dan akan menjadi yang pertama di 
Indonesia yang memiliki proyeksi kamera 
menggunakan fasade bangunan sebagai 

layar, menciptakan animasi fasade 
bangunan yang menarik dengan meng-
gunakan video mapping. 
 
Hasil Analisis Click Square, Bandung; 

a. Design Point of View : Glass Box, 
karena pendekatan desain melalui 
jalan pikir rasional dan sistematis, 
memperhatikan permasalahan dan 
persoalan yang ada saat peran-
cangan. 

b. Design Strategy : Linear Strategy, 
desain berasal dari alternatif tunggal 
yang dikembangkan melalui tahapan 
yang runut. 

 
 
c. Design ProcessDisintegrated : 

Divergence Transformation Convergence 

Design Situation Design Ideas Problem Structure Construction 
Strategies Evaluation Problem Solution 

Renovasi 
bangunan mall 
lama yang ingin 
dibangun dengan 
konsep baru. 
 

Menciptakan ruang 
terbuka sebanyak 
mungkin sebagai 
public space, dan 
atraksi interaktif 
dengan 
videomapping pada 
fasadenya. 
 

Klien menginginkan 
mall ini sebagai 
pusat komunitas 
kreatif. 
 

Menciptakan kesan 
visual yang berbeda 
untuk pengunjung, 
menciptakan kesan 
youthful. 
Menyediakan ruang 
ruang untuk 
showcase temporer 
dan menjadikan 
ruang tersebut focal 
point dari mall 
tersebut. 
 

Orientasi ke arah 
luar (tidak seperti 
mal yang biasanya 
berorientasi ke 
dalam dengan void 
di tengah 
bangunan), void di 
muka bangunan 
digunakan sebagai 
ruang publik dan 
menyediakan 
panggung 
kreatifitas. 

Mal tidak 
dibangun presisi 
sesuai desain 
karena kualitas 
manajemen 
konstruksi yang 
buruk dan 
keterbatasan 
sumber daya 
sehingga banyak 
elemen-elemen 
penting dan ide 
kuat dari desain 
mal yang 
disingkirkan 
begitu saja. 

 

   

Gambar 1. Ambience Kota Bandung   Gambar 2. Fasade Click Square 

 

 

2. TK Factory Office, Subang 
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TK Factory Office  mewadahi dua fungsi 
utama, yakni workshop dan perkan-toran. 
Gedung ini merupakan kantor untuk 
manajemen pabrik garmen besar di 
Subang. Ide awal perancangan desainnya 
yakni dengan mengintegrasi-kan beberapa 
massa bangunan dengan sebuah atap yang 
besar dan diwujudkan melalui desain dua 
massa bangunan yang dihubungkan 
dengan aula  per-temuan besar di tengah 
lantai satu. Gedung ini dirancang untuk 
menjadi green building dengan berbagai 
fitur hijau seperti kanopi besar untuk 
melindungi bukaan (sebagai sun shading), 
atap hijau (roof garden), mengintegrasikan 
daerah hijau yang luas di sekitarnya ke 
dalam gedung melalui dominasi fasade 

transparan, daur ulang penggunaan air, 
dan sebagainya. Bangunan ini ditargetkan 
untuk memperoleh sertifikat LEED (Silver). 
 
Hasil Analisis TK Factory Office, Subang 
a. Design Point of View : Glass Box, 

karena pendekatan desain melalui 
jalan pikir rasional dan sistematis, 
memperhatikan permasalahan dan 
persoalan yang ada saat perancangan. 

b. Design Strategy : Branching Strategy, 
desain berasal dari dua alternatif yang 
kemudian dipilih satu alternatif paling 
tepat. Selanjutnya, alternatif terpilih 
dikembangkan hingga diperoleh desain 
final. 

 
c. Design ProcessDisintegrated : 
d.  

 
Divergence Transformation Convergence 

Design Situation Design Ideas Problem Structure Construction 
Strategies Evaluation Problem Solution 

Bangunan ini 
mewadahi dua 
fungsi utama 
yaitu workshop 
dan perkantoran.  
 

Bangunan 
berkonsep green 
building, terdiri dari 
beberapa massa 
yang diintegrasikan 
dengan satu atap 
besar. 
 

Penggunaan energi 
buatan pada 
bangunan harus 
seminimal mungkin 
sebagai usaha 
perusahaan untuk 
mendapatkan 
sertifikasi tertentu 
yang berkontribusi 
untuk 
meningkatkan 
kredibilitas. 
 

Menerapkan 
pendekatan desain 
hijau yang bersinergi 
dengan arsitektur 
tropis. 
Mengoptimalkan 
pencahayaan, 
penghawaan alami 
dan mengadopsi 
prinsip-prinsip 
bangunan ramah 
lingkungan. 
 

Fasade didominasi 
material transparan 
untuk 
memaksimalkan 
cahaya alami dan 
menyediakan akses 
visual ke area hijau 
di sekitar bangunan. 
Untuk mengatasi 
cahaya matahari 
langsung maka 
digunakan atap 
kanopi yang lebar 
yang berfungsi 
sebagai shineshading 
(sebagai antisipasi 
suhu berlebih di 
dalam bangunan). 

Keserasian ide 
antara Plasis Asia 
dan pihak klien 
menciptakan desain 
yang optimal dan 
pengerjaan yang 
terukur. Namun 
terdapat masalah 
pada struktur atap 
melengkung yang 
pada akhirnya tidak 
seperti yang 
diinginkan karena 
skill pekerja 
bangunan yang 
tidak memadai. 

 

Gambar 3. Fasade Depan TK Factory Office Gambar 4. Fasade Belakang TK Factory Office 

 

 

3. Royal Betawi City Gate, Jakarta 
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Komplek bangunan ini difungsikan sebagai 
apartemen dan pasar modern pengganti 
Pasar Royal, Batu Ceper. Plasis Asia 
membuat keputusan desain yakni 
permainan massa bangunan yang berbeda 
dari apartemen pada umumnya untuk 
menarik perhatian secara visual dan 
berkesan modern. Untuk memperkuat 
branding sebagai city gate, kemudian 
kawasan ini dihubungkan pada berbagai 
akses transportasi publik, seperti stasiun 
kereta dan terminal bus dengan skywalk. 
Jembatan penghubung juga digunakan 
pula untuk meng-integrasikan antar massa 
bangunan. 

Hasil Analisis Royal Betawi City Gate, 
Jakarta. 
a. Design Point of View : Glass Box, 

karena pendekatan desain melalui 
jalan pikir rasional dan sistematis, 
memperhatikan permasalahan dan 
persoalan yang ada saat perancangan. 

b. Design Strategy : Branching Strategy, 
desain berasal dari dua alternatif yang 
kemudian dipilih satu alternatif paling 
tepat. Selanjutnya, alternatif terpilih 
dikembangkan hingga diperoleh desain 
final. 

 
c. Design ProcessDisintegrated : 

 
Divergence Transformation Convergence 

Design Situation Design Ideas Problem Structure Construction 
Strategies Evaluation 

Problem Solution 
Bangunan baru 
sebagai 
apartemen dan 
pasar modern 
pengganti Pasar 
Royal, Batu 
Ceper. 
 

Membuat bangunan 
yang tidak 
monoton, menarik 
secara visual dan  
mempunyai kesan 
modern. 
 

Site Royal Betawi 
City Gate tersebut 
berada pada lokasi 
yang kurang 
strategis untuk 
menjadi kawasan 
komersil. 
 

Merancang  high rise 
building yang konsep 
bentuknya dinamis,  
menciptakan 
pemanfaatan ruang 
yang dapat dijual 
seoptimal mungkin. 
 

Membuat apartemen 
dan pasar modern 
yang saling 
terintegrasi. Terdapat 
jembatan yang 
menghubungkan 
antar tower setiap 
beberapa lantai. 
Selain itu, Komplek 
Royal Betawi City 
Gate dihubungkan 
dengan fasilitas 
transportasi publik 
melalui penyediaan 
skywalk. 

Pihak pemasaran 
apartemen tidak puas 
dengan design 
development yang 
lahir dari rancangan 
demikian. Maka ide 
adanya permainan 
massabangunan 
cenderung dikerjakan 
dengan yang 
tanggung pada 
implementasinya. 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Skema Massa Royal Betawi City Gate Gambar 6. Fasade Royal Betawi City Gate 
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Kesimpulan 

Proyek-proyek Plasis Asia mayoritas merupakan 
proyek pengembangan. Beberapa klien 
didapatkan atas kerjasamanya dengan 
perusahaan mitra yang merupakan tempat kerja 
para principal Plasis Asia sebelum mendirikan 
firma arsitektur sendiri.  Selain itu, proyek yang 
dipilih oleh Plasis Asia sebagian besar juga 
merupakan bangunan komersial. Hal tersebut 
berkaitan dengan status Plasis Asia sebagai 
perusahaan startup yang masih mencari pangsa 
pasar dan membutuhkan dukungan finansial 
untuk terus berkembang menjadi perusahaan 
mandiri. 

Secara umum, Plasis Asia menggunakan cara 
berpikir Glass Box dalam menentukan desain 
rancangannya. Hal ini terlihat dari langkah-
langkah desain yang dilalui begitu sistematis, 
yakni berawal dari kebutuhan klien, penjawaban 
permasalahan, dan antisipasi persoalan yang 
kemudian menghasilkan desain final. Aspek-
aspek yang dipertimbang-kan pun tidak 
mencakup aspek irasional, sehingga intuisi 
dapat dikatakan terbatas. 

Strategi desain yang digunakan oleh Plasis Asia 
umumnya menggunakan branching strategy. 
Pada mulanya, Plasis Asia hampir selalu 
menawarkan beberapa alternatif desain kepada 
klien. Setelah klien menentukan alternatif 
terpilih (yang didasarkan atas kebutuhan klien), 
Plasis Asia baru memulai tahap pengembangan 
desain yang selanjut-nya hingga diperoleh 
desain final. Hal ini berkaitan pula dengan 
prinsip Plasis Asia yang mengatakan bahwa 
keputusan desain tertinggi ditempatkan pada 
pilihan klien. 
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