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2.1 Tinjauan Hubungan Musik dengan Arsitektur

Menurut Hassan I. Shadily dalam Ensiklopedi Indonesia :

Musik : seni menyusun suara atau bunyi, sehmgga menghasilkan suatu
harmonisasi yang terdengar indah bag, indera pendengaran manus.a8.
Arsitektur : suatu seni merencanakan bangunan bag, manusia yang
bemalun mencan keamanan dan kenyamanan dm dem, kesejahteraan
Jiwa dan raganya, serta untuk memenuhi kepuasan din mencipta suatu
keindahan9.

Dan pengertian diatas dapat d.ketahu, bahwa musik dan arsitektur mempunyai
kesamaan yaitu seni penciptaan untuk menghasilkan sesuatu yang ,ndah. Dan hal
tersebut sebenamya antara musik dan arsitektur terjalm suatu hubungan yang cukup erat
menyangkut kesamaan dan karaktenst.k dalam menghasilkan keindahan.

2.2 Tinjauan Umum Pusat Industri Musik

2.2.1 Industri Musik Populer dan Perkembangannya di Indonesia
Kegiatan sen, mus,k menumt perfunjukannya d,bagi menjad, 2 yaitu musik

sebagai sen, dan musik sebagai hiburan. Seni musik sebaga, seni lebih cenderung kepada
mdividualitas penciptanya, serta keutuhan ekspresmya melalu, karya seni. Sedangkan
sen, sebagai musik sebaga, hiburan, dilihat dan segi arti katanya, istilah hiburan hams
diartikan dengan mus.k rakyat, atau musik yang d.buat dan d.m.lik, oleh rakyat10 Oleh
sebagian besar masyarakat musik dijad.kan sebagai penghibur namun tidak sedikit pula
yang menjadikan musik sebagai mata pencahanan. Tidak semua orang bisa memainkan
muS,k namun semua orang b.sa mendengarkan musik. Bag, orang yang b.sa berkreas,
memainkan dan menciptakan mus.k dapat menjadikan musik sebaga, mata pencahanan
dengan memainkan dan menciptakan musik untuk didengarkan oleh orang lain dan

98 ^Shadily, Hassan. Ensiklopedi Indonesia. PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1992
10 Mark, Dieter. SEJARAH MUSIK. Jilid 4, Pusat Musik Liturgi, 1995.
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mereka akan mendapatkan imbalan untuk kemampuan mereka memainkan dan
menciptakan musik. Dan hal tersebut musik mempunyai nilai komersial yang cukup
tinggi karena sebagian besar masyarakat menyukai musik dan mereka tidak segan
mengeluarkan biaya untuk dapat memkmati musik dengan membel, kaset dan menonton
pertunjukan musik. Dalam perkembangannya untuk memenuhi tuntutan komersialitas,
musik senantiasa terns diciptakan, dimainkan dan dikemas untuk dijual memenuhi
tuntutan pasar. Hal tersebut menjadikan musik sebagai sebuah industri yang mempunyai
nilai jual yang tinggi.

Di Indonesia perkembangan industn musik cukup pesat terutama di kota besar
seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana
yang memadai, seperti studio rekaman dan tempat pementasan, serta tentunya talenta-
talenta dan musisi-musisi berbakat dalam mencipta dan memainkan musik.
Menjamumya studio penyewaan alat musik dan studio rekaman, tempat-tempat
pementasan baik yang rutin seperti di kafe-kafe maupun yang tidak rutin seperti di
gedung-gedung pertunjukan menjadikan industn musik di Indonesia seolah tidak pemah
mati dan terus berproduksi menghasilkan karya musik. Apalagi didukung dengan sarana
promosi baik di media cetak, radio dan televisi yang selalu menyuguhkan musik sebagai
menu acara yang banyak diminati. Bahkan salah satu media televisi global yang
mengkhususkan dm hanya menayangkan musik sebagai menu acara utama yaitu MTV
(Music Television) dengan jangkauan siaran ke seluruh dunia termasuk di Indonesia
senng menayangkan karya musisi-musisi Indonesia dalam program acara musiknya,
sehmgga karya musik musisi-musisi Indonesia juga dikenal di mancanegara.
2.2.2 Jenis Musik Dalam Industri Musik Komersial

Musik mempunyai jenis dan aliran yang berbagai ragam seperti musik klasik,
modem(populer), tradisonal, kontemporer, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi
barang komoditi komersial yang paling utama yaitu jenis musik populer, karena jenis
musik ini yang paling digeman oleh seluruh lapisan masyarakat luas meliputi berbagai
etnis dan latar belakang sosial tanpa membedakan status, derajat dan pangkat. Musik
Populer diartikan untuk segala jenis musik yang sedang berkembang sejajar dengan
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perkembangan media audio visual, artinya adalah "music entertainment"11 Musik
Populer adalah musik modem( diatoms )yang terdin dan berbagai aliran yaitu Pop
Rock, Jazz, Blues, Rock <n Roll, R&B, Country, Reggae, Punk, Ska dan berbagai aliran
musik yang berkembang sampai dengan saat ini, termasuk juga musik kontemporer.
2.2.3 Kegiatan dalam Industri Musik

Untuk menghasilkan sebuah karya musik yang dapat dinikmati oleh semua orang
diperlukan beberapa proses. Dan mulai pembuatan lagu oleh musisi, pendokumenan lagu
(rekaman) dalam bentuk kaset, penggandaan kaset rekaman, yang disebut proses
produksi. Kemudian dan kaset rekaman tersebut disalurkan melalui penjualan di toko-
toko kaset hingga akhirnya dapat sampai ke tangan konsumen, proses ini disebut juga
proses distnbusi. Untuk lebih meningkatkan penjualan album rekaman mereka para
musisi-musis, tersebut perlu membawakan lagu mereka secara langsung dihadapan
konsumen, hal tersebut disebut juga proses promosi.

Dan hal tersebut diatas proses produksi, distnbusi, dan promosi mempakan
kegiatan utama yang ada dalam industri musik komersial. Kegiatan-kegiatan tersebut
membutuhkan fasilitas-fasilitas antara lain yang utama yaitu studio musik (rekaman),
tempat konser, tempat penjualan kaset, dan sebagainya.
2.2.4 Fasilitas Industri Musik dan Persyaratan Fisiknya.
2.2.4.1 Studio Musik (Rekaman)

Ukuran suatu studio musik (rekaman) ditentukan oleh mang secara fisik yang
dibutuhkan untuk pemaka, peralatan dan perabotan, oleh fungsi penggunaan mang itu,
dan oleh kebutuhan akustik. Dimensi terkecil tidak boleh kurang dan sekitar 8ft (2,4 m).
Karena studio mus.k (rekaman) membentuk mata rantai akustik yang pent.ng antara
sumber buny, dan penangkap bunyi, maka perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan
benkut dalam rancangannya :

1. Ukuran dan bentuk studio yang optimum yang hams diadakan.
2. Derajat difusi yang tinggi hams dijamin.

3. Karaktenstik dengung yang ideal hams diadakan.
4. Cacat akustik hams dicegah sama sekali.

Mark, Dieter. Apres.asi Musik, Musik Populer. Yayasan Pustaka Nusatama Yogyakarta, 1995.
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5. Bismg dan getaran hams dihilangkan sama sekali.

Dalam pengadaan luas lantai yang diperlukan untuk studio musik (rekaman),
walaupun pemain instrumen tunggai hanya menduduki luas lantai sekitar 6sampai 10 ft
perseg, ( 0,55 sampai 0,95 meterpersegi), temyata bahwa daerah lantai total rata-rata
sekitar 15 sampa, 20 ft perseg, ( 1,4 sampa, 1,85 meterperseg,) dibutuhkan untuk tiap
pemain musik dalam studio musik yang kecil dan luas lantai sekitar 20 hingga 40 ft (1,85
hingga 3,7 meterpersegi) dalam studio yang besar. Ruang ekstra dipakai utnuk sirkulasi,
tempat alat musik, dan penempatan mikrofon. Luas lantai rata-rata 4sampai 6ft persegi
(0,37 sampai 0,55 meterpersegi) dibutuhkan untuk penyanyi, tergantung pada apakah
mereka berdiri atau duduk.

2.2.4.2 Bentuk Pewadahan Pementasan ( Pagelaran )Musik

Ditinjau dari cara memandang, terdapat 4macam bentuk mang pagelaran untuk
pewadahan pementasan12, yaitu :

1. Panggung Proscenium

Panggung Proscenium disebut juga dengan panggung kerangka gambar
atau panggung tertutup. Daerah pentas berada disalah satu ujung gedung
pagelaran. Bentuk panggung ini memisahkan pementas dan penonton.
Hubungan pementas dengan penonton tidak erat.

audience

r.-i: i

fi

•:'"'!' ;" '.i !i>iiiiiiiliii

cumber Leslie LDoeils. Akustik Ungkungan he!37
Gambar 2.1
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Arah pandang penonton terhadap obyek ( pertunjukan ) hanya dari satu
sisi saja. Jarak antara pemain dan penonton yang duduknya paling belakang
senngkali sangat jauh, sehmgga untuk dapat melihat pertunjukan dengan jelas
kurang terpenuhi. Dengan jarak yang jauh ini kejelasan suara yang ditangkap
oleh penonton yang di belakang menjadi berkurang terdistnbusikan.

2. Panggung terbuka ( Open Stage )

Panggung terbuka sering disebut juga dengan panggung menonjol. Daerah
pagelaran menghadap ke penonton dan dikelilingi oleh penonton pada
beberapa sisi. Walaupun pemain dan penonton berada dalam daerah yang
sama, beberapa adegan dapat juga berlangsungdibelakang lubang bagian
belakang tembok panggung. Pada ruang pagelarannya, sebagian lantai
panggung masuk daerah penonton, sehmgga pemain seolah berada di

sekelilingpenonton. Penonton memandang obyek dan 3arah disisinya.

audience stage

J Gambar2.2

Cara memandang obyek dan 3 arah memmbulkan kesan menyatu atau
mempunyai hubungan erat antara pemain dengan penonton.
Panggung Arena ( Arena Stage )

Panggung arena disebut juga dengan panggung pusat/tengah atau
panggung melingkar. Pemain dikelilingi oleh penonton dan 4 arah. Hal ini

menuntut gerakan yang profesional, seperti pada panggung terbuka. Bentuk
ini menghilangkan pemisahan antara penonton dan pemain.

Doelle, Leslie L. Akustik Lingkungan. PT Erlangga, Jakarta, 1996.
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sumber: Leslie LDoe/Is, AkustikLingkungan hal37 Gambar 2.3

4. Panggung yang Dapat Disesuaikan ( Adaptable Stage )

Dalam suatu pertunjukan, ada yang memiliki sifat yang berbeda sehingga
akan menuntut perlakuan yang berbeda pula. Untuk jenis-jenis panggung yang
telah disebutkan di muka, dianggap terlalu mengikat. Secara prinsip
bentuknya sama, satu-satunya perbedaan adalah area yang bergerak
(moveable) dan dapat diubah-ubah ( convertible ). Hal ini dapat dicapai
dengan bantuan elektromekanis yang dapat merubah ruang pentas sesuai
dengan maksud yang diinginkan.

Gambar 2.4
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2.2.4.3 Sarana Pemasaran

Untuk pemasaran atau penjualan album rekaman dan merchandise tidak ada
spesifikasi dan standarisasi tertentu mengenai tempat, bentuk mang ataupun persayaratan
lainnya. Untuk pemasaran atau penjualan dapat menggunakan tempat atau ruang seperti
halnya toko-toko atau tempat-tempat penjualan lainnya disesuaikan dengan jenis barang
yang dijual dan kapasitas pembelinya.

2.3 Tinjauan Penampilan Bangunan

2.3.1 Citra Bangunan

Citra bangunan adalah gambaran (image ), suatu kesan penghayatan yang
menangkap arti bagi seseorang13. Citra dalam arsitektur digambarkan dalam
perwujudan bangunan (visual ). Tiga prinsip-prmsip berhubungan dengan tujuan
visual yaitu :

1. Komposisi visual, yaitu perhubungan sintaksis dan bagian ke bagian,
tiap bagian ke keseluruhan dalam segi visual.

2. Semantika, yaitu efek dan suatu rancangan atas pikiran pengamat atau
ekspresi.

3. Perhubungan yang lebih luas antara rancangan dengan latar/
lingkungan dalam tempat dan waktu, juga perhubungan langsungnya
terhadap ukuran manusia - besarnya ukurannya ( magnitude ).14

Perwujudan bentuk bangunan dalam menyampaikan pesan yang mengandung
makna ke dalam wujud simbolis. S,mbol-s,mbol ditampilkan dengan bermacam-
macam cara, yaitu:

Mangunwijaya, YB. Wastu Citra.
Smithies, K.W. Prinsip-Prinsip Dalam Arsitektur.
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1. Simbol yang agak tersamar yang menyatakan peran dan suatu bentuk.

Frankfurt Athleics Hall, Norman Foster

Gambar 2.5

2. Simbol Metafor

Aeroscape Museum. Frank O. Gehry

Gambar 2.6
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Simbol sebagai unsur pengenal.

Istana Al Sulaiman, Abdel waned

Gambar 2.7

2.3.2 Ekspresi Elemen Musik dalam Penampilan Bangunan

Penampilan bangunan sebagai ekspresi elemen musik pada bangunan
Pusat Industri Musik merupakan salah satu transformasi dari elemen-elemen
yang ada dalam musik.

Dalam konsepsi arsitektur New Modem pengungkapan bentuk
mendapatkan peluang yang sangat luas dan segala sisi. Ungkapan bentuk tidak
semata-mata sebagai akibat fungsi yang diwadahi, akan tetapi dapat timbul dan
ekspresi bentuk kegiatan yang diwadahi, keadaan sekitamya, maupun esensi dan
kegiatan itu sendiri.

Ekspresi elemen musik diungkapkan dengan mencoba
mentransformasikan bagian-bagian yang ada dalam menghasilkan suatu musik,
seperti alat musik, partitur, notasi dan sebagamya.

Pusat Industn Musik
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2.3.3 Metode Pengungkapan Bentuk

2.3.3.1 Tinjauan Metode Arsitektur

Tipe-tipe desain dalam perwujudan bentuk tiga dimensi menurut Broadbent
(1980) dikategorikan menjadi:

1 Desain Pragmatik

Mempakan metode desain yang dilakukan dengan cara trial and enor dengan
material yang ada, seperti kayu, batu, plastik dan Iain-lain.

2. Desain Ikonik/Tipologi

Mempakan metode desain yang dilakukan dengan cara mempelajan berbagai
bangunan sebagai mental image yang kemudian pemecahan selanjutnya
disesuaikan dengan iklim dan situasi setempat.

3. Desain Analogi

Terdapat dua macam analog, visual dan analogi struktural. Contoh analogi
visual terdapat pada atap srabshell bangunan kapel Ronchamp oleh Le
Corbuiser. Contoh analogi struktural adalah pada analogi gaya tank dan tekan
pada tubuh, pnnsip-prinsip biologi dan sebagainya.

4. Desain Kanonik

Desain Kanonik, bentuk diungkapkan dengan sistem geometn dua atau tiga
dimensi. Pertama kal, dipakai oleh bangsa Mesir yang selanjutnya
dipergunakan oleh bangsa Yunani seperti terlihat pada Katredal Ghotic, Le
Corbusier memakai sistem ini pada modulemya.

2.3.3.2 Tinjauan Metode Arsitektur New Modern

Dalam Perkembangannya pada arsitektur New Modem muncul dua
konsep yaitu :

1. Koreksi Arsitektur Modem dan aspek metafisika dengan konsep
dekonstruksinya Derida yang disebut dengan Dekonstruksi Deridian.

2. Langsung merombak konsep-konsep rancangan arsitektur modem
yang disebut Dekonstruksi Non Dendean.
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2.3.3.2.1 Konsep Dekonstruksi Deridean

Pada dasamya konsep ini mempertanyakan tentang "being" ( ada ) dari
sesuatu, "realitas" ( kenyataan ), "eksistensi" ( keberadaan ), "esens,", "substansi"
dan "mater," dan segala sesuatu. Kemudian timbul pertanyaan dalam arsitektur
bagaimana eks,stensinya, apa realitasnya, bagaimana kelayakannya dan
seterusnya.1:>

Dan wacana tersebut dua orang arsitek yaitu Peter Eisenman dan Bernard

Tschumi mendenvasikan beberapa pemikiran Derida yang mempunyai hubungan
langsungdenganarsitekturke dalamarsitektur.

Dekonstruksi Filsafat
Derida

Dekontruksi Arsitektur
Peter Eisenman

Dekonstruksi Arsitektur
Bernard Tschumi

Difference Trace

Palimsest

Quarry
Chora

Disjunction
Dissociation

Dismption
Fragmentation
Superimposisi

Pembalikan Hierarki Weak Form

Betweenees

Twoness

Displacement

Reciprocy
Superposition
Juxtaposition

Pusat dan Marjinal Inferiority
Scalling

Follies

Interasi dan Makna Self Similarity Framing
Sequence j

2.3.3.2.2 Konsep Dekonstruksi Non Deridean

Arsitek dalam golongan ini tidak ada hubungannya dengan filsafat
dekonstruksi dan mereka tidak mau disebut Arsitek Dekontruksi. Dalam
mendesain tanpa adanya pendekatan filosotis tapi langsung bereaksi terhadap
pnnsip-pnnsip arsitektur modem yang mapan atau mencoba mengekspresikan
Hngkungannnya yang semrawut dengan rancangan yang semrawut juga. Salah
satu arsitek kelompok mi yaitu Zaha Hadid, mempunyai konsep arsitektur anti-
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gravitasi dimana volume-volume tersebut salmg turn pang tmdih menerjang

angkasa dengan disonansi yang khusus sehingga terasa benturan-benturan

impresif yang berkualitas eksplosif sekaligus sebuah kekerasan yang terkontrol.

0 k ^1 ft*±

ffM^JlHiFJL
$

Gambar 2.8 Office and Residental Development, Zaha Hadid

Sumber: Zaha Hadid 1983-1991

15 Papadakis, Andreas; 0*>ke, Catherine &Benjamin, Andrew. Deconstruction (Omnibus Volume) Riz/oli
New York, 1989. '
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2.3.4 Studi Kasus

2.3.4.1 Zollhof 3 Media Park, Zaha Hadid

Fungis utama bangunan ini mengakomodasi kegiatan bisnis komunikasi

dan profesi kreatif. Selain itu juga mewadahi kegiatan perbelanjaan, kebudayaan

dan fasilitas kreatif.

Konsep dan bangunan ini secara garis besar adalah mang-ruang kegiatan

utama yaitustudio dan kantor melawan dinding datum yang menerus.

Gambar 2.9 Zollhof 3 Media Park, Zaha Hadid ( Zaha Hadid 1983-1991 )
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2.3.4.2 MTV Studio, Morphosis

Bangunan ini berfungsi sebagai studio rekaman dan sekaligus sebagai

ruang pamer produk teknologi elektronik. Dirancang oleh Morphosis ( Thom

Mayne dan Michael Rotondi) pada tahun 1990.

Bangunan ini menampilkan ekspresi masa depan yang serba dilayani

dengan teknologi mutakhir dengan konsep mempertentangkan statis eksterior

dengan interior sebagai gambaran kegiatan yang diwadahi.

Gambar 2.10 MTV Studio, Morphosis
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