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BAGIAN I KONSEP

PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Kota Jogja merupakan salah satu kota yang sarat dengan
aktifitas

kegiatan

berkeseniannya.terutama

seni

musik.hal

ini

dikarenakan banyaknya pendafarto terutama mahasiswa yang mana di
seia-seia kegiatan studinya mengisi waktu luang mereka dengan dunia
musik.baikitu sebagai pendengarmaupun sebagaipemainmusik.

Pada perkembangannya mereka ingin bermusik ini tidak hanya
menjadi sekedar hobi akan tetapi juga ingin menjadikannya sebagai
suatu "profesi" dimana mereka dapat berkarya dan menghasilkan uang
dari situ.

Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak semudah itu, sebuah

band hams masuk ke dalam sebuah industri rekaman (daiam naS ini
major label) apabila ingin karyanya di rilis di pasaran,mereka tentu saja
harus meiewati seleksi yang sangat ketat belum lagi peraturanperaturan yang banyak merugikan sang artis,seperii masalah royalty
yang hanya berkisar antara 5 %-1u %.yang kedua pihak major label
biasanya suka mengutak-atik konsep dari band itu sendiri seperti
masalah lagu, baik masalah link maupun masalah musikaliiasnya.
Pengertian major label di sini adaiah perusahaan rekaman besar

yang memproduksi rilisan daiam jumlah besar, dengan promosi dan
distribusi secara besar-besaran juga, contohnya SONY, EMI, BMG dsb

Di sisi lain tidak semua aliran musik dapat diterima oleh major
label, mereka lebih mementingkan band-band yang beraliran
komersil/mainstream dengan lagu-lagu anta yang mereka anggap lebih
bemiiai jual.
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Sedangkan masih banyak band-band yang notabene mempunyai
warna musik "lain tidak dapat merslis karya-karya mereka. Seperti
band-band dengan aliran musik keras (grind core/death metal,punk
rock, hardcore, melodicore, power violence di!) sampas dengan musik
yang lebih Iembut (new wave, indiepop, twee pop, shoegaze, darkwave
dli).

Akhirnya banyak dari band-band tersebut memilih merilis karya
mereka secara independent (atau biasa disebut inrf/e). Maksudnya
bahwa mereka melakukan proses pengerjaan album sendiri mulai dari

penciptaan lagu, aransemen, memproduksi sampai dengan promosi dan
distribusi mereka melakukannya secara mandiri.atau lebih dikenal
dengan sebutan D.i.Y ( Do it Yourself).
I.1.A.PROSES PARA MUSISI DALAM MENCIPTAKAN KARYA :
Berkumpui > Beriatih > Rekaman > Produksi > Promosi > Pemasaran

Pada dasamya tidak ada perbedaan yang signrfikan antara musisi
indie dan musisi pada umumnya daiam berproses menclptakan
karya, hanya saja secara teknis di iapangan memang biasanya
mereka memiliki tempat yang berbeda dengan musiss-musisi
mainstream atau musisi pada umumnya,
•

Berkumpui

Para musisi indie ini biasanya memiliki tempat-tempat khusus daiam
berkumpul.biasanya mereka suka berkumpui ds kafe-kafe kecii,
distro, studio musik ataupun di tempat yang mereka anggap nyaman,
Seperti komunitas common people yang biasa berkumpui di
gelanggang UGM setiap hari minggu atau komunitas musik noise
rock/eksperimenia! rock yang biasa berkumpui di fexrost studio.

0

JCXtJA I/.USK: OiNTiaS FOR UXWIPISaJIENT I/.OVI3/JIKT

Ekspresi karakter dan semangat musik PunkRoc*, sebagai ikon daiam mussk Independent serta
apiikasinya terhadap bangunan

Gambar11 Salah satu komunitas indiejogja sedang berioimpul.
Sumter: www.conrnionpeopieiokja.sk
Latihan

Dalam hai berlatih pada dasamya studio yang mereka gunakan

tidak begitu berbeda dengan musisi-musisi iainnya.hanya saja
biasanya mereka mencari studio-studio miiik teman yang harganya
lebih murah, selasn juga dapat di gunakan untuk tempat nongkrong.

Sebagai perbandingan studio pada umumnya sepets shymponi di
seturan atau studio S.A di condong catur memasang tariff 20-25
ribu untuk satu shift (2 jam).sedangkan studio-studio " indie " atau

yang biasa di gunakan oleh para komunitas indie seperti rick studio
di seturan atau lexrost studio di gowok memasang tarif 17 ribu per
shift. Tentu saja dengan kulrtas aiat dan sound yang tidak terlalu
jauh berbeda.

Gambar 1.2Suasana Iatihan di salah satu studio indie di Jogfa
Sumber: Survey lapangan
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•

Rekaman

Sama dengan proses iatihan di atas mereka cenderung mencari
studio-studio rekaman milik teman dengan tarif yang agak

miring.karena bagaimanapun juga mereka meSakukan semuanya
dengan biaya sendiri.sebagai contoh perbandingan tarif studio FK
yang biasa digunakan oieh band-band mainstream seperti Endank

Sukamti, Trie Rain, Shopie dif memasang tarif 200 ribu per shift (4
jam) untuk take recording (rekaman) hal itu di luar biaya mixing 50
ribu perjam dan mastering 50 ribu perjam.beiurn lagi ongkos untuk

asisten mixerman di! sehingga total untuk satu fagu rata-rata bssa
mencapai 500 ribu-700 ribu.bandsngkan dengan tarif di Lantai 2

studio yang terietak di kawasan budaya Gayam 16 yang hanya
memasang tarif 200 ribu mulai dari take recording sampai dengan
mastering.walaupun tentu saja ada perbedaan terutama fasilitasfasiiitas yang ada.
•

Produksi

Biasanya kebanyakan band-band indie menggandakan kaset atau
cdnya ke Jakarta atau Bandung .seperti ke perusahaan Tropic yang
berada di kawasan otista, Bandung atau penggandaan cd Pal
Seventeen yang terietak di bilangan hang iengkus, Jakarta Selatan.

Hal itu tentu saja kurang menguntungkan band-band terutama yang

berada di kota-kota lain selain Bandung dan Jakarta seperti
Jogja.sehingga

banyak

band-band

Jogja

yang

memproduksi

riiisannya secara manual misalnya menggunakan double tape
ataupun cd writer.sehingga sehingga hasilnya kurang maksimal

walaupun kualitas rekamannya sebenarnya bagus.selain itu jumlah
yang bisa di produksi juga sangat terbatas.
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•

Promosi

Sebenamya promosi yang paling efektif dari band-band indie adaiah

dari mulut kemulut mengingat pasar mereka yang sangat
segmented.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan dan waktu.mereka mulai

berpromosi

dengan

media-media

baik

cetak

maupun

eiektronik.selain itu mereka juga rajin mempromosikan band mereka

melaiui stiker, poster dan flyers-flyers yang biasanya di tempel di
tongkrongan-tongkrongan, distro-distro, studio, kafe sampai tempattempat umum seperti kampus, sekoSah dan jalan-jafan utama.

Gambar I3.a Pintu di pinkershop distro yang terietak di seturan yang maxak dengan stiker
band-band dan clothing indie.

Stimber: Survey iapangan

Gambar 1.3 b Salah satu sudut jendela di slackers distro yang terlefak di rmgroad u&ta,
maguwoharjo yang penuh dengan poster-poster band-band indie yang telah inengeluarkan
rilisan maupun yang hendak merilis.

Sumber: Survey Iapangan

Sedangkan untuk media cetak ada 2 macam yaitu magazine yang
berupa majalah pada umumnya akan tetapi beritanya biasanya
seputar dunia indie mulai dari musik sampai dengan life stylenya,
contohnya outmagz dari jogja atau ripple magz dari bandung. yang
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kedua fanzine yaitu majalah yang berupa foto copian dan dalam

format kecil.umumnya besarnya A4 di bags 2.waiaupun hanya
berupa foto copian akan tetapi biasanya ulasan mereka tentang
dunia indie biasanya lebih mendafam.contohnya shine zine dari jogja
atau eve zine dari Jakarta.

Gambar L4 Contoh majalah-majaSah mdie yang terdapat didistro-distro
Sumbar: Survey iapangan

Untuk media elektronik biasanya mereka memiiikt stasiun radio-radio

sendiri,seperti radio suara malioboro yang sangat kerap memutar
lagu-lagu indie.atau mereka bekerjasama dengan radio mainstream
untuk membuat program indie.contoh nyata adalah MTVouterbeat

yang mengudara setiap hari minggu pukul 8-9 maSam.program ini

khusus memutar lagu-lagu indiepop yang notabene sangat susah
untuk dapat didengar pada program-program radio pada umumnya.

Selain media cetak dan media elektronik band-band indie ini kerap
kali berpromosi melalui panggung-panggung.dengan cara menyewa
gedung untuk mengadakan acara-acara indie.gedung yang sering di
gunakan untuk acara-acara indie ini antara lain fameclub di

apartemen sejahtera, bintang resto di Sosrowijayan, kedai kebun di

Jalan Tirtodipuran dan masih banyak lagi.seperti acara sounday
yang rutin di adakan 2 minggu sekaii di fameclub.hanya saja sangat
di sayangkan setelah 4 bulan berjaian program ini harus berhenti di
karenakan biaya sewa yang meningkat drastic dari 300 ribu per 2
shift (6 jam) menjadi 700 ribu per shift (3 jam).tarif kedai kebun juga
meningkat dari 200 ribu per shift menjadi 500 ribu per
shift,sedangkan bintang resto yang notabene gratis terkadang tidak
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mampu

menampung

pengunjung

yang

datang di

karenakan

kapasitasnya sangat terbatas (hanya 50 orang).

Gambar L5.aSuasana Fameciub di apartemensejahtera, mricangejayan
Sumbar: Survey Iapangan

Gambar I.5,b Suasana Bintang Resto di Jl.Sosrowijayan
Sumbar: Survey Iapangan

Pemasaran

Untuk masalah pemasaran sejauh ini kebanyakan band-band indie

masih mengandalkan distro (distribution outlet) yang notabene
memang

merupakan

salah

satu

infrasiruktur

dalam

dunia

independentfector iainnya adalah susahnya akses untuk masuk ke

daiam toko-toko kaset mainstream seperti Bulletin, M studio dan
iain-iain

Setiap kaset yang di titipkan hams di sertai dengan PPn, seiain itu
untuk menitipkan rilisan di sana ada peraturan mengenai \um\ah
minimal penitipan yang hams di patuhi.seperfi di toko kaset
Bulettin.setiap band minimal harus menitipkan 1000 kaset untuk bisa
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masuk kesana.hal yang agaknya masih mustahil bagi band-band
indie yang baru mau beranjak,

Hal ini fan yang menyebabkan mereka masih mempertahankan
distro sebagai alternative pemasaran untuk penyebaran rilisan
mereka, selaln tidak ada minimal penitipan sekaligus juga sebagai
wadah komunikasi antar komunitas.
gffK,

8B;fRl€*fi«»fL

Gambar L6 Rilisan dari band-band indie yangbanyak dipasarkan meialui distro-distro
Sumbar: Survey Iapangan

I.1.B.

POTENSI MUSIK INDIE DI JOGJA

Sebagai kota yang sarat dengan aktivrtas musik, Jogja teiah
berhasii mengadaptasi berbagai kuftur daiam kurun waktu yang reiatsf
singkat. Selama 5 tahun terakhir, scene Indie di kota ini mampu
berkembang secara signifikan. Kemajuan tersebut bahkan dapat
mengimbangi perkembangan yang terjadi di Jakarta dan Bandung.
Hal tersebut dapat di Sinai dari segi peminat maupun infrastruktur
yang mendukungnya, antara lain indie label, komunitas,

band,

fanzine&magazine, distro, program radio maupun event-event yang
sering di selenggarakan.

Seperti event sounday yang mtin di adakan tiap 2 minggu
sekaiisdi mana di tiap event iampii 3 band indie dengan corak
musik/aliran yang berbeda.yang bertujuan mempererat hubungan antar
komunitas seiain juga untuk menjaga eksistensi dari band-band itu
sendiri.
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Gambar 1.7a event new pollutiondi Java cafe ,J1. magelsag 163
Sumber; Survey Iapangan

Gambar! 7beventsounday di famechrb Apartemen Sejahtera,MricanGejayan
Sumber: Survey Iapangan

Selain itu juga dapat diiihat dari semakin banyaknya rilisan-rilisan
yang di keiuarkan secara independent oieh band-band indie tersebut

Seperti

data

dari

perusahan

tropic

di bandung

yang

khusus

memproduksi rilisan indielabel di bawah ini:
Tahun

Jumlah band yang mentis kaset / cd indie

1999

23

2000

49

2001

76

2002

114

2003

167

( sumber : data tropic tahun 1999-2003 )
Keferangan : angka di atas betum termasuk band - band yang memproduksi kaset dan cd mereka
secara manual atau memproduksi di luar tropic.

Selain itu dapat di lihat juga dari hasil penjuaian rilisan band-band indie di
distro-distro yang semakin meningkat dari tahun ke tahurt.sepertl data yang
di survey dari salah satu distro tertua 6i jogja.
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|

I Jumiah pendapatan

i

Jumiah kaset

2001

200 - 4GG ribu / bulan

i 14 - 29 kaset / buian

2002

500 - 800 ribu / buian

] 36 - 57 kaset/ bulan

2003

1 juia keaias / buian

) 70 kaset keatas / bulan

(Sumber

nierview dengan koko+diana,n5ana@er danowner slackers distro)

Dari table di atas dapat di lihat bahwa peiaku musik indie semakin

meningkat. Dari tahun ke tahun, dan ha! itu juga bisa ds jadikan sebagai
indikasi bahwa peminat musik indie pun semakin meningkat atau semakin
banyak.

i.1.C.

SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN

Kendaia yang dihadapi seiama ini adalah kurangnya sarana dan
prasarana yang dapat mewadahi dan memfasiiitasi kegiatan mereka,
sekaligus menjadi pusat interaksi dan komunikasi satu sama lain. Sarana
dan prasarana yang di butuhkan aniara lain :

- Studio Iatihan, tempat untuk melatih dan menciplakan aransemen
aransemen musik mereka sebeium manggung maupun rekaman.

Gambar L8 suasana studio fatihan

Sumber: Survey iapangan

Studio rekamaiUempat untuk merekam hasil karya musik mereka
walaupun di jogja sudah terdapat beberapa studio rekaman akan tetapi
banyak band-band indie yang cenderung iari ke Jakarta dikarenakan
selain harganya lebih murah, kualttasnya juga lebih baik. Ada 2 macam
studio rekaman yastu digital dan analog.
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Gambar 1.9 suasana studio rekaman

Ruang editlng.mixing dan mastering,untuk mendapat hasi! akhir
rekaman yang bersih dan maximal.

Gambar 110 Suasana ruang mixer untuk studio digital dan analog
Sumber: www.muskstudio.com

Ruang penggandaan / produksi, untuk menggandakan cd atau kaset
sesudah proses mastering,untuk di jualmaupun disebar luaskan.

Ruang promosi/pentas, sebagai tempat launching ataupun promosi
bagi band band yang telah meriiis album maupun band - band yang
baru mulai berkiprah.

Gambar 111 suasana ruang peitunjukan
Sumber: www.tltebvrds.com
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Kafetaria / louage,sebagai wadah bagi para musisi indie maupun komunitas
indie untuk sekedar bersantaibertukar pikiran,berdiskusi dan berkomunikasi
antar sesamairya.

Gambar I.i 2 suasana Cafe dan Lounge
Sumber; SurveyIapangan

Distro { distribution outlet ),sebagai tempat atau outlet untuk menjuai
rekaman band-band yang te&b meriiis album sekaiigus menjuai
merchandice.Baik band-band yang berasal dari jogja maupun dari luar
jogja.

Gambar 113 suasana distro, dimana terdapat banyak iiJisan dan merchandise dari band - hand mdie.
Sumber: Surveylapangai)
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Pada dasamya konsep awai dari music centre for independent
movement ins mengacu pada 5 kebutuhan dasar manusia.antera lain :
- kebutuhan untuk bertahan (survival need)

Para musisi indie ini buiuh untuk mempertahankan ideaflsme dari

karya-karya mereka, itu sebabnya mereka memilih '0ur independent
agar dapat bertahan di jaiurnya.

-

kebutuhan untuk dihargai (esteem need)

Pada dasamya semua orang butuh untuk di hargaUermasuk para
musisi indie. Mereka memiliki kebanggaan yang teraktualisasikan lewat
karya-karya mereka.

- kebutuhan untuk mengaktualisasikan din (self actualization need)
Para musisi indie ini membutuhkan wadah dan media yang dapat
menunjukan keiebihan dan kemampuan mereka, terutama daiam ha!
karya musik.

- kebutuhan untuk berkumpui (affiliation need)

Para musisi Indie ini membutuhkan wadah/tempat untuk berkumpui, di
mana mereka yang merasa sejalan dapat saling berkomunikasi dan

sating mendukung untuk perkembangan scene indie pada khususnya.
- kebutuhan untuk rasa aman dan nyaman (safe and security need)
Para musisi ini membutuhkan wadah / tempat dimana mereka merasa

aman dan nyaman,dapat di terima di Hngkungannya, tedepas dari
tekanan dan aturan pihak-pihak sndustri musik {mainstream).
1.1.D.

SEJARAH MUSIK INDEPENDENT DAN PUNK ROCK

Seperti yang sudah di ceriiakan di atas bab^a sejarah musik
independent ini tidak dapat di ketahui secara pasti.tapi satu haf yang
pasti bahwa aliran musik ini muncul di sebabkan oleh adanya rasa
ketidakpuasan para musisi saat itu terhadap kondisi yang ada,baik
kondisi dalam dunia permuslkan maupun kondisi iingkungan sekstamya,
Mereka mencoba bersikap kritis terhadap iingkungan sekitamya dan
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mencoba menciptakan musik dari sisi yang berbeda.teriepas dari
pakem-pakem yang sudah ada.

iKon dari musik independent yang paling mencolok dan di
anggap paling mewakili semangat dari musik independent adaiah musik

Punk Rock, karena telah berhasii melakukan perombakan besar-

besaran dan secara signifikan dan mendasar baik tehadap segi
musikaiitas, industri musik maupun tatanan-tatanan sosial dan budaya
pada waktu itu.

Disini saya akan mencoba memberikan beberapa contoh band

Punk Rock beserta musik dan lagunya yang di anggap mewakili

Semangat musik independent pada waktu itu. Dimuiai pada tahun 1973
muncui band RAMONES dari new yorkAmerika

RAMONES

Gambar 1.14 Saiah satii peiopor musik punk rock
Sumber: www.ramones.com

Di saat kemunculannya.mereka mengatakan bahwa lagu - !agu
mereka berasai dari pengasingan, pengisoiasian dan frusiass -perasaanperasaan yang menekan seseorang mulai dari umur 17 tahun hingga 75
tahun. Penggambaran yang tepat untuk album y3ng berdurasi hanya 29

menit saja. 'Ramones* (1973) berisikan raungan gitar yang kencang
namun ditingkahi rythm sederhana, kebrutaian, anfi kemapanan dan
warna musik 70-an. Ini bisa disimak dalam nomor-nomornya seperti

'Beat on the Brat', 'Now I Wanna Sniff Some Glue' dan 'Blitzkrieg Bop'.
Chord gitar yang dimalnkan oien Johnny Ramones menjadi panutan
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bagi musisi yang meyakini punk rock sebagai musiknya. Perniainan
gitar dari Johnny memiliki distorss yang sangat dahsyat
Now I Wanna Sniff Some Glue

"Now I wanna sniff some glue Now I wanna have somethin' to do
All the kids wanna stuff some glue All Shelads want somethm' to do
) -2-3-4 Mow Twanna sniff some glue Now F»3nna have somethin' to do

All the kids wanna sniff some glue AH the kids want somethin' to do
1-2-3-4-5-6-7-8

Now I wanna sniff some glue Now I wanna have someihin' to do

All the kids watma sniff some glue All the kids want somethm' to do
Now I wanna sniff some glue Now I wanna have somethin' to do
All the kids wanna stuffsome glue All the kids want somethin' to do"

Sumber: www.mmones.lyrics.com

Lirik yang mereka buat iangsung pada tujuan tidak berputarputar. Keberadaan mereka diterima oleh kebanyakan anak-anak muda
pada waktu itu masih terimbas oleh efek perang Vietnam dan kondisi
ekonomi Amerika yang melorot.

Pembuatan album yang menjadi salah satu tonggak musik punk
rock ini hanya sekitar 800 dolar. Namun memiliki efek yang luar biasa
pada perjaianan musik rock.

Band

kedua

yang

di anggap

cukup mewakiii

semangat

independent adaiah SEX PISTOLS,band ini muncyl di inggris pada
tahun 1976 dengan album pertama mereka NEVER MIND THE
BOLLOCKS HERE'S THE SEX PISTOLS

Gambar IJ 5 SaJah satu band yang merapopulerkan musik punk rock
Sumber; www, popular-magz.com
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Nihilisme, anti kemapanan dan permainan gitar yang meniah
adaiah gambaran bagi The Sex Pistols. Album ins keluar setahun

sesudah single 'Anarchy in the UK' difempar ke pasar musik Inggris.
Afbum ini merupakan satu-satunya rekaman yang mereka msfiki.
Berisikan musik yang menjungkir-bafikan pakem yang ada dalam musik
rock n' roil. Mereka memainkan musik dan membuat link sesuai dengan
kemauan mereka sendiri. Pembatasan dalam berkarya, meskipun tidak
didukung oieh teknik musik yang baik, tidak mereka kersal sama sekali.

iniiah yang kemudtan dikenal dengan isfflah D1Y5 doityourself.
Beberapa Sirik dari sex pistols yang mencerminkan
pemberontakan mereka pada waktu itu antara lain :

God savethe queen iagu ini bercerita tentang protes mereka terhadap
system monarchy kerajaan inggris yang mereka anggap menindas
rakyat.
"God save the queen
The fascist regime
They made you a moron
Potential H-bomb

God save the queen

Slie aint no human being
There is no future

In England's dreaming"

Selain itu ada juga !agu E,M.i yang merupakan protes mereka terhadap
major label E.M.i
"And you thoughtthat we werefaking
That we wereall just money making
You do not believe we're for real

Or you would lose your cheap appeal?
Dont judge a book just by the cover
Unless you coverjust another
And blind acceptance is a sign
Of stupid fools who stand in line
Like

EMIEMIEMT"
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Lirik - lirik lain yang mewakili jiwa para musisi Independent adaiah

tentang persamaan5kebersamaan dan soiidaritas.sepertt lirik lagu dari
RANCID yang berjudul solidarity

"Solidarity Sove and unity
Set me tree with a bulletand a gun
You said it was nothing
I knew it was something

It was no surprisin* i sawyou cryin?"

Gambar 1.16salah satu koniuni&s Punk Rock di london

sumber : www, punkrock.org
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Perbedaan antara musik Punk Rock dan mainstream
l mainstream
lirik

Punk Rock

i Kebanyakan bercerfta

; Kebanyakan bens ientang protes

| ientang dniaatau
| kehidupan sehari- hari

- protes terhadap keadaan sosiai

maupun poSitik pada saat itu,

\ (yang bahagia)
link

i Ketukan

<

iiriknya banyak menentang sisiem I

i biasanya iiriknya
yang di anggap menindas"
| rnudah di cema.
| Jarang langsung pada ; Sering langsung padasasaran.
I sasaran yang di
\
! maksud.

:<

| Biasanya 1/2 sampai

\ Ada yang memakai 1/8 bahkan

\

<

j 1/4 ketukan per birama. '. 1/32 ketukan per bjrama.

I

|

| pakem-pakem yang

\

I

I dari intro,masuk ke

drum

j aransemen

j

\

\

j Biasanya mengskuti

i Terkadang melenceng dari

{pakem-pakem yang ada;seperti

j

) sudahada,seperii muiai j dimuiai dari reffraffi,iaiu masuk ke \
j lyncs.bridge.reffrain.di

j uiang iagi iaiu disisipi

\ lyrics,kemudran remain lagi dst

\

I

\

<

j

I mekjdidst

i Kunci nada
j metodi

j Biasanya di atas 5
j Biasanya ditengah-

|

i tengah iagu disisipi

\ Ada yang hanya2-3 tones
Kadang tidak memafcai melodi

metodi

j Effect distorsi j Jarang memakai
|
i
>

11.E.

j d(storsi,walaupun
| memakai masih dalam
j kadar yang wajar/soft

ISering memakai distorsi dengan
;! kadar yang tinggi/biskig

KOMUNITAS INDEPENDENT DIJOGJA

Pada dasarnya komunitas independent di jogja sudah ada mulai
akhir tahun 80-an. Dimuiai dari komunitas rock seperti traktor, roiand
dan lain sebagainya. Kemudian sekitar tahun 1395 muias muncul

komunitas punkrock dan ska yang menamakan dirinya "sayidan
community", kemudian ada komunitas Hardcore pada tahun 1997, di
susul komunitas indiepop "Common People" pada tahun 2001 dan yang
terakhir ada komunitas emo yang menamakan dirinya "Dead Poet

Society" pada tahun 2003.Sebenamya diiuar itu masih banyak sekafi
komunitas-komunitas independent di jogja, sebut saja komunitas trash
rneiai/death metal yang bermarkas di sagan.atau komunitas progressive
rock-nya sampai dengan komunitas jazz yang sering berkumpui di jazz
coffee.
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BerawaS dari komumtas-komuniias ini ialu munculah inisiatif dari

mereka untuk membuat infrastruktur atau system kerja mereka sendiri.

Untuk membuat semacam counter culture melawan system major label
yang dianggap tidak dapat memfasiiitasi hasi! karya mereka, mulai dari
indieiabei sampai dengan distro.

Sebagai contoh indieiabei records jogja : blossom records,
reaiino records, halang rintang records, zeroshit records, red rocket

records, S records dsb. Contoh distro jogja : siackersdistro, holic distro,

south fucktory, Vernon Jinx distro,, kill cat, broadway, P distro. Doggy
house, East side distro dsb.

Gambar I17 a holic distro jaog terietak di penim bantetig barujaka!km 7,8
Sumber: Survey Iapangan

Gambar 1.17b slackers distro yang terietak di ring road utsu^Maguvi'oharic
Sumber : Survey iapangan

Bahkan sudah ada beberapa distro yang sudah berani
menggabungkan antara konsep distro dengan kafe bahkan dengan

studio musik, karena mereka menganggap ketiga hai tersebut sangat
erat kaitannya antara satu dengan yang iainnya. Seperfj red door

distro&cafe, iarva distro, cafe &studio atau yang lebih kompieks lags ada
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garage yang menggabungkan konsep distro, cafe, studio & event
organizer.

Gambar 1.18,a Red Doordtstro & care yang bedokasi dikouipleks pertokoan yuju kangkang Gejayan
Sumber: SurveyIapangan

Gambar L1 S.b Larva distro,caffi &studio yang terietak di pusat pertokoan babarsanjibabarsari taya utara
Sumber: Survey Iapangan

Gambar I18c Garage distro.ca&studio & eventorganizer yangterietak di selokan mataram
Sumber; Sureey Iapangan

Yang menarik dalam komunitas mdie sebenarnya adalafa rasa/semangat
solidaritas dan kebersamaannya.walai^im berbeda-beda aiiran antara satu dan

iairaiya tetapi mereka sating membantu. Misamya salah satu komunitas
membuat pertuitjukau musik maka komuuifcas-komuiiitas laiuuya akau datang
untuk membantu ataupun sekedar menonton.
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EKSPRESI SEMANGAT DAN KARAKTER MUSIK PUNK ROCK
SEBAGAI PEMBENTUK CITRA DAN FUNGSI BANGUNAN

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa musik punk rock di
anggap paling mewakili semangat dan karakter rnusik independent

karena berhasii meiakukan pembangkangan terhadap pakem-pakem
yang ada secara signifikan. bahwa yang menarik dari musik Punk Rock

ini adaiah semangat Pemberontakan dan kebersamaannya. Hal ini

dapat di apiikasikan ke daiam bentuk bangunan, dengan menggunakan
massa

tunggai

kebersamaan,

dan

massif sebagai

sedangkan

semangat

lambang

persafijan

pemberontakan

dan

mereka

di

lambangkan dengan bentukan-bentukan yang tajam, menonjol serta
saiing menabrak, meiambangkan musik dan kultur punk rock yang
memberontak terhadap pakem musik maupun norma-norma yang ada.
Sedangkan dari sudut pandang musik,dapat kite tinjau dari
etemen yang terkandung didaiamnya. Seperti irama/ritme, melodi dan
harmoni.

-

irama adaiah panjang pendekrtya sebuah nada serta tekanan yang
di uiang-uiang.

-

Melodi adaiah kesinambungan afat-alat musik atau istilahnya
kaiimat musik.

-

Harmoni adaiah kompiiasi dari berbagai rangkaian irama dan
melodi,

Daiam musik punk rock seringkaif ketiga komponen di atas keiuar

dari jalur-jalur yang ada.baik dari segi irama, melodi, harmoni ataupun

ketiganya. Hai ini pun dapat ds ierapkan di daiam bangunan. Dengan
meiakukan perombakan pada fasade bangunan sehingga tidak teriihat

seperti bangunan pada umumnya, akan tetapi tetap nyaman dirasakan
oleh penggunanya.
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1.2.

PERMASALAHAN

i.2,A.

Permasalahan Umum

Bagaimana merencanakan dan rnerancang musk; centre tersebut

sebagai Pusat kegiatan yang dapat mewadahi berbagai macam aktifitas
baik Daiam berkesenian maupun berinteraksi antar sesama komunitas

independentsekaligus

memfasiiitasi

berbagai

macam

sarana

pendukungnya.
I.2.B.

Permasalahan Khusus

Bagaimana mengaplikasikan karakter dan ekspresi dari musik
Punk Rock sebagai faktor penentu daiam perencanaan dan
perancangan bangunan, sekaiigus sebagai pembentuk citra dan tata
massa bangunan tersebut.

1.3.

TUJUAN DAN SASARAN

I.3.A.

Tujuan

Merancang sebuah bangunan Music Centre untuk para musisi
indie, yang dapat mengekspresikan semangat dan karakter dari musik
Punk Rock, serta dapat mewadahi dan memfasiiitasi aktffitas dalam
berkarya seni.

I.3.B.

SASARAN

# Mendapatkan landasan konseptual dalam merencanakan dan

merancang music centre untuk para musisi indie, dengan
mengadopsi karakter dan semangat dari musik punk rock sebagai
salah satu ikon musik independent

# Mendapatkan rancangan bangunan yang dapat mewadahi dan
memfasiiitasi kegiatan para musisi iersebut,muiai dari berkumpui
beriatih dan mencipta iagu;rekaman,produksi sampai dengan
distribusi dan promosi.

•y>
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* Mendapatkan rancangan bangunan yang nyaman baik dari segi
akustik, visual maupun sirkulasi antar ruang - ruang tersebut
i.4.

KEASLIAN PERANCANGAN

* Erza

Rahma

Hajaty,/?i//??a/j

Industri

Musik

Rekaman

Di

YogyakartaJA Jurusan Teknik Arsitektur Uli, 2002

Permasalahan : Bagaimana merancang ruang \uar yang
mencerminkan fungsi ruang dalam meialui penataan iansekap yang
berkarakter musik,

* Muh Faizaf Riza,Pwsaf Komunitas Film Independent Di Jogjakarta,
TA Jurusan Teknik Arsitektur Uif, 2004

Permasalahan : Bagaimana merancang bangunan komunitas film

independen di Jogjakarta yang dapat mewadahi funtutan kegiatan
produksi film serta menjamin kuairtas hasil produksi dengan baik.
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Lotar Bftlkksng
Jogja ssbegij! *al«h saw

kota

indie

dan

ini

tarseamt

*

*

*

koie Mfifj ?,atat dferiipn *
m a ra k

kegieten s#ni musiknya
S e m a *t i n

meningkatnya para pelaku
d i

maupun penikmat musik
indie

musisi

Kurang memedainya
fasilitss yang dapat
mewadahi kreatifitas para

Kuiangnysi inte'-aksi dan
komunikasi antar sesama
komunitas indie

dikarenakan kurangnya
mewadahinya.

fasilltas yang dapat

Mutsik independent sebagai
bantuk eksprusi kebebasan
dan pemberontakan

Karakterrstik para musisi
IndiG yang memiliki
semangat solidaritas dan

kesbersamaan yang tmQgl

Permasalahan

Parmasfltahat1

umum

:

Bedah kasus

pada

standard 1 0er I uka n

ke

karakter

dalam

musik
perancangan bangunan.

independent

*d<in

Menganalisa dan
merumuskan proses
transformasi dari eiksprasi

yang

k&tandar kefcutufian ruang

Menganalisa

indie

Mengartalisa kegiatan
musisi pada umumnya dan

:

rnuslsi

tersebut sebagai pusat

Bagsinana maraneanakan
dan merancang muaie centre

khususnya

sesama

maupun

daiam

kegiatan yang dapat
mewadahi berbagai macam
balk
antar

barkeseman

'aktifltas
berinteraksi

komunitas independent:
sekaiigus m«mf*silltaai
BefBefjai macam swana

khuuus

p • n d u k u n g n y a

Permasalahan

Bagaimana mongaplikasikan
karakter dan musik indie itu

sebagai faktor psrentu dalam

tersebut.

*pereneanaan dan
parancangan bangunan
sekaligus sebagai pembantuk
citra dan lata mesa bangunan
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Rangkuman dari
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i

I

kasus yang di

Konsap

-Lokasi dan analisis
site
-Kebutuhan dan

besaran ruang yang di
buluhkan

--£l8W©ri'-el«tn«n yang
mendukutiij konsep
bangunan musik
independent

bangunan

massa dan faisad

-Konsep gubahan

kanalisis kasus- ,, -Hubungan antar ruang
a

Alternatlf raneangan

nangunBrt

yang dapat

Mantiepatkan rmtt&rigan

musisi

indie

te<u«6iit,mul8i

memfasiiitasi kagiatan para

dari berkumpui.beriatih dan
manciple
!a gu,rekaman,produksi

promosi

sampai dengan distribusi dan

Mendapatkan rsneangan

tersebut,

baogurian yanji rtyaman baik
dari segi skustik.visual
maupun sirkulasi antar rusng-

ruang

Mendapatkan visuslisssi
bentuk raneangan bangunan

yang berlandaskan ekspresi
dan karakter dari musik
independent itu s«ndiri.
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