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BAB IV

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1 Konsep Dasar Perencanaan

4.1.1 Pemilihan Lokasi

Ada berbagai pertimbangan dalam pemilihan lokasi gedung Pusat Industri
Musik, yaitu :

- Adanya area atau lahan yang cukup luas, karena gedung pusat industri musik
membutuhkan area yang cukup luas untuk bangunan dan parkir kendaraan.

- Terjangkau oleh sarana dan prasarana tranportasi, sarana utilitas kota,
jaringan drainase dan penyediaan air bersih.

- Jauh dari daerah pemukiman sehingga aktivitas yang terjadi dalam pusat
industri musik tidak mengganggu lingkungan sekitamya.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat beberapa altematif
pilihan lokasi site, yaitu :

a Altematif Pertama

Lokasi altematif pertama terletak di jalan Parangtntis setelah perempatan
Ringroad Selatan.
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Keunggulan dari lokasi altematif pertama yaitu :
- Letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota.

- Lahan yang tersedia cukup luas dan jauh dari pemukiman yang padat.
- Letak cukup strategi dan mudah dicapai.

- Terjangkau oleh sarana dan prasarana trasnportasi, utilitas kota, jaringan
listrik, telepon, dan sarana lainnya.

- Dekat dengan Institut Sent Indonesia (ISI) Yogyakarta dimana hal tersebut
dapat mendukung keberadaan Pusat Industn Musik, karena di ISI banyak
mempunyai mahasiswa terutama Seni Musik yang tentunya dapat
memanfaatkan keberadaan Pusat Industri Musik, misalnya sarana studio
rekaman.

• Altematif Kedua

Lokasi altematif kedua terletak di jalan Magelang Km 6 sebelum jalan
Ringroad Utara. Lokasi tersebut mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai
berikut :

- Tidak begitu jauh dan pusat kota.

- Lahan yang tersedia cukup luas jauh dari pemukiman yang padat.
- Letak cukup strategis dan mudah dicapai.

- Terjangkau oleh beberapa sarana dan prasarana seperti jaringan utilitas,
telepon, listrik, dan sarana lainnya.

- Letaknya dekat dengan TVRI Stas.un Yogyakarta dimana hal tersebut
dapat lebih mendukung keberadaan Pusat Industn Musik, karena TVRI
stas.un Yogyakarta mempunyai program siaran yang menampilkan musisi-
musisi muda dan Yogyakarta yang sudah mempunyai demo album atau
yang sudah mampu menciptakan lagu sendiri, program acara tersebut
disebut TDOLA'. Hal tersebut cukup mendukung keberadaan Pusat
Industn Musik karena diharapkan musisi-musisi yang merekam lagu
mereka di Pusat Industri Musik dapat lebih berkembang dengan tampil di
acara TVRI tersebut.
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Dekat dengan rumah produksi yang terletak di jalan Magelang Km 2,
dimana hal tersebut dapat lebih mendukung keberadan Pusat Industn
Musik karena memberi kemudahan bagi para musisi yang telah
menghasilkan album rekaman untuk mempromosikan album mereka
dengan membuat video klip.

Terminal

Jombor

MMTC
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lokasi

Altematif kedua
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Skala 1: 10.000

Gambar4.2 Lokasi Altematif Kedua

Dan dua altematif lokasi tersebut di atas lokasi altematif kedua yaitu di
jalan Magelang dirasakan lebih cocok untuk lokasi Pusat Industn Musik karena
mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan lokasi altematif pertama
yaitu dekat dengan TVRJ Stasiun Yogyakarta dan Rumah Produksi.

4.1.2 Kondisi Lahan ( Site )

Lahan atau site terpihh berada di jalan Magelang Km 6di depan gedung
MMTC (Lihat gambar 4.2). Lahan tersebut dipilih dengan pertimbangan :
- Luas tanah yang mencukupi untuk menampung besaran bangunan dan area

parkir kendaraan pada Pusat Industn Musik. Luas lahan yang dibutuhkan
kurang lebih 1 Hektar.

- Letaknya cukup strategis dan mudah dicapai baik dan arah utara dan selatan
sepanjang jalan Magelang maupun dan arah timur dan barat sepanjang jalan
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Rmgroad Utara, karena letaknya yang cukup dekat dengan perempatan
Ringroad Utara.

Pelayanan sarana dan prasarana yang sudah memadai seperti jaringan utilitas,
telepon, listrik, dan sarana lainnya.

Kondisi lahan yang relatif rata yang akan memudahkan dalam merancang
bangunan.

4.2 Konsep Dasar Perancangan

4.2.1 Konsep Besaran Ruang

Berdasarkan analisa kebutuhan ruang dan besaran ruang, maka diperoleh besaran
ruang keseluruhan sebagai benkut:

Kebutuhan Ruang Besaran

(m2)
JUMLAH Besaran

Total (m2)
• Kegiatan Produksi

A. Ruang Kegiatan Rekaman
1. Studio Rekaman Besar 48 4 192
2. Studio Rekaman Kecil 24 6 144
3. Studio Latihan 24 8 192
4. j R. Kontrol / Operator 7,5 18 135
3. Studio Mixing dan Mastering 24 4

.—

96
6. Studio Produksi dan Penggandaan 28 2 56

uA Ruang Istirahat (Musisi) 80 ? 160

M5- Ruang Ganti Artis / Musisi 6 4
| 1

M— B. Ruang Kegiatan Penun|ang
PL R. Mekanikal 12 2 24
: 10
i

; R Public Relation 6 1 6 1
1 11 | R. Receptionist 6 1 6 i

12 ! R. Tamu / Klien 24 1 24
13 R. Produser 12 0 ^4
14 R. Pengelola 84 1 84
15 R. Karyawan 18 2 36

i 16
i

Gudang Peralatan Studio 24 2 48
! 17 Gudang Peralatan Kebersihan 9 1

1

9 i
! 18 j R. Sekuriti 12 1 1? !
1 19. 1 I.avatorv 5 ! 12 i 60 1

20. : Mushola 20 ! i ! ^0 !
' Q Kegiatan Distribusi -1"

1
A. Ruang Kegiatan Pemasaran

i
21. R. Pemasaran CD Dan Kaset 250 1 i 250

_[ R Pemasaran Merchandise 250 1 i 250 '
23. ; R. Pamer (Hall of Fame) 1 80 ~* 1 1 80 !

I B- Ruang Kegiatan Penunjang | r "f"

24. i R. Public Relation ! 6 ^ i !
i

6 i
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25. R. Pengelola 84 | 1 i 84
26. R. Karyawan 24 1 1

I 1

I 24
27. R. Sekuriti 12 1 1 i 12
28. Lavatory 5 5 7S

29. Gudang 24 2 48
• Kegiatan Promosi

A. Ruang Kegiatan Pementasan
30. R. Konser Besar 1560 1 1560
31. R. Konser Kecil/Kafe 336 1 336
32. R. Kontrol/Operator 7,5 "! 15
33. R. Istirahat Musisi 35 2 70
34. R. Ganti Musisi/Artis 5 4 20 !

B. Ruang Kegiatan Penunjana 1 1
35. R. Pengelola 84 1 , 84
36. R. Tiket 5 3 1 15
37. R. Public Relation

6 1 I 6 i
38. Dapur (Kafe) 50 1 i 50 "1
39. Gudang Penyimpanan j 24 I .' 2-4 i
40. Gudang Peralatan Pentas | 80 2 i 1560
41. R. Karyawan 24 2 1 48 i
42. R. Mekanikal 12 2 I 24 i
43. R. Kebersihan 9 1 1 9 I
44. R. Sekuriti 12 1 I 12 !
45. Lavatory 5 12 | 60 i
46. Mushola

— •— _ L

20 1 j 20 |
I £=4588 j

Tabel 4.1 Besaran Ruang (sumber : analisa)

4.2.2 Konsep Organisasi Ruang

Organisasi ruang pada Pusat Industri Musik menggunakan konsep organisasi
ruang cluster dan linier ( analisa organisasi mang ). Organisasi cluster dipilih
dengan pertimbangan organisasi mang 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 geometns yang kaku, maka
bentuk organisasi cluster selalu luwes dan dapat menerima pertumbuhan dan
perubahan langsung tanpa mempengaruhi karakternva. Organisasi ruang linier
dipilih karena adanya sumbu linier yang menghubungkan antara kelompok ruang
dalam pusat industri musik.

4.2.3 Konsep Hubungan Antar Ruang

Kriteria dasar dalam memlilh jenis-jenis hubungan antar ruang adalah sebagai
berikut :
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1. Hubungan dari kegiatan-kegiatan yang ada.

2. Karakter hubungan antar kegiatan yang dinamis.

Berdasarkan hal tersebut maka hubungan ruang yang dipilih adalah :
- Hubungan ruang yang saling berkaitan, sebagai contoh hal tersebut terjadi

pada mang studio rekaman dengan ruang operator/ ruang kontrol.

Gambar 4.3 Hubungan Ruang yang Saling Berkaitan (sumber :D.K Ching)
- Hubungan ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama, sebagai contoh

yaitu pada mang istirahat artis/musisi yang menghubungkan antara studio-
studio rekaman.

Gambar 4.4 Hubungan mang yang dihubungkan oleh ruang bersama
(sumber: D.K Ching)

4.2.4 Konsep Bentuk Dasar Ruang

Bentuk dasar ruang meruoakan bentuk dasar yang dikembangkan menjadi
bentuk yang menimbulkan kesan dinamis dalam tata massa baneunan.

Gambar 4.5 Bentuk Dasar Ruang
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4.2.5 Konsep Dasar Penampilan Bangunan

4.2.5.1 Konsep Dasar Bentuk Bangunan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, didapatkan interpretasi dan

analogi gitar dan bentukan-bentukan arsitektur dari proses penghasilan bunyi.
Dari kedua hal tersebut dapat dituangkan dalam konsep bentuk dasar bangunan
Pusat Industri Musik sebagai berikut:

• Bentuk bangunan proses produksi yang merupakan studio-studio rekaman

sebagai hasil interpretasi dari fret-fret diwujudkan dengan bentuk bangunan
yang terdiri dari beberapa masa yang dengan bentuk yang hampir sama saling

bertemu dan saling terkait satu sama lain seperti jari-jari tangan yang sedang
membetuk kunci-kunci nada dalam memainkan sebuah sitar.

Gambar 4.6 Konsep Dasar Bentuk Bangunan Produksi (sumber: hasil pemiki
• Bentuk bangunan distribusi yang merupakan tempat pemasaran sebagai

interpretasi dari getaran senar diwujudkan dengan bentuk bangunan dengan
masa yang bertumpukan seolah bergetar.

I : 1

ciran

L

Gambar 4.7 Konsep dasar bentuk bangunan distnbusi (sumber: hasil pemikiran;
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• Bentuk bangunan promosi yang mempakan tempat pementasan sebagai
interpretasi dari badan gitar sebagai penghasil suara diwujudkan dalam bentuk

masa dengan bentuk dan ukuran yang berbeda.

Gambar 4.8 Konsep Dasar Bentuk Bangunan Promosi (sumber: hasil pemikiran)

4.2.5.2 Konsep Dasar Ungkapan Fisik Bangunan

• Penampilan fasade bangunan menampilkan kesan ekspresi dari elemen musik

dalam hal ini gitar, yaitu dengan adanya penampilan fasade yang dianalogikan
sebagai leher gitar tempat senar-senar dibentangkan yang dalam hal ini
berfungsi sebagai sebuah kondor yang menghubungkan antara bangunan
produksi, distribusi, dan promosi. Koridor tersebut juga mempakan sumbu
pada bangunan Pusat Industri Musik.

Gambar 4.9 Konsep Fasade Bangunan
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• Penggunaan wama-wama primer dan sekunder pada bangunan yang
membenkan daya tarik visual tersendiri bagi bangunan dan mempertegas
keberadaan bangunan.

• Bangunan bergaya arsitektur New Modernism ( Dekonstruksi) dengan konsep
arsitektur Dekonstruksi Deridean derevasi dari Peter Eisenman dan Bernard

Schumi (Bab II, tabel 2.1)

4.2.6 Konsep Dasar Tata RuangLuar

Pengolahan tata ruang luar didasarkan pada pengolahan massa bangunan secara
keseluruhan, dengan demikian pengolahan tata ruang luar digunakan sebagai
pendukung prosees penciptaan bangunan secara menyeluruh.
a Zoning (Pendaerahan)

Zoning atau pendaerahan pada dibagi menurut kelompok kegiatan dalam
Pusat Industri Musik.

Gambar 4.10 Zoning (Pendaerahan)
Entrance

Entrance ke dalam bangunan dipisahkan antara arah masuk dengan arah
keluar dengan pertimbangan agar tidak terjadi crossing atau persilangan
antara keluar dan masuk, dalam hal ini hanya menggunakan satu buah

gerbang masuk dan satu buah gerbang keluar yang terletak pada bagian depan
dan lahan yang menghadap ke arah jalan raya dengan pertimbangan efisiensi
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dan menghindari kesan membingungkan dengan adanya arah masuk dan
keluar lebih dari satu.

Keterangan:

Arah masuk/keluar

Arah jalur kendaraan

| !

J arah masuk

i
• arah keluar

! t

Gambar 4.11 Entrance

a Orientasi Bangunan

Kegiatan dalam Pusat Industri Musik selumhnya berorientasi keluar oleh

karena itu bangunan Pusat Industri Musik juga berorientasi keluar, dengan
arahaxis atau sumbu sejajar dengan arah jalan.

Gambar 4.12 Orientasi Bangunan
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4.2.7 Konsep Dasar Pengkondisian Ruang

1. Sistem Penghawaan

a. Penghawaan alami

Menggunakan bukaan-bukaan atau ventilasi yang dapat memanfaatkan
aliran udara ke dalam dan keluar mangan. Pada sistem ini dapat dibantu
dengan menggunakan Exhaust fan.

b. Penghawaan Buatan

Menggunakan Air Conditioner (AC )secara sentral ataupun per unit
( split AC ) utnuk ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan dan
kebersihan, seperti studio rekaman, studio mixing dan mastering, dan
sebagainya.

2. Sistem Pencahayaan

a. Pencahayaan Alami

Menggunakan sumber cahaya dari sinar matahan dengan cara :
Pencahayaan langsung

- Pencahayaan tidak langsung

b. Pencahayaan Buatan

Menggunakan cahaya dari lampu dengan cara :
Pencahayaan langsung

- Pencahayaan tidak langsung

- Pencahayaan diffus ( baur)

4.2.8 Konsep Akustik Ruang

a. Sistem Akustik Ruang Studio Rekaman

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya s.stem akustik mang yang
digunakan pada studio rekaman meliputi :

- Dinding, lantai dan langit-langit mang studio diben lapisan akustik untuk
menyerap suara supaya mencegah timbulnya gaung, gema dan cacat
akustik lainnya, karena lingkungan akustik dalam studio harus mat..

- Kondisi jendela harus mati tidak boleh ada udara masuk maupun keluar.
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- Ruang hams kedap suara untuk menghasilkan akustik ruang yang mati.
- Persayaratan akustik ruang studio harus dipenuh. seperti ukuran dan

bentuk studio yang optimum, derajat difusi harus dijamin, karaktenstik
dengung ideal harus daiadakan, cacat akustik hams dicegah, bising dan
getaran harus dihilangkan.

b. Sistem Akustik Ruang Konser

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya konsep akustik yang digunakan
pada ruang konser meliputi:

- Menggunakan bentuk lantai empat persegi persegi panjang untuk
menciptakan pemantulan silang antara dindmg-dinding sejajar yang akan
menyebabkan bertambahnya kepenuhan nada, mempakan segr akustik
ruang yang sangat diinginkan pada mang musik.

- Bentuk panggung untuk ruang konser besar menggunakan bentuk
panggung proscenium (gambar 2.1), dengan pertimbangan untuk
memberikan kenyamanan bagi pementas dalam melakukan pertunjukan
karena hubungan antara pementas dengan penonton tidak erat (Bab II, sub
bab 2.2.4.2 Bentuk Pewadahan Pementasan).

- Bentuk panggung untuk ruang konser kecii (kafe) menggunakan bentuk
panggung terbuka (gambar 2.2), untuk menciptakan kesan akrab dan
menyatu dengan penonton, karena bentuk panggung mi mempunyai
hubungan erat antara pementas dengan penonton (Bab II, sub bab 2.2.4.2
Bnetuk Pewadahan Pementasan).

- Menggunakan langit-langit yang ditutup dengan bentuk melengkung
setengah Imgkaran sebagai media pemantul bunyi. Sehingga suara dapat
terdistnbusikan secara merata sampa, kebagian penonton paling belakang

- Posts, sumber bunyi dengan sistem pengeras suara terpusat disesuaikan
dengan bentuk panggung proscenium. Buny, ash dan pementas diperkuat
dengan soundsystem yang terletak pada sebelah kanan dan kin panggung
dengan kapasitas watt disesuaikan dengan kebutuhan
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- Dinding dilapisi bahan pemantul dan ditempatkan sedemikian mpa agar
dapat membantu menguatkan pengarahan bunyi ke dalam daerah
penonton dan mereduksi penyerapan bunyi yang tidak diinginkan.

- Panggung harus dinaikkan cukup tinggi di atas ketinggian lantai penonton
untuk menyediakan buyi langsung yang baik ke tiap penggemar.

- Lantai dilapisi kayu untuk meredam suara.

4.2.9 Konsep Dasar Sistem Utilitas

1. Jaringan Air

a. Jaringan Air Bersih

Sumber utama menggunakan air dari PDAM dan sumur yang
didistribusikan dengan sistem pompa listrik.

b. Jaringan Air Kotor

Dibedakan menurut asalnya yaitu dan lavatory, dapur, mesin pendingin
dan air hujan.

2. Jaringan Pemadam Kebakaran

a. Preventif, menggunakan fire and smoke detector.

b. Represif, menggunakan water sprinkler, fire hydrant, C02, foam type dan
dry chemical.

c. Evakuasi, menggunakan pintu dan tangga darurat.
3. Jaringan Penangkal Petir

Menggunakan tiang-tiang penangkal petir dengan jarak tertur sesuai dengan
radius jangkuannya.

4. Jaringan Listrik

Sumber listrik utama dan PLN ditambah dan generator set untuk cadangan
apabila aliran listrik dari PLN terputus.

4.2.9 Konsep Dasar Sistem Struktur

Dalam penentuan sistem struktur perlu ada pertimbangan sebagai berkut:
1. Kesesua.an dengan jenis dan fungsi bangunan serta kondis. fisik lingkungan.
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2. Dapat memberikan optimasi mang yang efektif.

3. Mendukung penampilan bangunan dan kemudahan perawatan.

4. Menggunakan modul atau pola tertentu seperti pola grid untuk lebih

memudahkan menentukan ruang.

Sistem struktur yang digunakan pada bangunan Pusat Industri Musik ini adalah:
a. Sistem Sub Stmktur

Menggunakan sistem sub stmktur berupa pondasi footplat berdasarkan pada

pertimbangan faktor daya dukung tanah, faktor daya dukung terhadap beban
bangunan, dan faktor kemudahan pelaksanaan.

b. Sistem Super Struktur

Untuk dinding menggunakan sistem rangka beton dengan petimbangan

stabilitas struktur, kemudahan penataan mang, kemudahan pelaksanaan dan

perawatan. Untuk stmktur atap supaya menghasilkan mang tanpa kolom (

temtama untuk ruang konser ) menggunakan sitem wide span design yaitu

dengan menggunakan spaceframe dan stmkturkabel.
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