
BATAM MUSIC CENTER

Penekanan Pada Pembentukan Citra Bangunan yang Atraktif
Sebagai Konsep Landmark Kota Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. BATAM MUSIC CENTER

Dengan penekanan pada:

Pembentukan citra bangunan yang atraktif sebagai konsep dasar landmark kota

Batam

1.1.1. PENGERTIAN JUDUL

• MUSIC

Apabila diartikan, musik itu mengandung pengertian yang cukup luas.

Musik itu merupakan suatu karya seni yang dapat menghasilkan irama,

melodi dan keharmonisan dari nada dan suara yang disusun '). Seni

musik juga mencakup vocal (suara) dan instrumental yang didalamnya

telah terkandung beberapa unsur yang mencakup ritme, melodi, harmoni

dan warna suara 2).

• BATAM

Merupakan daerah atau wilayah yang menjadi tempat untuk

dibangunnya Music center ini. Alasan dipilihnya kota Batam ini adalah

karena Batam banyak terdapat tempat-tempat hiburan dan juga kota ini

belum terdapat music center yang menjadi tempat berkumpulnya para

musisi Batam pada khususnya.

Jadi pengertian dari BATAM MUSIC CENTER adalah suatu tempat

yang menjadi pusat dari seluruh kegiatan para musisi, yang didalamnya

terdapat tempat untuk latihan, berinteraksi antar sesama.

Yandianto, Drs, 1997, KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA, M2S, Bandung
2Betman Simbolon, Drs, 1997, SENI MUSIK, medan, hal 15
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1.1.2. PENGERTIAN ATRAKTIF

Atraktif berasal dari kata acttractive yang berarti menarik perhatian.

Sehingga bangunan Music Center ini dapat menarik perhatian kawula

muda untuk dating dan melakukan kegiatan/aktifitas di dalam bangunan

ini dan menjadi suatu tempat untuk beristirahat, sekaligus menciptakan

suasana baru yang menyenangkan dari segala rutinitas aktifitas

melakukan tugas seperti sedia kala setelah bekerja keras, baik secara

fisik maupun mental.

1.1.3. PENGERTIAN CITRA

Kata "Citra" didalam arsitektur maka yang terlintas adalah suatu

bentukan atau fasad bangunan yang akan di rancang yang dapat dilihat

maupun dirasakan keindahannya maupun kamegahannya . Dengan kata

lain citra itu merupakan kesan pertama yang dilihat oleh seseorang

apabila melihat suatu bangunan melalui penglihatannya, sehingga

dengan kesan pertama tersebut, orang dapat langsung menilai

keunggulan dari bangunan tersebut maupun kelemahan dari bangunan

tersebut dari bangunan lain yang pernah dilihatnya.

1.1.4. KESIMPULAN

Jadi kesimpulan yang didapat adalah bahwa Batam Music Center

diharapkan akan menjadi ikon atau pusat perhatian dari segala macam

kegiatan yang terdapat didalamnya diantaranya meliputi tempat latihan,

tempat berinteraksi dan juga menjadi tempat transaksi-transaksi.

Sehingga para musisi di Batam pada khususnya mempunyai tempat atau

wadah untuk berbagi informasi, berinteraksi dan lain sebagainya.
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1.2. LATAR BELAKANG

Dunia hiburan di Negara Indonesia berkembang dengan sangat pesat,

begitu juga di kota Batam pada khususnya. Hal ini ditunjukkan dengan banyak

bermunculan tempat-tempat hiburan dan juga tempat-tempat pendidikan yang

berhubungan dengan dunia music.

Apresiasi masyarakat Batam terhadap keberadaan seni musik modern

menunjukkan peningkatan yang cukup baik, peningkatan apresiasi ini tercermin

dari banyaknya festival-festival yang diselenggarakan dan juga banyak

bermunculan grup band baru di Batam. Dari penjelasan tersebut, banyaknya

grup band yang bermunculan menandakan kualitas musik yang ada di kota

Batam, tetapi masih kurang tersedianya sarana untuk menunjang potensi ini bila

dilihat dari kota-kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta

dan Iain-Iain.

Berkembangnya musik sebagai sebuah industri di Indonesia di karenakan

didalam sebuah karya musik ada sebuah potensi komersial yang cukup

menjanjikan. Dampaknya adalah semakin banyak bermunculan grup-grup band

dan juga event-event musik yang diselenggarakan di Batam beberapa tahun

belakangan ini.

1.2.1. POTENSI BATAM MUSIC CENTER

Dengan melihat fakta-fakta maka kota Batam dirasa memerlukan sebuah

wadah pusat dari perkumpulan para musisi yang didalamnya terdapat berbagai

macam kegiatan tentang industri musik tanpa menutup kemungkinan untuk

pertunjukan seni dengan skala kecil seperti ruang pertunjukan yang memenuhi

syarat untuk acara musik.
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Berdasarkan pengamatan dan data dilapangan menunjukkan bahwa

keinginan dari masyarakat Batam, khususnya pemuda untuk mempelajari musik

cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jumlah

siswa

135 158 175 185 192 215

Tabel 1.1.1

Jumlah siswa musik

Sumber: purwacaraka musik school

1.2.2. MUSIK SEBAGAI PEMBENTUK CITRA BANGUNAN

Musik mampu menghipnotis manusia, mood yang diciptakan dari

komposisi yang harmonis mampu menghanyutkan dan meluapkan ekspresi

perasaan manusia, yang kesemuanya mampu terwakilkan oleh irama, melodi,

dan harmoni, sehingga musik dapat memberi kepada manusia suatu perasaan

penyesuaian diri dan hubungan harmonis terhadap dunianya.

Suatu karya musik menghasilkan harmonisasi dari kompilasi kedua unsur

di irama, melodi, dan harmoni sehingga menjadi enak dan mudah dicerna oleh

indera jiwa, maka penerapannya di dalam bangunan misalnya dengan

pemakaian warna dan bukaan-bukaan sehingga dapat memberikan pengaruh

dan pendapat yang sangat kuat pada persepsi dari bentuk secara keseluruhan.

Citra menurut Y. B. Mangunwijaya adalah menunjukkan gambaran

(image), suat kesan penghayatan yang dapat menangkap am" bagi seseorang.

Citra lebih bersifat spiritual, menyangkut martabat3). Dari pernyataan di atas,
maka didasari oleh ekspresi dinamika musik, dalam hal ini adalah musik

modern, yang mampu mempengaruhi pendengarnya dari perasaan sedih,

3Y. B. Mangunwijaya, Wastu Citra, PT. Gramedia Pustaka Umum, 1995
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senang dan gembira, maka penulis tertarik untuk mengekspresikannya ke

dalam bidang arsitektur, yaitu sebagai pembentuk citra bangunan dan tata

ruang pertunjukan yang mempunyai komposisi dari irama, melodi dan

harmonisasi.

Musik Arsitektur

Gambar 1.1. 1

Musik dan Arsitektur

Sumber: pemikiran penulis

Musik adalah sesuatu karya seni yang dihasilkan dari komposisi yang

indah dan merupakan bentuk geometri yang diterjemahkan kedalam suara dan

bunyi, sedangkan para arsitektur Renainsance percaya bahwa arsitektur

adalah matematika yang di terjemahkan kedalam bangunan 4). Maka dengan
menggunakan penerapan bentuk-bentuk yang sudah ada, yaitu lingkaran, bujur
sangkar, segitiga dan menggabungkan rasio-rasio skala musik, yaitu dinamika
musik modern yang lalu dicarikan perbandingan yang dapat membentuk dasar

bagi proporsi-proporsi dari arsitektur kedalam citra bangunan dan tata ruang.

Arsitektur : Bentuk, Ruang & Susunannya, FDK.CH1NG
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1.3. PERMASALAHAN

1.3.1 PERMASALAHAN UMUM

• Bagaimana merencanakan dan merancang Batam Music Center

sebagai tempat dari pusat kegiatan musik modern dan juga

sebagai pusat interaksi, berbagi informasi serta ilmu pengetahuan.

1.3.2 PERMASALAHAN KHUSUS

• Bagaimana membentuk suatu tata ruang yang atraktif yang dapat

dijadikan suatu konsep dasar didalam pembentukan citra

bangunan modern Batam Music Center ini.

1.4. TUJUAN DAN SASARAN

1.4.1 TUJUAN

Memberikan suatu desain bangunan modern beserta fasilitas

penunjangnya dengan penekanan pada penataan ruang demi kelancaran

sirkulasi pengunjung dan juga bentukan yang sesuai dengan cirri/karakter music.

1.4.2 SASARAN

Dengan adanya music center ini diharapkan, dapat menampilkan hal-hal

sebagai berikut :

Aspek Fungsi :Dapat mengetahui rumusan ruang yang dibutuhkan seperti

besaran ruang dan karakteristik ruang dari musik modern tersebut.

Aspek Teknis :Dapat mengetahui standarisasi persyaratan teknis dari suatu

bangunan komersial musik, sehingga seluruh kegiatan dapat berlangsung

dengan nyaman dan aman.

1.5. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN

1.5.1 BATASAN

Pembahasan Music Center ini di batasi pada lingkup disiplin arsitektur

dan hal-hal yang berhubungan dengan dinamika musik yang dapat
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menentukan proses perancangan serta dibahas dengan hipotesa dan logika

sederhana disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sehingga akan di

dapatkan suatu rancangan yang dapat memberikan kenyamanan tata ruang

dan visual bangunan.

1.5.2 LINGKUP PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari judul yang dikemukakan, yaitu Batam Music Center,

lingkup pembahasan yang ditekankan pada permasalahan yang akan dihadapi,

yaitu pada aspek :

1) Arsitektural

• Teori tentang tata ruang untuk mengetahui pola-pola ruang.

• Teori tentang karakter/cirri dari music kedalam tranformasi desain

• Teori tentang citra bangunan yang mempengaruhi penampilan

bangunan seni musik.

• Teori arsitektur modern yang mempengaruhi pemakaian struktur,

konstruksi dan material.

2) Non Arsitektural

• Teori tentang seni musik dan hal-hal yang mempengaruhinya.

• Pengertian tentang unsure pembentuk musik, yaitu : irama, melodi

dan harmonisasi.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini mengungkapkan secara global mengenai pengertian

judul, latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup

pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Merupakan tinjauan umum mengenai hubungan musik dan arsitektur

serta tinjauan mengenai spesifikasi fasilitas industri musik.
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BAB III ANALISIS

Analisa mengenai perencanaan Batam Music Center dengan

permasalahan yang akan diangkat yang berkaitan dengan lokasi dan

penampilan fisik bangunan.

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

Berisi tentang landasan-landasan serta rumusan konsep yang menjadi

dasar merancang sebuah konsep sebuah pusat dari industri musik dan di

harapakan dapat sesuai dengan tujuan penulis.

BAB V DESAIN SKEMATIK

Pada bab ini berisi tentang solusi-solusi spesifik atas

permasalahan rancangan, penggalian gagasan system keruangan dan

bangunan, dan pengolahan pra rancangan.
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1.7.

KERANGKA POLA PIK|R

Latar Belakang

Batam sebagai salah satu
kota yang sarat dengan

kegiatan musiknya.

Belum adanya suatu tempat
yang dapat mewadahi seluruh
kegiatan musikdi satu tempat

Semakin meningkatnya para
pelaku maupun penikmat
musik

Kurangnya tempat untuk
berinteraksi, berbagi informasi
dan ilmu pengetahuan

UDI

"Permasalahan Umum
Bagaimana merencanakan
dan merancang bangunan
ini sebagai tempat pusat kegiatan
musik modern dan juga sebagai
pusat interaksi, berbagi
informasi dan ilmu pengetahuan.

Kurang tersedianya sarana bagi
para musisi untuk berekspresi

Analisis karakteristik

kegiatan seni musik
modern

-C

Pengaturan dari ruang
dalam yang mengikuti
kegiatan dan kebutuhan

Penampilan bangunan
yang mengekspresikan
musik ke dalam

bangunan modern

02 512 063

Permasalahan

Identifikasi masalah

Kesimpulan

Konsep
Pra Desain

Musik dengan unsur
pembentuknya yaitu ritme.
melodi. dan harmonisasi

Karakteristik musik

yang bebas, improvisasi.
atraktif dan inovatif

Permasalahan Khusus

Bagaimana fleksibilitas penataan
ruang pada music center dalam
menunjang sirkulasi pengunjung

Bagaimana karakter/ciri dari
music dapat dijadikan dasar
perancangan music center ini.

Analisis proses ekspresi
musik dalam pengolahan
ruang dan citra

bangunan modem

Analisis standart dari

kualitas gedung

Gedung yang khusus
untuk kegiatan musik
dan menjadi ikon bangunan
musik di Batam
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1.8. KEASLIAN PENULISAN

Keaslian penulisan dimaksudkan agar tidak terjadi suatu plagiatisme

dari rancangan bangunan music center ini. Beberapa literature yang dijadikan

pembandaing adalah sebagai berikut:

1) STUDIO MUSIK DI JOGJAKARTA

Oleh : Rangga Adhie Sanjaya / T.A UN 2004

Permasalahan Umum : Bagaimana merancang sebuah fasilitas industri

musik yang dapat memenuhi tuntutan pewadahan dan pelayanan

kegiatan produksi, promosi dan distribusi dalam bidang seni musik di

Jogjakarta.

Permasalahan Khusus : bagaimana merancang sebuah studio musik

yang dapat mewadahi kegiatan produksi, promosi dan distribusi bagi
seniman musik yang berkarakter kreatif, dinamis dan bersahabat.

2) SEKOLAH MUSIK DI YOGYAKARTA

Oleh : Ida Retno Heni /T.A Ull 2002

Permasalahan perancangan Arsitektur:

• Ruang dalam

Merancang sebuah sekolah musik yang ruang-ruangnya

memperhatikan kenyamanan akustik dan kenyamanan gerak
sirkulasi kesenian maupun berinteraksi antar sesame komunitas

independent. Sekaligus memfasilitasi berbagai macam sarana

pendukungnya.

• Ruang luar

Merancang sebuah ruang luar yang memperhatikan landscape

alami dengan memasukkan factor alam yaitu air, batu ,vegetasi
dan tanah sebagai upaya penciptaan tata suara luar ruang yang di

padukan dengan soundscape.
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