
BAB III

PUSAT INDUSTRI MUSIK

3.1 Analisa Penampilan Bentuk Bangunan Pusat Industri Musik

3.1.1 Citra Bangunan Pusat Industri Musik

Citra bangunan adalah gambaran (image ), suatu kesan penghayatan yang
menangkap arti bagi seseorang, yang digambarkan dalam perwujudan bangunan
(visual). ' Citra sebuah bangunan melambangkan apa yang ada di dalamnya.

Citra bangunan Pusat Industn Musik melambangkan sesuatu yang
berhubungan dengan musik yaitu interpretasi dan elemen penghasil musik yang
diekspresikan pada penampilan bangunan

3.1.2 Elemen Penghasil Musik17

Musik dihasitkan dari bunyi-bunyian yang timbul dari sesuatu dan

dikarenakan sesuatu. Musik tidak dapat tercipta dengan sendirmya tanpa ada yang
menyebabkannya. Musik tercipta dan komposisi bunyi-bunyian yang ditimbulkan
dan membentuk sebuah harmomsasi yang sangat mdah. Bunyi-bunyian tersebut
ditimbulkan oleh berbagai elemen-elemen yang dapat menghasilkan sebuah
komposisi musik.

3.1.2.1 Alam Sebagai Elemen Penghasil Musik

Sebelum manusia mengenai musik dan alat penghasil musik alam

telah lebih dahulu menghasilkan musik. Tuhan menciptakan alam semesta

mi bagaikan suatu komposisi musik yang sangat mdah. Suara-suara aliran

sungai, tiupan angin di dedaunan, kicauan burung, suara satwa-satwa di

hutan, dan berbagai macam suara-suara yang dihasilkan oleh alam

merupakan sebuah komposisi musik yang sangat harmoms dan mdah.

3.1.2.2 Instrumen Sebagai Elemen Penghasil Musik

Setelah manusia mengenai musik mereka bempaya untuk menciptakan
musik dengan bantuan alat-alat yang sengaja dibuat untuk menghasilkan

U'M7Mangunwyaya, YB. Wastu Citra . PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1996.
Mofid M. Muaic Centre di Yogyakarta. Proposal TA/ UII/ 1999.
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suara-suara yang apabila dimainkan dengan harmonis akan menghasilkan
sebuah komposisi musik. Alat-alat musik yang senng disebut juga
mstrumen tersebut beragam macamnya tergantung dan cara
memainkannya. Ada yang dimainkan dengan cara ditiup, dipukul, dipetik
maupun digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup
diantaranya adalah seruhng, saxophone, terompet dan sebagamya. Yang
termasuk alat musik yang dipukul yaitu dmm , kendang , dan alat perkusi
lainnya. Yang termasuk alat musik dipetik yaitu gitar, banjo, ukelele dan
sebagamya. Yang termasuk alat musik gesek yaitu biola dan sebagamya.
Meskipun pada perkembangannya sekarang ini telah diciptakan alat yang
lebih canggih dengan memanfaatkan tehnologi digital dengan bantuan
komputer yang dapat menghasilkan musik tanpa memakai alat musik
tersebut diatas, namun alat musik tersbut masih banyak dipakai untuk
menghasilkan musik.

3.1.3 Metode Pengungkapan Bentuk Bangunan

Bangunan Pusat Industn Musik mempakan sebuah bangunan yang
beronentasi komersial. Salah satu pertimbangan komersial adalah
bagaimana membuat masyarakat tertank untuk mengunjungi bangunan
tersebut sehingga bangunan tersebut harus mempunyai daya tarik visual.
Yang utama dan ketertankan visual dan luar adalah hams menonjol dari
sekelilingnya. Penonjolan ini dapat diantaranya dengan proporsi dan
perwujudan bentuk bangunan dengan menggunakan simbol yang agak
tersamar yang menyatakan peran dari suatu bentuk, dalam hal ini

menyatakan simbol tersamar dan sebuah alat musik (tinjauan penampilan
bangunan, Bab II). Disampmg itu Pusat Industn Musik juga harus dapat
memunculkan citra atau image tertentu yang mengekspresikan kegiatan
yang ada di dalamnya. Ekspresi tersebut dimunculkan dengan
menggunakan metode desain analogi bentuk dalam hal ini mengambil

Pusat Industri Musik



26

analog, salah satu instrumen musik yaitu gitar sebagai elemen penghasil
musik.

3.1.4 Transformasi Gitar dalam Penampilan Bangunan
Gitar adalah salah satu alat musik yang penggunaanya sangat

populer dikalangan musisi dan masyarakat umum karena gitar relatif
mudah dimainkan. Bunyi yang timbul pada gitar dihasilkan oleh getaran
dari dawai atau senar ketika dipetik. Bagian dan gitar terdin atas:

- Kepala gitar, yaitu bagian paling ujung pada gitar yang berfungsi
sebagai tempat untuk mengencangkan atau mengendorkan
(menyetem) senar gitar.

- Leher gitar, yaitu tempat untuk memainkan kunci nada. Pada
bagian ini terdapat fret-fret nada untuk menghasilkan buny, dengan
menekanjan pada senar hingga menyentuh fret-fret tersebut. Pada
bagian ini juga terbentang dawai atau senar sejumlah enam buah
sebagai penghasil bunyi.

- Badan gitar, yaitu bagian pangkal dan gitar yang berfungsi sebagai
tempat yang membentuk mang untuk menghasilkan bunyi atau
suara sehingga bunyi yang dihasilkan oleh getaran senar terdengar
lebih keras dan nyaring.

Harmonisasi nada pada gitar dihasilkan dari kunci nada yang
dimainkan pada fret-fret gitar. Dibandingkan dengan alat musik lainnya
harmonisasi nada pada gitar lebih banyak dan dapat lebih bervanasi
karena dengan enam buah senar dan minimal 19 fret gitar bahkan ada
yang lebih dapat menghasilkan nada yang lebih banyak dan bervanasi.

Untuk penampilan bangunan Pusat Industn Musik menggunakan
analogi sebuah gitar sebaga, ekspresi elemen penghasil musik dengan
berbagai alasan antara lain :

- Gitar sebagai alat musik yang sangat populer di masyarakat,
sehingga diharapakan timbul sebuah citra dan gambaran atau
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(image) tentang bangunan musik dengan menganalog,kan sebuah
gitar pada penampilan bangunan Pusat Industri Musik.

Proses penghasilan buny, pada gitar b,sa diinterpretasikan sebagai
hal yang serupa dengan proses dalam industn musik. Buny, atau
nada pada gitar dihasilkan melalu, proses memainkan kunc. nada
dengan menekan senar hingga menyentuh fret pada leher gitar,
senar yang dimainkan (dipetik) akan bergetar dan menghasilkan
buny,, kemudian bunyi yang dihasilkan dan getaran senar tersebut
diteruskan ke badan gitar hingga timbul buny, yang lebih nyanng.
Jika dnnterpretasikan dengan proses pada industn musik, proses
memainkan kunci nada dapat dnnterpretasikan sebaga, proses
produksi, kemudian proses penemsan buny, yang dihasilkan oleh
getaran senar dapat diinterpretasikan sebagai proses distribusi,
sedangkan penghasilan suara yang nyanng pada badan gitar
diinterpretasikan sebagai proses promosi.

Badan gitar

Leher gitar Kepala gitar

Gambar 3.1 Interpretasi Analogi Gitar

( Sumber: Hasil Pemikiran )

Dalam pentransformasiannya kedalam bentuk bangunan tidak
dengan latah lalu menerapkan analogi gitar secara utuh dalam bentuk
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bangunan, namun secara prinsipal. Gitar dalam mengeluarkan bunyi atau
suara melalui beberapa proses yang dan proses tersebut dapat ditarik
kesimpulan yang akan diterapkan dalam proses merancang bentuk
bangunan pusat industri musik. Beberapa proses tersebut adalah :

- Fret-Fret atau garis-garis pada leher gitar berfungsi sebagai tempat
untuk memainkan nada dan kunci, untuk menghasilkan nada maka

senar harus ditekan hingga menyentuh fret-fret tersebut yang diartikan
sebagai intersepsi yaitu pertemuan dua bentukan arsitektur tidak
secara frontal.

sen,:ir fr^t senar
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Gambar 3.2 Transformasi Bentuk dan Fret (Sumber :Hasil Pemikiran )
- Senar gitar berfungsi sebagai penghasil suara yang berasal dan

getarannya ketika dipetik. Getaran tersebut diartikan sebagai
superimposisi.

-l.ilVill Si-li-iT
Hip.

Gambar 3.3 Tranformasi Bentuk dan Getaran Senar (sumber :Hasil Pemikiran)
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Badan gitar berfungsi sebagai penghasil bunyi yang nyaring ketika
senar dipetik. Bunyi yang keluar dan lubang pada badan gitar akan
terdistnbusikan keluar dan lubang bunyi pada badan gitar. Bunyi
tersebut akan merambat membentuk gelombang buny, di udara
hmgga akan terdengar oleh teling manusia. Perambatan gelombang

J>UnZL^lia!ti^^ bentuk.

Gambar 3.4 Transform Bentuk dan Perambatan Bunyi (Sumi^K^lTe^r^

3.2 Perwujudan Arsitektur New Modernism (Dekonstruksi) pada Bangunan
Untuk lebih mendukung perwujudan penampilan bangunan yang

mempunyai daya tank visual maka dapat diwujudkan dengan menggunakan
metode arsitektur New Modernism (Dekonstruksi) yang mempakan koreksi
terhadap Arsitektur Modem. Terdin dan konsep Dekontruksi Dendian yang
mengoreksi Arsitektur Modem dan aspek metafisika dan konsep Dekonstruksi
Non Deridian yang langsung merombak konsep-konsep rancangan Arsitektur
Modem. Dan kedua konsep dekonstruksi tersebut konsep dekonstruksi Dendian
lebih cocok diterapkan pada bangunan Pusat Industn Musik karena dalam
mendesain menggunakan pendekatan filosofis tertentu, dalam hal ini pendekatan
terhadap elemen musik yang dyadikan sebagai pendekatan filosofis penampilan
banaunan.
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3.3 Analisa Ruang Pusat Industri Musik

Pusat industri musik mempunyai batasan arti tempat untuk mewadahi kegiatan dalam
Industri musik komersial. Dalam pusat industri musik mi terdin dan tiga kelompok
kegiatan utama. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan produksi, distribusi, dan
promosi.

3.2.1 Analisa Pelaku Kegiatan

Pelaku kegiatan dibedakan untuk bagian produksi, distnbusi, dan promosi.
1. Pelaku Kegiatan Produksi

Pelaku kegiatan pada kegiatan produksi yang berupa kegiatan rekaman adalah
sebagai berikut:

a. Pelaku kegiatan utama, yaitu: musisi yang akan memproduksi album
rekaman, operator, teknisi suara (sound engineer), produser, dan
teknisi alat.

b. Pelaku kegiatan penunjang, yaitu: pengelola, antara lam adalah
manager atau pimpinan, sekretaris, bagian administrasi, sekunti,
cleaning service dan karyawan lainnya.

2. Pelaku Kegiatan Distribusi

Pelaku kegiatan pada kegiatan distribus. yang merupakan keg.atan pemasaran
adalah sebagai berikut:

a. Konsumen atau nenanniiinu
r- &"~-j o

b. Pengelola, antara lain pimpinan, sekretaris, customer service banian
administrasi bagian penjualan kasir, sekiirih, cieanmg servu:e dan
karyawan lainnya.

3. Pelaku Kegiatan Promosi

Pelak., kegiatan nada kegiatan promos, yang.herupa pementasan adalah
sebagai berikut.

a Pelaku kegiatan utama, yaitu- musisi atau artis operator, dan teknisi
b Pelak-., keoiatan nen.mjanjj, yaibr Pengelola,antara lam adalah

pimpinan atau. manager pementasan, m3nWr /",„„/ ,„„/h,JWr,«w

(kafe). sekretam puhfik relation atau hnmas, bagian administrasi..
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bagian penyaji makanan dan juru masak (kafe), bagian tiket, sekunti,
cleaning service, dan karyawan lainnya.

c Tamu atau pengunjung, yaitu: masyarakat pendengar dan pemkmat
musik, serta fans atau penggemar musik dan grup musik.

3.3.2 Analisa Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruano

Kebutuhan ruang pada gedung pusat industri musik dibagi berdasarkan
kelompok kegiatan dan pelaku kegiatan seperti pada analisa pelaku keg.atan
(3.1.1). Berikut ini adalah analisa kebutuhan ruang dan asumsi besaran ruang
berdasarkan standar maten yang diwadahi dalam pusat industri mus.k :

• Kegiatan Produksi

A. Ruang Kegiatan Rekaman

1. Studio Rekaman Besar

a. Alat yang diperlukan :1set dmm iengkap (doubel bassdrum) 2g,tar
elektnk 1gitar akustik, 1bas elekrnk, 1piano, 2keyboard, 1'set alat
perkusi, 5 mikrophone, 8 sound control box.

b. Kapasitas : 14 orang.
c Besaran ruang yang dibutuhkan per alat +pemain -

drum set Iengkap : 2,5 x 3 = 7,5 m2
gitar +pemain18: 3,7 m2 => 3x3,7 =11,1 m
bas + pemain19: 3,7 m2
piano20: l,5x2 = 3m2
keyboard :0,6 x 1,2 =0,72 => 2x0,72 = 1,44
alat perkusi = 1,2 x 2 = 2,4 m2
mikrophone +penyanyi =0,875 x0,35 x5= 1,53 m2
sound control box =0,4 x1- 0,4 m'2 =>8x0,4 =3,2 m2

Sirkulasi 40% x 33,87 = 13,54 m2
Total = 47,41 m2 => 48 m2

m"

18 DoelJe, Leslie L. Akustik Lingkungan. PT. Erlangga, Jakarta. 1996
,y Ibid
20

Neufert, Ernst. Data Arsitek. Edisi 33, Jilid 1. PT Eriangga, Jakarta 1996.
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Gambar 3.5 Lay out Studio Besar. (Sumber: Hasil Pemikiran &pengamatan)-
Keterangan :

17^1 u i 7&8=>Gitarelektrik +pemain2&>-> key board Q=> Gitar akustik +pemam
J rr^f! , 10 =>Penyanyi +mikrophone5=-• bas elektnk
6 => Drum set flHIH --> ™ a

^^^^« -> sound control box

2. Studio Rekaman Kecil

*' H^ -Tf idiP?,Uk?n : ' SCt Dmm Standar' 2§!tar elektrik> ' baselektnk, 1key board, 2mikrophone, 4sound control box
b. Kapasitas : 6 orang
c. Besaran ruang yang dibutuhkan per alat +pemam •

- Bas gitar : 3,7 m2
- Key board : 0,6 x 1,2 = 0,72 m2
- Drum standar : 1,5 x 2 = 3 m2
- Gitar elektnk : 3,7 m2

2x3,7-7,4 m2
- Mikrophone +penyanyi :0,875 x0,35 =0,306 m2

c J , 2 x 0,306 = 0,6.1 m2
- Sound kontrol box : 0,4 x 1= 0,4 m2

5 x 0,4 - 2 m2

Besaran keseluruhan = 17,43 m2
Sirkulasi 40%x 16,63 = 6,97 m2
Total = 16,63 + 6,65 = 24,4 m2 => 24 m2

Puvii industri Musik
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Gambar 3.6 Lay Out Studio Rekaman Kecil (Sumber :Hasil Pemikiran &pengamatan)
Keterangan :
1& 2 => Gitar + pemain
3 -•> Bas + pemain
4 -=> drum set standar
5 => Key board
6 => mikrophone + penyanyi
(H ° Sound Control Box

3. Studio Latihan

Studio latihan mempunyai besaran dan lay out mang sama sepert, studio
rekaman kecil yaitu sebesar 24 m2. (Gambar 3.2)

4. Ruang Kontrol / Operator

Terd,n dan ruang kontrol untuk stud.o rekaman besar, studio rekaman
kecil dan studio latihan.

- Kebutuhan alat: sound mixer
- Kapasitas : 3 orang
- Besaran ruang yang dibutuhkan :

Asound mixer besar : 2,5 x 1,5 - 3,75 m2
A3 orang operator :3x 0,9 = 2,7 m2

besaran keseluruhan = 6,45 ra2

Pusat Industri Musik

sirkulasi 20% x 6,45 = 1,29 m
total 6,45 •+ 1,29 = 7,74 m2 => 7,5 m2
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Keterangan

sound mixer

i => operator

Gambar 3.7 Lay out ruang kontrol (Sumber :Hasil pemikiran &pengamatan)

5. Studio Mixing dan Mastering => 24 m2
6. Ruang Produksi dan Penggandaan =>28 m2
7. Ruang Istirahat (musisi/artis)=> 80 m2
8. Ruang Ganti (artis/musisi) => 6 m2
B. Ruang Kegiatan Penunjang
9. Ruang Mekanikal => 12 m2
10. Ruang Public Relation => 6 m2
11. Ruang Receptionist => 6 m2
12. Ruang Tamu / klien => 24 m2
13. Ruang Produser => 12 m2
14. Ruang Pengelola, terdin" dari :

- Ruang Pimpinan => 12 m2
- Ruang Sekretaris => 4 m2
- Ruang Administrasi => 20 m2
- Ruang Pertemuan => 28m2
- Ruang Staff => 20 m2

Besaran Total => 84 m2
15. Ruang Karyawan => 18 m2
16. Gudang Peralatan Studio 24 m

17. Gudang Peralatan Kebersihan => 9 m2
18. Ruang Sekuriti => 12 m2
19. Lavatory => 5 m2
20. Mushola

Kapasitas 20 orang : 0,8 x 20 = 1
Sirkulasi : 20% x 16 = 3,2 m2
Besaran ruang yang dibutuhkan :

Kegiatan Distribusi
A. Ruang Kegiatan Pemasaran
1. Ruang Pemasaran CD dan Kaset
2. Ruang Pemasaran Merchandise =
3. Ruang Pamer ( Hall of Fame ) -;

Pusat Industri Musik
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B. Ruang Kegiatan Penunjang
4. Ruang Public Relation => 6 m2
5. Ruang Pengelola, terdiri dari :

Ruang Pimpinan -> 12 m2
Ruang Sekretaris => 4 m2

- Ruang Admmistrasi => 20 ni2
- Ruang Pertemuan => 28 m2

- Ruang Staff => 20 m2->Besaran Keseluruhan => 84 m2
6. Ruang Karyawan => 24 m2
7. Ruang Sekuriti => 12 m2
8. Lavatory => 5 m2
9. Gudang => 24 m2

• Kegiatan Promosi

A. Ruang Kegiatan Pementasan
I. Ruang Konser Besar

Kapasitas : 1500 orang
Besaran : 0,8 x 1500 = 1200 m2
Sirkulasi: 30% x 1200 = 360 m2
Besaran keseluruhan 1200 + 360 - 1560 m2

2. Ruang konser kecil/ kafe
Kapasitas : 300 orang
Besaran : 0,8 x 300 = 240 m2

^ Sirkulasi: 40% x240 =96 m2 =>Besaran keseluruhan :240 +96 =336 m2
-x Ruang kontrol/ operator => 7,5 m2
4. Ruang Istirahat artis/ musisi =>35 m2
5. Ruang ganti artis/ musisi -> 5 m2
B. Ruang Kegiatan Penunjang
6. Ruang Pengelola, terdiri dan :

- Ruang pimpinan => 12 nr
- Ruang sekretaris -> 4 nr
- Ruang administrasi => 20 m2
- Ruang pertemuan --> 28 m2

- Ruang staff => 20 nr => Besaran keseluruhan => 84 m2
/. Ruang Tiket => 5 nr

8. Ruang Public Relation => 6 nr
9. Dapur ( kafe ) => 50 m2
11. Gudang Penyimpanan => 24 m2
12. Gudang Peralatan Pentas => 80 m2
13. Ruang karyawan => 24 m2
14. Ruang Mekanikal => 12 m2
15. Ruang kebersihan => 9 m2
16. Ruang Sekuriti => 12 m2
17. Lavatory => 5 m2
18. Mushola => 20 nr

Pusat Industri Musik
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3.3.3 Tata Ruang

Tata ruang yang dimginkan pada Pusat Industri Musik adalah tata ruang
yang mampu mengakomodasikan semua kegiatan yang ada dalam Pusat Industn

Musik berdasarkan fungsi dari kegiatan yang ada sehingga aktivitas-aktivitas yang
ada dapat berlangsung dengan baik tanpa satu sama lam merasa terganggu.
Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal antara lain :
a. Penempatan ruang

Penempatan ruang-ruang yang memibk. tmgkat privasi yang sama pada
satu area sehmgga aktivitas yang terjadi di dalamnya tidak teream ;gu oleh

kegiatan lain. Misalnya ruang-ruang studio yang membutuhkan privasi tinggi
diletakkan pada satu area yang jauh dan tempat-tempat umum atau publik.

b. Penghubung antar ruang
Kriteria21 :

Altematif

Ruang dalam ruang
Bentuk Uraian

Adanya ruang yang
melingkupi ruang
vane lain

Ruang yang saling berkaitan

Ruang yang bersebelahan

P
Dihubungkan oleh ruang bersama

w
Tabel 3.1 Hubungan AmaTR^ia^igTsumber: DK Ching)

Dan berbaga. altematif diatas sebenamya semua dapat digunakan pada
ruang-ruang di Pusat Industn Musik tergantung pada jenis-jenis ruang yang
dihubungkan.

Memiliki irisan

yang berfungsi
sebaga^penghubung
Adanya bidang
pemisah baik masif
jnau£un tidak

Dihubungkan oleh
ruang lain sebagai
perantara

"D.K Ching. Francs. ARSHliKTUR: Benluk, Ruan^ susunannya.Iirian^, Jakarta, ,996.
Pusai Industri Musik



3.3.4 Hubungan Ruang

Gedung Pusat Industri Musik mewadahi beberapa kegiatan yang saling berkaitan
dan mempunyai hubungan satu sama lam. Berikut mi adalah diagram hubungan
berdasarkan kelompok kegiatan yang ada dalam Pusat Industri Musik.
a Kelompok Ruang Produksi

- Ruang kegiatan Rekaman

1
, I Studio Rekaman

Kecil
L
j 1

i
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, j Ruanu
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Gambar 3.8 Hubungan Ruang Kegiatan Rekaman

- Ruang Kegiatan Penunjang

Gambar 3.9 Hubungan Ruang Kegiatan Penunjane Rekaman
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a Ruang Kegiatan Distribusi

Ruang Kegiatan Pemasaran

Ruanu Renins; ran j
k;3^;i,i| H-J|l ( ~n I

1

1

Mall oi'kame

Ruang Pemasan
vi-'-.-hattd;-:

Gambar 3.10 Hubungan Ruang Kegiatan Pemasaran

Ruang Kegiatan Penunjang
Ruany Public I

Relation I

I

Gambar 3.11 Hubungan Ruang Kegiatan Penunjang Pemasaran

_i Ruang Kegiatan Promosi

Ruang Kegiatan pementasan

j Konser

;.i ,.u Ruany!
i

"i r
j

yanti |

_. i !
i

M

i i

konser Ruanu Istirahat

Keen

|

KontrolRunny

Gambar 3.12 Hubungan Ruang Kegiatan Pementasan
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Ruang Kegiatan Penunjang

R...:.:-; Mekanikal

j Dapiir

Ruanu Karvawan

( nidany Penvinipanan

| j
i j

Ruanu

Pcmentassai

Ruanu Kebersilian I
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Gambar 3.13 Hubungan Ruang Kegiatan Penunjang Pementasan

3.3.5 Organisasi Ruang

Dalam Pusat Industri Musik tidak ada ruang yang secara dominan rnengikat
ruang-ruang lainnya (menjadi pusat). Kegiatan utama ada pada kelompok ruang
produksi, distribusi, dan promosi, sehingga ruang-ruang tidak membentuk pola
yang terpusat atau radial. Hal tersebut berdasarkan dari analisa perbandingan pola
organisai ruang sebagai berikut:
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Komposisi terdiri dari ruang-ruang sekunder
yang mengelilingi suatu ruang pusat. Dengan
tujuan untuk rnengikat ruang-ruang sekunder.
Hal ini tidak sesuai dengan pola organisasi
mang pada pusat industri musik yang tidak ada
sesuatu ruang yang dominan atau menjadi pusat
Bentuk Ruang biasanya teratur, sedangkan pada
pusat industri musik mempunyai bentuk ruang
yang tidak teratur.

Terdiri dari sederetan dari ruang-ruang. Pola ;
ruang pada pusat industri musik membentuk j
sumbu linier. \
Biasanya terdiri atas ruang yang diulang baik I
ukuran, bentuk maupun fungsinya. Ruang-ruang j
pada pusat industri musik tidak semua sama \
ukuran, bentuk, maupun fungsinya. ;
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Adalah organisasi linier yang membentuk jari-
jari. Hal ini terjadi karena ada ruang-ruang linier
dan memusat.

Mempunyai orientasi ke segala arah keluar
sesuai dengan jari-jarinya. Pada pusat industri
musik orientasi keluar hanya pada kelompok
ruang promosi.

Terdiri dari bentuk ruang yang posisi dan
hubungannya diatur oleh pola (pattern) tiga
dimensi. Pola dianggap terlalu kaku untuk
diterapkan pada pusat industri musik.

• Bersifat fleksibel dan tidak berasal dari geometri
ruangyangkaku sehingga mudah dikembangkan
ke arah fleksibiliras dan efisiensi ruang. Hal ini
sesuai dengan pola ruang yang akan diterapkan
pada organisasi ruang pusat industri musik.

Tabel 3.2 Pola Organisasi ruang

Dari kriteria tersebut diatas tampak bahwa oraganisasi cluster dan linier

dapat digunakan untuk pola ruang pada pusat industri musik. Cluster dipilih
dengan pertimbangan organisasi ruang ini juga dapat menerima ruang-ruang yang
berlainan ukuran, bentuk, maupun fungsinya, tetap tetap berhubungan satu
dengan yang lain berdasarkan penempatan dan ukuran visual seperti simetri dan

sumbu. Oleh karena polanya tidak berasal dari konsep geometris yang kaku, maka

bentuk organisasi cluster selalu iuvves dan dapat menerima pertumbuhan dan

perubahan langsung tanpa mempengaruhi karakternya. Linier dipilih karena

adanya sumbu linier dan adanya pengulangan bentuk pada bangunan Pusat
Industri Musik.

3.4 Analisa Akustik

3.4.1 Ruang Pertunjukan ( Konser )

a. Kekerasan Suara

Suara pemain ( musisi ) harus dapat didengar oleh penonton. Suara pemain
bisa tidak terdengar oleh penonton karena suara pemain yang lemah atau

tempat penonton yang jauh dari pemain. Hal tersebut dapat diatasi dengan
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beberapa cara pengaturan akustik yang tidak digunakan dengan sistem

penguat bunyi, antara lain sebagai berikut :

- Suara pemain dinaikkan agar sebanyak mungkin terdengar oleh

penonton, sehingga diterima oleh penonton secara

langsung/merata.

Gambar 3.14 Suara Pemain Dinaikkan ( sumber: Akustik lingkungan )

Bentuk ruang pagelaran ( panggung ) dibuat agar sedekat mungkin

antara jarak penonton dengan pemain, sehingga mengurangi jaiak

antara sumberbunyi pemain dengan penonton.

POTONGAN

n jjjjjjjjjJJjjL±±JJJ-L-^LJ-^il

Gambar 3.15 Jarak Pemain Dengan Penonton ( sumber: Akustik Lingkungan)

oumuci uunyi pemain Queniingr oleh permukaan pemantul

(gypsum board, plywood) untuk mcmberikan cr.crgi pantu! bunyi
tamo-aliarr dai*r suara pemain.

Diiusi bunyi merupakair periyebaiaii uunyi. Difusi uunyi

in^rupaKan samn satu cara- urvtu-k metittapatkarr suara- burm secara
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merata sehingga suara yang terdengar seperti suara aslinya. Difusi

bunyi/penyebaran bunyi diperoleh dengan melalui elemen-elemen

bangunan yang ditonjolkan , langit-langit yang ditutup, dmdmg

yang bergerigi, dekorasi yang menonjol, permukaan dindmg yang

bergerigi. Pemakaiannya yaitu dengan pemakaian bahan penyerap

bunyi dan pemantul secara bergantian.

J
° ° ° . i i i i I

Gambar 3.16 Difusi/ Penyebaran Bunyi (sumber : Akustik Lingkungan)
b. Cacat Akustik

1. Gema

Gema terjadi apabila bunyi/suara pemain dipantulkan oleh suatu

pciuiukaan yang jauh, sehingga bunyi yang didengar penonton tertunda

cuKup- lama. Gema bisa discbabkan apabila dinding be!

ucngcui suiliber buiiyi pemaiirmemantttikartbunyi.

i—— 1 i—i

Gambar 3.17 Gema ( sumber: Akustik Lingkungan
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2. Pemusatan Bunyi

Pemusatan bunyi bisa disebabkan oleh pemantulan bunyi pada permukaan
yang cekung. Distribusi/penyebaran bunyi secara tidak merata. Intenshas
bunyi di suatu titik sangat tinggi, sedangkan terjadi kerugian pada daerah
lain yang tidak mendapatkan distribusi bunyi.

3. Sumber-Sumber Bising

Sumber-sumber bising yang berpengaruh terhadap ruang pertunjukan
(konser) diantaranya adalah :

- Sumber bising interior yang berasal dari hentakan sepatu atau kaki
penonton, suara pendingin ruangan, getaran peralatan mekamk
seperti pompa, genset, dsb.

- Sumber bising eksterior seperti suara kendaraan bermotor, mobil,
serta kegiatan-kegiatan lain di luar bangunan.

Suara yang ditimbulkan dari sumber-sumber bising tersebut dapat
mengganggu kegiatan pagelaran atau pementasan yang dalam hal ini akan
mengganggu kenikmatan mendengar dari penonton oleh karena itu hal
tersebut harus dihindari misalnya dengan menaruh peralatan mekanik
seperti genset atau pompa yang jauh dan tempat pertunjukan, kemudian
menempatkan ruang pertunjukan yang agak jauh dan jalan raya agar tidak
teraganggu suara kendaraan bermotor.

4. Pengendalian Bising

Pengendalian bising secara ekonomis lebih ditekankan dengan cara
pengorganisasian ruang. Ruang-ruang yang membutuhkan tingkat
ketenangan yang tinggi seperti studio rekaman d.letakkan berjauhan
dengan ruang yang menimbulkan kebisingan misalnya ruang konser.
Pohon-pohon juga dapat digunakan sebaga. barrier untuk mengurangi
bisingdari lingkunsan.
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e. Sistem Pengeras Suara

1. Sistem Terpusat

Penguat suara diletakkan secara gugus tunggal di atas sumber bunyi

/pemain. Ini memberi kewajaran karena bunyi/suara yang diperkuat datang

dan arah yang sama dengan bunyi asli/ suara pemain. Untuk ruang konser
pada pusat indutri musik lebih cocok menggunakan pengeras suara dengan
sistem terpusat sesuai dengan bentuk panggung yang digunakan yaitu
panggung proscenium ( Bab II, tinjauan bentuk pewadahan pementasan).

•"-•"--OM-----"7 , , i I i Mi

- / / *, i • ' ' / '

3_ ^iL^"

Gambar 3.18 Pengeras Suara Sistim Terpusat (Sumber :Akustik Lingkungan)
2. Sistem Distribusi

Sistem distribusi digunakan untuk ruang audience dengan langit-lan»it
rendah, lantai datar dimana pendengar/penonton tidak mempunyai garis

pandang terhadap pemain, bila bunyi/suara pemain untuk melayani jumlah
pendengar/penonton dalam jumlah yang besar, pada ruang-ruang yang ada
kemungkinan untuk dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.

l':.Nr,EBA! SUARA

1 -I J J J J J J J ~) ^ J J J J J j J J J j "j j j 3 jJJjJJJ

Gambar 3.19 Sistem Distribusi Pengeras Suara (Sumber: Akustik Lirmkunsfan)
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3. Sistem Stereoponik

Digunakan dua atau lebih mikrofon yang dipisahkan di daerah pergelaran

dan dihubungkan lewat saluran penguat terpisah kedua atau lebih pengeras
suara yang bersangkutan. Sistem ini memberi kesan bahwa bunvi yang
berasal dari sumber bunyi/pemain tanpa diperkuat.

3.4.2 Ruang Studio

Persyaratan akustik ruang studio :

1. Ukuran dan Bentuk studio yang optimum harus diadakan.

Ukuran suatu studio ditentukan oleh ruang secara fisik yang
dibutuhkan untuk pemakai, peralatan, perabotan, oleh fungsi
penggunaan ruang itu, dan oleh kebutuhan akustik.

2. Derajat difusi yang tinggi harus dijamin.

Pengadaan difusi derajat tinggi sangat penting dalam akustik studio.

Dengan difusi ideal jumlah posisi di mana variasi tekanan bunyi yang
mata banyak terjadi banyak direduksi, sehingga mikrofon dapat
ditempatkan dengan aman pada hampir tiap posisi yang sesuai.

3. Karakteristik dengung yang ideal harus diadakan.

4. Cacat akustik harus dicegah sama sekali.

Harus dihindari semaksimal mungkin terhadap permukaan-permukaan
sejajar (terutama dalam studio yang medium dan besar) atau diatur

dengan bahan-bahan akustik yang sangat menyerap meliputi
jangkauan frekuensi antara 63 sampai 8000 Hz sehingga gema, gaung,
dan pemusatan bunyi dapat dicegah.

5. Bising dan getaran harus dihilangkan sama sekali.

Bising dari dalam (interior) berupa suara alat pendingin ruangan dan
Iain-Iain, kemudian bising dari luar (eksterior) berupa suara-suara dan
luar studio, dan getaran berupa getaran dan alat-alat atau perabot di
dalam studio harus dihilanukan sama sekali.
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