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TINJAUAN DAN STUDI KASUS

H.1.JOGJA MUSIC CENTRE FOR INDEPENDENT MOVEMENT

Bangunan ini mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan yang
berhubungan dengan musik, khususnya bagi para penikmat dan peiaku

musik indie sampai dengan masyarakat umum yang interest Mulai dari

tempat nongkrong, iatihan, rekaman, berproduksl promosi sampai
dengan pemasaran.sehingga proses berkarya menjadi lebih mudah dan
efislen.

Adanya bangunan music centre ini otomatis juga mempermudah
para penikmat/pecinta musik indie dan masyarakat umum untuk

mendapatkan rilisan-rilisan mereka baik berupa cd,kaset ataupun
merchandise-merchandise dari band indie tersebutseiain itu juga
mempermudah untuk menonton pertunjukan mereka secara langsung.

IL2.SPESIFIKASI UMUM PROYEK

H.2.A.Fungsi bangunan

Bangunan music centre ini berfungsi untuk mewadahi segaia
aktifitas yang berkaitan dengan proses kegiatan musik
independentyang di dafamnya terdapat ruang-ruang utama sebagai
pendukung kegiatan :

* Studio Latihan Yaitu sebuah ruang yang di iengkapi persyaratan
akustik yang memadai yang digunakan untuk mencipta dan meiatih

iagu sampas matang sebeium akhirnya masuk kedaiam proses
rekaman.

• Studio rekaman dan ruang mixing : Yaitu sebuah ruangan yang
ditengkapi persyaratan akustik yang memadai (kedap suara) yang di
gunakan untuk merekam iagu,biasanya berdampingan dengan

ruang mixing dan mastering yang berfungsi untuk mengoiah data
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hasil rekaman sehingga has« yang keluar sesuai dengan keinginan
sang musisi.

* Ruang produksi ruangan yang berfungsi untuk menggandakan

master rekaman nasi! mixing dan mastering untuk kemudian di

perbanyak.

* Lounge/cafe dan ruang pentas : Ruang yang berfungsi sebagai
tempat berkumpuinya para musisi indie untuk sekedar meiepas

ielah,menunggu waktu iatihan/ rekaman maupun sebagai wadah

untuk berkomunikasi antar sesama musisi.seka^us sebagai tempat

promosi bagi band-band yang teiah mengeiuarkan rilisan maupun

band-band yang baru memuiaidebutnya.

• Distro/distribution outlet : Ruang yang berfungsi

mendistribusikan/menjua! rilisan maupun merchandise dari band-

band indie,

• Ruang-ruang pendukung/penunjang:

• Ruang pengelola : Ruang untuk para karyawan yang mengeiola
bangunan ini.

• Ruang Record Label : Ruang yang di gunakan untuk record

iabei indie, hai ini di tujukan bagi para rnusisi yang tidak

sanggup atau beium tahu cara meriiis album mereka.

• Ruang Production House { PH) : Ruang tempat berkonsultasi

muiai dari masalah artwork cover kaset sampai dengan

pembuatan video dip.

• Ruang Artist Management: Ruang untuk manajemen artist di

tujukan kepada band-band yang beium mempunyai manajemen

atau ingin tahu lebih daiam masalah manajemen artis.

• Ruang Serba Guna : Ruang yang digunakan untuk

mengadakan pameran-pameran, diskusi, rapat maupun

pemutaran film-film yang masih berkaitan dengan konfeks

culture independent
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• Perpustakaan : Ruang baca maupun mendengarkan referensi

musik

• Fasiiitas peiengkap iainnya .

1. mushoia

2. Ruang tunggu

3. WC

4. dapur

5. Ruang MEE

6. Ruang Security

7. Parkir

II.2.B. Profil Pengguna

Secara garis besar pengguna bangunan ini akan di bedakan

menjadi dua:

A.Pengguna temporal,yaitu pengguna bangunan/fasilitas bangunan

music centre yang datang pada saat-saat tertentu saja atau karena

ada kepentingan tertentu,pengguna temporal ins di bedakan menjadi

empat:

* Pelaku/Musisi indie,para musisi ini datang ke music centre

dengan kepentingan yang berbeda-beda, mulai dari Iatihan,

rekaman, mixing, mastering, menggandakan cd/kaset,pentas atau

bahkan hanya sekedar nongkrong di kafe/tounge untuk

berkumpui bersama teman-teman sesama musisi dari satu

komunitas maupun antar komunitas.

• Pecinta/penggemar musik indiemereka datang ke music cenfre

ini sekedar untuk mencari rilisan-riiisan dan merchandise dari

band-band indie atau bertujuan meiihat pentas dari band-band

indie tersebut.



0
jogja i/ajsk: centre mm INDEPENDENT movement

Ekspresi karakter dan semangat musik Punk Rock sebagai ikon daiam musi*. Independent serta
aplikasinya terhadap bangunan

• Kalangan musisi dan major label (industri musik),mereka datang

untuk sekedar meiihai-lihat perkembangan mussk di dunia indie

atau sekedar bertukar info dan pengaiaman sedangkan bagi

major iabei hai ini dapat di jadikan ajang untuk mencari band-

band berbakat untuk di rills, ds major label, masalah keputusan di

sarahkan kembali ke manajemen band masing-masing.

• Kalangan umum atau masyarakat awam yang iertarik atau ingin

tahu lebih ianjut mengenai dunia indie.

B.Pengguna tetap,yaitu pengguna yang seharl-harinya memang berada

/bekerja di situ,pengguna tetap ini dibedakan menjadi dua :

• Pengeiola : Yaitu orang-orang yang bekeja untuk mengelola

music centre secara keseluruhan.

• Pegawai tetap : Yaitu orang-orang yang bekerja pada saiah satu

sub/bagian dalam music centre atau karena rnemiiiki keahlian

tertentu, Termasuk di daiamnya : Penjaga distro, Penjaga studio,

Mixerman, Pelayan kafe, Koki dil
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IL3, TfNJAUAN TEORITiS

II.3A. Teknik studio audio

1. Teknik rekaman audio

Kita tidak asing lagi mendengar kata "Rekaman3, tidak saja

mendengar, melainkan juga teriibat dalam suatu rekaman. Baik rekaman

musik maupun sandiwara, pidato dan lain sebagainya.

Banyak orang dapat membuat rekaman. Tetapi membuat rekaman

yang baiktidak semudah gambaranorang pada umumnya.

Untuk dapat menghasiikan suatu rekaman yang baik banyak sekali

masaiah-masaiah yang harus di hadapi dan di perhatikan, antara lain :

* Bagaimana memilih peralatan

* Bagaimana cara pengambiian suara

* Bagaimana pengaturan ietak microphone

* Bagaimana pengaturan pada meja mixer

* Cara pengcopyan dan lain sebagainya

Secara garis besar obyek yang harus di rekam adaiah suara, suara

adaiah getaran-getaran yang di hasiikan oleh sumber bunyi afau bunyi-

bunyian yang di hantarkan oleh zat perantara yang di sampaikan kealat

pendengar kita. Zat perantara ini dapat bsrwujud udara, air, Sogam, kayu dan
Iain-Sain.

Merekam suara

Yang di maksud dengan merekam adaiah suatu usaha atau kegiatan

menangkap informasi yang berupa suara, dan menyimpan Informasi itu pada

suatu sarana penyimpanan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan

maksud informasi suara itu dapat kita perdengarkan kembaii untuk suatu

tujuan tertentu.
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Svarat rekaman yang haik

Untuk menghasiikan rekaman yang baik diperfukan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi:

• Pembawa suara (pemain) yang baik dan terlatih

• Peralatan rekaman yang memenuhi persyaratan teknis dan cara
mengoperasikan dengan baik.

• Keteiitian sutradara dan teknisi.

• Studio yang mempunyai akustik dan fasiiitas sound yang baik.

Yano perlu di oerhatikan dalam rekaman

Agar pesan dapat sampai kepada pendengarnya secara baik, perlu di
perbatikan hal-hai sebagai berikut:

• Rekaman harus jernih dari gangguan noise, suara kertas, echo dan
lain sebagainya.

» Kata-kata di ucapkan dengan jeias.

• Pembawa suara, sound effect di piiih dan dimasukan sesuai kondisi
dan tepat waktu.

2, Studio audiodan peralatan rekaman (Analog)

Ruang-ruang yang di butuhkan dan persyaratan ruang rekaman yang baik :
• Studio rekaman yang mempunyai sound proof bagus dan akustik

ruangan yang baik.

• Control room/Ruang mixing, tempat meietakan peralatan rekam dan
tempat para teknisi mixer menjalankan tugasnya.

• Bidang-bidang iain dari ruangan tersebut pada dinding dan plafonnya
harus di berikan suatu iapisan akustik, sehingga dinding dan
plafonnya menjadi sound proof juga.

» Bentuk dari dinding dan plafort pada studio rekaman harus di

buatkan suatu sudut bayangan yang bertujuan untuk mematikan
frekuensi bayangan (echo/gema)
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* Pada ruang control/mixer studio di butuhkan suhu yang tetap yaitu
antara : kurang lebih 20 derajat celcius. Hal tersebut guna menjaga
keawetan komponen-komponen elektronik yang ada daiam peralatan
studio, yang dapat mengaklbatkan perubahan fungsi kerja dari
peralatan yang ada.

Gambar n. I Suasana studio rekaman beserta ruang control/mixer baik digital maupun analog
Sumber: Internet

Alat-aiat yang di butuhkan untuk membuat suatu rekaman ;

• Microphone, untuk pengambifan suara dan membuat fife sound

effect, misalnya iangkah kaki.

• Aiat musik beserta sound systemnya, untuk pengarnbitan musik.
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tSJaarftseraser Krybosm!

Gambar 11.2 alat-aiat musik beserta sound sytemrrya

Sumber: Internet

Mixer, yaitu peralatan yang di gunakan untuk mengatur keras
iemahnya suara yang akan di rekam. Pengaturan nada finggi,
medium dan nada rendah yang akan di hasiikan, maupun suara echo

dapat di hasiikan dengan perlengkapan yang ada pada mixer.

Tape recorder induk/Perekam. tape ini mempunyai! iiga buah head :
head penghapus, head perekam dan head playback, sehingga pada
waktu kita merekam iangsung bisa mengonfroi hasli produksi
rekaman yang beriangsung. Keuntungan dengan cara ini disamping
menghemat waktu juga memudahkan cara memperbaiks suatu
kesalahan yang di lakukan oleh pembawa suara.

Tape giver, tape yang di pergunakan untuk memutar musik, sound

effect, atau rekaman kering. Sebaiknya tape giver terdiri satu tape
reel dan dua buah kaset rekaman. Apabiia mungkin juga di lengkapi
dengan pick up untuk memutar piringan hitam.

interkom, sangat berguna untuk menyambungkan pembicaraan dari

control room/ruang mixer dengan studio rekaman dansebaiiknya
Amplifier dan speaker, untuk memonitor hasil suara.

Sumber iistrik yang stabii (biia perlu menggunakan generator)
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IL3.B. Peredaman suara

Peredaman suara merupakan hai yang sangat penting dalam
kegiatan yang berkaitan dengan studio, terutama dafam proses Iatihan
maupun rekaman.

Pada proses iatihan di harapkan suara tidak menembus sampai
keluar, agar tidak mengganggu Iingkungan sekitarnya, sedangkan pada
proses rekaman di harapkan tidak ada suara dari luar yang masuk ke

dalam studio karena dapat mengganggu/merusak proses dan hasil
rekaman.

• Luar ruangan

Untuk peredaman pada bagian iuar ruangan dapat dilakukan
dengan cara member! tanaman pelindung sebagai barter dan juga
menggunakan material yang dapat meredam suara pada dinding
sisi luar bangunan.

• Dalam ruangan

Secara teknis, di dalam ruangan terjadi peristiwa penyebaran

suara yang terbagi atas tiga ketompok yaitu suara langsung, suara

paniuian primer yang berasaldari dinding dekatdan suara pantulan

sekunder yang berasal dari pantulan berulang. Kondisi ini sering
terjadi pada ruangan yang secara fisik berbentuk segi empat
(kubus).
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Gambar 11,3 Contoh jenis penyebaran suara dan peredamnya

Sumber: Audio Pro

Untuk itu, peredaman di dalam ruangan yaitu ruangan-ruangan
studio pada kelompok kegiatan produksi terutama pada studio rekaman
selain menggunakan dinding ganda juga perlu menggunakan korektor

akustik. Di studio musik ini akan menggunakan produk Primacoustic
yaitu :

• Europe Flutter Wail, berfungsi untuk menyerap standing wave dan
gema berulang "depan pp belakang"

• Orieniique Washboard, berfungsi untuk menyerap suara pantuian
primer

• Scandia Scatter Block, berfungsi untuk mengurangi gaung dan
membuat penyebaran suara febih merata

• Australis Corner Trap, berfungsi untuk menyerap sebagian bass
yang beriebih.
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Hamun demikian, ruangan di dalam studio rekaman maupun
studio iatihan musik tidak semua diredam tetapi ada juga yang di
pantulkan meiaiui plafon dengan maksud agar masing-masing pemusik
dapat meiakukan kontrol terhadap sesama pemusik dengan bunyi dari
peralatan musik yang dimainkan.

H.3.C, Kenyamanan daiam ruang pentas

Tinjauan kenyamanan ini berdasarkan pada kenyamanan jarak
pandang audience, kenyamanan tata suara dan tata lightning yang baik
menurut standarisasi sebuah gedung pertunjukan musik,

1, Kenyamanan jarak pandang

Di dalam musik independent kenyamanan jarak pandang tidak
teriaiu berpengaruh karena biasanya mereka lebih suka mendekat

kepanggung agar merasa lebih akrab dengan pemain musiknya, bahkan
tidak jarang mereka berjoget/moshlng ketika band-band itu sedang
berpentas, sehingga perlu disediakan moshpit khusus untuk mereka.

Sedangkan kenyamanan jarak pandang menurut standarisasi
sebuah gedung pertunjukan musik antara lain :

• Jarak pandang minimum 5 m

• Jarak pandang estetis audience untuk dapat meliriat pergerakan-
pergerakan keel! dan ekspresi muka diatas panggung adaiah <25m

• Jarak pandang estetis audience untuk dapat melihat gerak isyarat
pemain adaiah kurang lebih 30m

• Jarak antar tempat dudukaudience adaiah 0,85-1,05m
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2. Kenyamanan Tata suara

Di dalam musik independent kenyamanan tata suara tidak teriaiu

di pengaruhi oleh syarat kuaiitas ruang akustik seperti pada pertunjukan
musik classic atau tradisional, karena kuaiitas di tenfeikan oleh peralatan
elektronis penguat suara (amplifier, microphone dan loudspeaker atau
sound buang) yang ada, system penguat suara ini antara lain :

» Kuaiitas instrument itu sendirl

* Peietekan Loudspeaker di sesuaikan dengan dirnensi ruang dan
estetika yang ingin di tampiikan

* Konstruksi bahan akustik

System peletakan Loudspeaker yang sudah ada, antara lain :

* Terpusat (Central system)

Tata aturnya hanya terietak di satu posisi saja dan di sumber bunyi,
hai ini akan menimbulkan kesan seoiah-olah audience sedang
mendengarkan bunyi yang asli.

* Menyebar (distributed system)

System ini meietakan loudspeaker secara menyebar, sehingga
suar/bunyi dapat di dengar dari segala arah.

» Sistem stereophonic

Menggunakan dua atau lebih microphone yang di pisahkan secara
tepat didepan daerah pentas, sehingga suara/bunys berkesan berasai
dari sumbernya.
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H.3.D, Citra bangunan

Citra sendiri mempunyai pengertian dari gambaran (image), suatu

kesan penghayatan yang menangkap arti dari seseorang, citra gedung

istana yang megah dan besar tentunya meiambangkan kemegahan

juga. Dan apabiia seseorang mefihat suatu bangunan, maka akan

menimbuikan suatu Image yang ditangkap oleh pengSirsatan dan dirasa

dalam hatl.

Citra banqunan dalam arsitektur

Menurut Rubenstein, citra terbentuk dari beberapa aspek yaitu

shape (wujud), coiour(warnaV texture (teksfur), arrangement

(komposisi), dan sensor quality (kuaiitas panca indera). Menurut Y.B.

Mangunwijaya, citra adaiah image yang (gambaran) yang ditangkap oleh

seseorang pada kesan dan pesan, yaitu :

• Bentuk sebagai citra

• Citra sebagai bahasa komunikasi

• Citra sebagai ekspresi/ungkapan jiwa

• Citra sebaal symbol

• Citra sebagai ciri/karakfer

Bentuk sebagai citra

Memang ada banyak macam pengalaman, tetapi dalam arsitektur

pengalaman Ini terutama ialah melihat ungkapan visual, dan yang dapat

dilihat yaitu "bentuk", sedangkan dari segi batin tidak. Bentuk dapat

mengekspresikan sesuatu, bukan sebagian bentuk tetapi bentuk secara

keseiuruhan. Bentuk sendiri merupakan unit yang mempunyai garis,

lapisan, warna, tekstur serta bentuk dapat juga dirasakan meiaiui skaia,

proporsi, irama.
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Ungkapan di atas mempunyai maksud bahwa bentuk adaiah

sesuatu yang dapat diiihat walaupun ia berbentuk batu sekaiipun, tetapi

dalam hai ini yang dimaksud bentuk, adaiah sesuatu yang mempunyai
kesan visual yang akan di tangkap oleh perasaan dan menghasiikan
keindahan ekspresi. Biia didalam bangunan, untuk rnencapai suatu
keindahan ekspresi perlu mempematikan beberapa syarat penting yaitu

karakter,gaya dan keindahan perspektif serta keindahan struktur.

Citra sebagai bahasa komunikasi

Bentuk bangunan dapat menjadi \uru bfcara yang dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari seseorang. Menurut
Meunir citra merupakan bahasa bangunan yang mengkomunskasikan

jiwa-jiwa yang dapat ditangkap oleh panca Indera. Citra juga dapat
memberikan kerangka komunikasi berdasarkan pengalaman bersama

dan perasaan terhadap iingkungan.

Bentuk bangunan sebagai media komunikasi, hai ini dssebabkan

karena kebutuhan yang teriebih dahufu dan langsung tampak oleh mata

dari sosok dan wujudnyas yang kemudian dianailsa dan dipahami oleh

rasa untuk mendapatkan makna yang tersembunyi, lain kemudian akan

tsmbui suatu pendapat mengenaifungsi suatu bangunan.

Citra sebagai Eksorest/unqkapan jiwa

Ungkapan jiwa member! muatan makna/nilai rasa bagi sebuah

citra dan mempengaruhi periiaku dan sikap pengguna bangunan.

Ekspresi bangunan dapat dipakai sebagai pemahaman terhadap citra
yang lebih kongkrit, meialui pengenalan subyektif tentang cirri-ciri

bangunan serta system bahasa yang diterapkan (jutes,1985)
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Citra sebagai symbol

DaSam ha! ini adaiah symbol sebagai bahasa yang dapat
mengisyaratkan sesuatu yang menuntut pemahaman si pengamat
terhadap fungsi terientu. Menurut Sehudtz, symbol mewakili gagasan
kolektif yaitu peran arsitektur sebagai bangunan : control dan fasiiitator,
melalui simbolisme budaya arsitektur dapat mempunyai arti. Simboiisme
didaiam arsitektur dapatdibedakan menjadi tiga, yaitu :
1. Simbol metafora

• Metafora nyata (tangible metaphors), yaitu metafora yang
diangkat dari efek visual karakter materia! atau bentuk. Misainya
sebuah took roti yang bangunannya menyerupai roti.

• Metafora tidak nyata (intangible metaphors), yaitu metafora yang
berangkat dari krasi tentang konsep, ide atau gagasan, kondisi

manusia dan keadaan serneniara, seperti alam, budaya, tradisi,
kesenangan dan kesendirian.

• Komblnasi metafora, yaitu antara konsep dan visual saling
meiengkapi sebagai unsure pembentuk, alas an kebenaran

dirasakan melalui efek visual.

2. Simbol sebagai unsur pengenal

Bentuk yang sudah dikenal di masyarakat sebagai ciri, fungsi atau
iambang suatu bangunan. Misalanya bentuk kubah yang selalu
melambangkan masjid, walaupun sebenarnya beium tentu
kebenarannya bahwa hanya masjid yang memaka kubah.

3. Simbol tersamar

Bentuk yang berulang dengan tujuan yang sama dinyatakan sebagai
peran suatu bentuk. Misainya peran bentuk meiingkar adaiah
sebagai tempat berlindung.
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Citra sebagai Ciri/Karakter

Citra pada bangunan Music centre for independent movement ini

diharapkan dapat mencirikan karakter dari musik Independent (tersebut
daiam hai ini musik Punk Rock) sekalsgus mencirikan fungsinya sebagai
bangunan yang diperuntukan untuk publik.

lU.Stud; Kasus

Bangunan-bangunan yang akan di jadikan studi kasus dibedakan
menjadi dua:

a. Bangunan-bangunan yang nantinya menjadi bagian dari music centre
seperti studio rekaman, studio Iatihan, distro dan laln-iain dengan
penekanan pada :

• Fungsi bangunan.

• Material dan aiat-aiat yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi
Bangunan tersebut.

• Citra bangunan.

• Bentuk ruang.

• Besaran ruang.

b. Bangunan-bangunan yang menerapkan sistem pengefompokan seperti
hainya music centre atau di indikasi menuju ke arah sana, dengan
penekanan pada:

• Organisasl antar ruang

• Pembentukan massa bangunan
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II.4.A, Studio Lantai Dua,Gayam 16

Fungsi: Studio rekaman

Lokasi: Jl.Gayam no.16 Jogjakarta

Mulai berdiri: Februari 2004

Gambar [[4 a Studio lantai dua yang terietak dv Ji.Gayasr. no. 16

Sumber: Survey Iapangan

Pada awalnya bangunan ini merupakan kawasan budaya yang
biasanya di gunakan untuk pameran-pameran seni, baik seni fukis

maupun fotografi, selain itu bangunan ini juga sering di gunakan untuk

pertunjukan-pertunjukan seni musik kontemporer.

Namun seiring perjalanan waktu, banyak komunitas-komunitas indie

yang berkumpui di slni, mulai dari band, pemilik disfro sampai dengan
editor majalah indie.terutama dari kalangan band-band indie.

Gambar 11 4 b Tempat ini di malam han digunakan untuk tempat nongkrong komunitas mdie
Sumber: Survey Japangan

Meiihat perkembangan itu beberapa orang kemudian berinisiatif untuk

memanfaatkan ruang-ruang yang sudah tidak terpakai untuk kemudian

di rombak menjadi sebuah studio rekaman.
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Mengingat bahwa tempat dari studio rekaman tersebut hanya
memanfaatkan ruang-ruang yang tidak terpakai serta keterbatasan dana

yang ada,maka tentu saja ruang-ruang dan fasilitas yang ada beium
memenuhi standar.

Seperti masalah soundsystem, speaker yang di gunakan untuk mixing
masih menggunakan speaker monitor dari computer (system mikro),
padahai idealnya untuk ruang mixing menggunakan speaker flat agar
suara yang keluar sesuai dengan aslinya. Untuk mengatasi hai ini
mereka mempeiajari kedua jenis speaker tersebut,. agar tahu perbedaan
level antar kedua jenis speaker.

Gambar FI.4.C Speaker di ruang mixing yang masih mengeunakan system mikro
Sumber: Surveyiapangan

Besaran ruang untuk studio rekaman dan ruang mixing pun sangat
terbatas,mengingat terbatasnya ruang yang ada.

Oleh karena itu mereka harus benar-benar memaksimalkannya sebaik
mungkin.Sejauh ini tidak ada kendaia yang berarb" dengan masalah
luasan ruang dikarenakan take recording atau pengambilan rekaman
diiakukan satu persatu.yang perlu di perhatikan hanyalah jangan sampai
terjadi suara delay, ffanger dan echo

42



0
jcxjja i/ajsk: centre for independent movement
Ekspresi karakter dan semangat musik Punk Rock sebagai ikon daiam mussk independent serta
aplikasinya terhadap bangunan

Gambar XL4 dSiiasana di ruang studio dan ruang mixer yag berdempetan
Sumber: survey Iapangan

7 5 6 8 7

3

1 10
4 Ruang

Studio mixinfl
rekaman Gambar IL4 e Benah studio rekaman lantai

ii

dua,yang terietak di JLGsyamno.16
11 10

Wc Sumber; Survey tapaoipfi

13 Ruang
tunggu

Keterangan gambar denah:

1. Drum set

2. Sound Guitar

3. Sound bass

4. Mic

5. Komputer

6. Mixer 12 chanel

7. Speaker monitor

S. Equalizer

9. Keyboard

10. Meja

11. Kursi

12. Tangga

13. Lemari
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Untuk alat peredam mereka mebuat sendiri dari bahan kotak yang
di isi busa dan di tutup oleh jaring.hai ini bertujuan agar suara di dalam
ruangan tidak menggema.

Gambar IL4.fPeredam suara buatan manual
Sumber: survey Iapangan

Untuk bentukan ruang di daiam studio sengaja di bentuk
trapes?umsbaik dari segi denah maupun kemiringan langit-iangit hai ini
bertujuan agar tidak terjadi feedback suara yang tidak di inginkan.

Gambar II4glangit-iangit dan tembok yang di bentuk irapesnun untuk mencegah s
feedback

Sumber: survey Iapangan

suara

Gambar II4hTampak atas dan sampmg studio rekaman yang berbentuk trapesium
Sumber; SurveyIapangan
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Untuk pembentukan citra bangunan.dalam hai ini mereka tidak
dapat mengekspresikan dengan baik mengingat untuk masalah tempat
mereka masih meminjam dari orang fain.

Gambar DL4.i Bangunan Gayam 16 dilihat dari Uiara,Studio lantai dua terietak dilantai 2
bangunan

Sumber. Survey Iapangan

II.4.B. Holic distro

Fungsi: Distro, tempat berkumpui komunitas indie

Lokasi: Jl.banteng raya no.3a Jalan Kallurang km 7,8
Mulai berdiri: Mei 2003

Gambar F15.a Holic distro yang beriokasi diJlBanteng raya no.3a
Sumber: SurveyIapangan

Distro atau distribution outlet, pada awai berdlrinya distro ini
memang hanya khusus mendistribusikan rilisan dari band-band indie yang
tidak dapat menjuai produk mereka di toko-toko kaset sekaiigus menjuai
merchandise dari band-band tersebut seperti kaos, topi, pin dan lain
sebagainya.pada awainya distro Ini hanya berukuran 4X4 meter.
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Teras

Keterangan:
I.Dispiay untuk nlisAn Cd. Kaset

dan merchandise band seperti
top* dan pin

2. Display urtuk kaos baud.

Gambar II 5bDenah dan gambar distro holw pada waktu awal hefdmnya
Sumber: Survey Iapangan

Seiring dengan perkembangan jaman, budaya indie semakin
berkembang pesat,yang bergerak secara independent tkJak hanya band,
akan tetapi juga mulai bermuncuian ciothing-ciotfiing indie yang
memproduksi jaket, baju, tas ,celana dan Sain-fain selain itu juga
bermuncuian majaiah-rnajalah indle.Tentu saja hai itu menjadi input yang
sangat baik bagi pergerakan indie pada khususnya.

Seperti Clothing-clothing focal yang biasa meng-e/zdorse
(mensponsori) band-band indie tertentu.Dan tentu saja munculnya
majaiah-majaiah indie semakin mempermudah publikasi dan promosi bagi
band-band indie tersebut.

HaS ini tentu saja berdampak pufa pada perkembangan distro,
dengan semakin bertambah banyaknya barang yang di distribusikan
meiaiui distro maka otomatis ruang yang di butuhkan untuk men-display
barang pun semakin besar.

Akhirnya pada awal tahun 2004 mereka merombak distronya
menjadi lebih besar dengan menambah 3 ruangan lagt. yang di gunakan
untuk men-display barang-barang titipan dan gudang, selain itu mereka
juga menambah toilet untuk kenyamanan pengunjung.
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Gudang

Teras

Wc

4 5 5

7

8

Keterangan -.
1.Display untuk rilisandan ma'talah indie
2.Display untuk kaos-fcaos band indie
3.Display untuk merchandise band indie
A.Display celana
S.Display jaket
e.Ruang ganti / kamar pas
7.Display baju dan tas
8.Tempat dududk

Gambar S.5.c Denah holic dtstro setelah aiengalami perketubafigart
Sumber Survey Sapangan

Gambar H.5.d Suasana di daiam holic distro seteiah mengaiami perkembangan
Sumber: Survey Iapangan

Yang menjadi masalah disini adaiah space untuk tempat berkumpui
dan untuk parkir yang dirasa sangat kurang memadai/terlalu sernplt,
karena esensi distro selain untuk berjuaian juga merupakan wadah
berkumpui untuk komunitas indie.sehingga perlu dipikirican kenyamanan
tempat berkumpui dan parkir tanpa mengganggu pengunjung yang hanya
ingin berbeianja.
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Distro

Gambar H.5.e Tempat berkumpui dan parkir yang kurang memadai, sehingga dapat mengganggu
kenyamanan dan sirkulasi pengunjung yang hanya ingin ba&elanja

Sumber: Survey Iapangan

H.4.C. Bintang Resto Cafe

Fungsi: Cafe dan tempat pementasan

Lokasi: Ji.Sosrowijayan 54

Mulai berdiri; 1998

Gambar H.6.a Bintang resto yang terietak diJalan Sosrowijayaa no.54
Sumber; Survey Iapangan
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Pada awal berdlrinya Bintang resto ini hanya berfungsi sebagai
kafe yang banyak melayani turis-turis mancanegara, akan tetapi
mengingat iokasinya yang terietak di kawasan malioboro maka banyak
terjadi interaksi antara turis-turis tersebut dengan komunitas-komunitas
yang ada di malioboro, yang di antaranya banyak terdapat komunitas
musisi-musisi indie.

Berawai dari sana muneul keinginan dari para feiris-turis tersebut

uniuk dapat melihat kreatifitas para musisi-musisi sokas terutama dari
komunitas-komunitas indie yang ada di situ.

Akhirnya pada tahun 2000 pihak bintang resto sepakat untuk
memfasiiitasi keinginan mereka, dengan membangun panggung kecii-
keciian berukuran 4X2 meter, yang dapat di gunakan musisi-musisi
tersebut untuk meiakukan pentas.

Gambar ft6bKondisi panggung di Bintang Resto, yang apabiia sedang tidak di gunakan untuk
pentas dijadikan ruang TVuntuk para pengunjung

Sumber; Survey iapangan

Hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk membuat acara rutin
yang di adakan setiap maiam jumat dan maiam sabiu, setiap pukui 8
sampaiiG maiam, dimana setiap acara menampilkan satu band indie

lokai.Sehingga para turis-turis tersebut di harapkan dapat berkunjung ke
kafe sembari melihat aksi dari band-band indie lokai.
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Gambar II6c Aksi saiah satu band indie vans sedang pentas di Bmtaag Resto
Sumber: SurveyIapangan

Akan tetapi yang akan menjadi permasaiahan di ssns adaiah fuasan
lahan dari bangunan yang dirasa kurang memadai, sehingga aktifltas-
aktifitas yang ada, berjaian dengan kurang maksimai, baik dari pihak band
yang sedang pentas maupun bag! para pengunjung yang hendak
menikmati musik,

Panggung berukuran 4X2 meter di rasa teriaiu sempit untuk para
band-band indie tersebut terutama band-band yang memiliki person!!
iebih dari 4, sehingga tidak jarang ada personiS band yang berada di
bawah panggung

Para pengunjung pun tidak dapat secara maksima! menikmati

suguhan musik yang ada, di karenakan sound system yang ada kurang
memadai, hanya menggunakan sound monitor panggung dengan
amplifier yang berukuran keciL tanpa menggunakan sound out dan mixer

sehingga suara yang keluar kurang bersih.Ditambah iagi letak panggung
dan bentuk kafe yang kurang ideal, sehingga para penonton yang berada
di beiakang tidak dapatmenikmati aksi panggung mereka.
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^
1 s

PsmsBans 1 S

!
I s

** i

___J L i

Jalan So&rowiiayan

Keterangan:

MqakaAe

Area-area yang Qoa*
dapat meegafcaes panggung
secara viisisaS

Gambar H.b.d Denah Bintang Resto dan Area-area yang tidak dapat mengakses
Panggung secara visual

Sumber: Surveyiapangan

Terkadang mereka harus refa berada di depan panggung langsung
agar dapat mefihat aksi band tersebut, akan tetapi bat ini juga tidak
menguntungkan karena mereka tidak dapat mebawa makanan dan
minuman yang mereka pesan dari kafe.

Gambar H.6.e Pengunjung harus reia berada d. depan panggungjika bendak menikmati musik
Sumber: SurveyIapangan

Permasalahan yang lain yaitu mengenai letak dan lokasi dari
bangunan, Bintang resto ini terietak di daerah Sosrowsjayan yang
notabene merupakan daerah pemukiman yang sempit dan padat.

Sehingga jarak antar satu bangunan dengan bangunan yang
lalnnya sangatiah dekat, hai ini tentu saja tentu saja mengganggu
bangunan-bangunan lain yang ietaknya berdekatan, terutama masalah
kebisingan, hai ini disebabkan Bintang Resto merupakan bangunan yang
semi terbuka, sehingga tidak ada filter suara dari daiam bangunan.
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sefeftar

Bangtmatt

GangsoKro

Jaftnt 3o»row*!»fiw

Sangufew
*etutar

Gambar H6f Lokasi Bintang Resto yang berada di daerah peomkiman padat
Sumber: Survey iapangan

Permasalahan lain yang muncul adaiah area parkir, Tidak ada
space khusus untuk parkir kendaraan, sehingga kendaraan pengunjung
hanya di parkir di pinggir jalan, tidak jarang sampai ke bangunan sebeiah,
hai ini tentu saja dapat mengganggu arus ia!u-!intas di daerah tersebut
dan pemiiik bangunan iainnya.

Oapot

j Panggung I

We Bar

Masu;

Jalan Sosrowijayan

Ketefaogan :

f Area parkir

Gambar ft6.g Area parkir yang kurang memadai, sehingga dapat mengganggu aras lafu-imtas
Sumber:SurveyIapangan
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II.4.D. Larva co.

Fungsi: Distro.cafe dan studio iatihan

Lokasi: Kompiek ruko babarsari,Jl,Babarsari raya utara
Mulai berdiri: April 2004

Gambar H7a Larva co.yang terietak di kompiek ruko babarsari
Sumber. Survey iapangan

Pada awainya bangunan ini merupakan nga bangunan yang
berbeda dan terpisah letaknya.yaitu larva distro di sebeiah utara
kompiek pertokoan,stage sound studio yang terietak di sebeiah timur
kompiek pertokoan dan bamboo kafe yang terietak di tengah-tengah
pertokoan.

Keterangan:
flBJI i-arva distro

Stage smmd studio

Bamboo .safe

JtSabarsari Raya Utara

Gambar R7 bDenab kompiek pertokoan Babarsan pada taton2003
Sumber: Surveyiapangan

Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu,. mereka melihat

kecenderungan bahwa pangsa pasar yang mereka (uju maupun yang
datang berkunjung kurang lebih hampir sama. Teiishai dari aktifitas
mereka dan jalur pergerakan mereka.
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Misainya : Pengunjung Studio Lafihan, sebelum atau sesudah

iatihan biasanya duduk-duduk sekedar ngobroi atau minum-minum di
kafe.tentu saja sambii mampir berkunjung ke distro untuk sekedar
meiihat-iihal perkembangan yang terjadi di dunia indie ataupun membeii
barang, seperti : kaset.cd.majaiah maupun kaos-kaos dari band idola
mereka.

Berangkat dari kecenderungan tersebut mereka lalu berinisiatif

untuk mengefompokan ketiga bangunan tersebut menjadi satu dibawah
bendera manajemen Larva co.Dengan pertimbangan agar akses antar
bangunan tersebut menjadi lebih mudah, selain itu dapat menambah
pangsa pasarbaru, sehingga saling menguntungkan bagi semua pihak.

UTARA

JKBabarsari Raya Utara

Keterangan :
•H Lanra distro

Stage sound studio

l~v1V, B3R5fc©0 kafe

Gambar I1.7.C Denah larva co. yang terietak di kompiek pertokoan Babaisan pada tahun 2004
Sumber: Survey iapangan

Bamboo kafe sengaja di ietekan di tengah-tengah antara distro
dan Studio Satihan sebagai pusat <nteraksi,baik oleh orang-orang dari
studio dan dari distro maupun orang-orang yang memang bertujuan ke
kafe.
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Keterangan jalur akffittam•

Larva distro

Stage sound studio

Bamboo kafe

Gambar II.7.d Jaluraktifitas pengunjung Larva co.
Sumber: Survey Iapangan

11,5 KESIMPULAN STUDI KASUS

Berdasarkan contoh dari studi kasus di atas, dapat di tank beberapa
kesimpulan terutama yang terkait dengan fungsi bangunan yang menjadi bagian
dari musiccentre dan para peiaku kegiatan :

1. Pembentukan citra bangunan

Periunya pembentukan citra bangunan untuk mengekspresikan
kegiatan yang beriangsung di daiamnya. Ha! ini bisa di capal baik dengan
pembentukan fasade bangunan maupun pemiiihan material bangunan.

2. Besaran dan bentuk ruang

Periunya standarisasi ruang, terutama yang berkaitan dengan luas
dan bentuk ruang untuk menunjang kenyamanan pengguna bangunan.
Luas dari ruang harus memenuhi siandar-standar yang ada, sedangkan
dari segi bentuk di usahakan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan
dan kegiatan yang beriangsung di daiamnya.

3. Kenyamanan akustik dan visual

Di lihat dari fungsi bangunan tersebut maka harus di perhaiikan
pemiiihan bahan bangunan dan pemenuhan fasilHas-fasiiitas yang
menunjang kenyamanan akustik dan visual. Seperti lapisan dinding dan
piafon, peredam suara, tata letak panggung dan lain sebagainya.
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4. Organisasi ruang dan massa

Kafe/iounge di letakan di tengah-tengah sebagai pusat komunikasi
dan interaksi dari berbagai macam ruang dan kegiatan yang ada di dalam
bangunan. Hai ini juga dapat berfungsi sebagai ruang tunggu dan istirahat
seteiah beraktifitas.

5. Fasiittas-fasilttas penunjang

Di periukan space khusus untuk berkumpui dan parkir, agar tidak
mengganggu aktifitas yang lainnya.

6. Site/iokasi

Pemiiihan lokasi yang tepat sehingga dapat di akses dengan
mudah.
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