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ANALISIS

Proses analisis ini diharapkan dapat menjadi acuan pendekatan dalam

mendapatkan konsep perancangan dan perencanaan bangunan jogja music

centre for independent movement

111.1. Analisis fungsi

Jogja music centre for independent movement adaiah sebuah

bangunan yang di harapkan dapat menjadi wadah berkegiatan dan

berkumpuinya para musisi serta pecinta musik indie di jogja pada

khususnya dan nasional pada umumnya. Walaupun tidak menutup

kemungkinan bahwa bangunan ini terbuka untuk siapa saja yang interest

dengan musik indie.

Sesuai dengan fungsinya maka di harapkan bangunan ini dapat

menjadi pusat dari kegiatan musik indie, yang dilengkapi dengan fasilitas-

fassiitas sebagai berikut:

1. Ruang Cipta Karya, dibagi menjadi3 menurut kegiatannya ;

• Studio iatihan, yaitu tempat untuk beriatih dan menclptakan Iagu baik

secara berkeiompok (group) maupun perorangan (solo)

# Studio rekaman dan ruang mixing/mastering, yaitu tempat untuk

merekam atau mendokumentasikan karya musikflagu yang sudah

jadi.

» Ruang penggandaan/produksi, yaitu tempat penggandaan karya

musik/lagu yang sudah jadi (master) dan hendak dilempar ke

pasaran/dijuai.
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2. Lounge/baf§ dan ruang pentas, yaitu Ruang yang berfungsi sebagai

tempat berkumpusnya para musisi indie untuk sekedar meiepas

leiah,menunggu waktu iatihan/ rekaman maupun sebagai wadah untuk

berkomunikasi antar sesama musisi.sekaligus sebagai tempat

promosi/pentas bagi band-band yang telah mengeiuarkan rilisan

maupun band-band yang baru memuiai debutnya.

3. Distribution outleVDistro, yaitu tempat menjuai/mendistribusikan riiisan-

rilisan maupun merchandise dari band-band Indie balk dari jogja maupun

dari luar jogja.

4. Ruang-ruang penunjang dan pendukung lain, Seperti ruang pengeioia,

ruang record label, ruang artis management, ruang PH, perpustakaan,

Ruang security dan Iain-Iain

Perbedaan bangunan ini dengan bangunan musik fainnya terutama

diiihat dari fungsi serta kegiatan yang diwadahi, yang rnemfokuskan dan

mengakomodir kegiatan bermusik secara independent dan mandiri, mulai

dari proses penciptaan iagu, rekaman, produksi, promosi sampai dengan

menjuai rilisan mereka. Sehingga mereka dapat terus berkreasi tanpa harus

masuk ke major iabel/industri musik.

Hai ini jelas tidak dapat ditemui pada bangunan-bangunan lain

yang biasanya hanya berdiri sendiri-sendiri saja, sehingga dirasa kurang

efektif dan efisien.

111.2. Analisis lokasi dan site

Landasan Pemiiihan Lokasi

Music centre di Jogja memerfukan lokasi yang memenuhi beberapa

persyaratan umum dan khusus dengan kegiatan utama yang terjadi di

daiamnya yaitu sebagai wadah mencipta dan memproduksi karya seni,

serta sebagai tempat berkumpui dan pentas terutama musik indie pada

khususnya dengan fungsi bangunan pubilk.

58



0
j<XkiA musk: <:entre mm independent movement

Ekspresi karakter dan semangat musikPunk Rocksebagai ikon daiam mussk Independent serta
apiskasinya terhadap bangunan

Kriteria daiam menentukan iokasi antara lain:

a. Lingkungan sekitar

Lingkungan sekitar akan sangat berpengaruh terhadap

keberadaan music centre tersebut, karena itu setidaknya bangunan ini

harus berdekatan dengan fungsi pendukung kegiatan ini yang antara

iain seni dan budaya.

b. Akses pencapaian

Faktor kemudahan pencapaian ke iokasi merupakan salah satu

syarat mutiak bagi sebuah bangunan pubiik, baik yang mempunyai

fungsi pelayanan (jasa) maupun komersial.

c. Potensi lingkungan

Potensl disini dapat berupa potensi kondisi ekslsting (alam,

budaya), potensi pengguna, serta potensi sarana dan prasarana.

d. Aspek teknis

Berkaitan dengan luasan site terhadap pewadahan fungsi

kegiatan, keadaan infrastruktur dan jaringan pada kawasan, serta

kesesuaian fungsi bangunan dengan persyaratan kawasan (peruntukan

Sahan).

Alternatif Penentuan Lokasi

Dengan adanya kriteria-kriteria diatas maka dapat diambii

beberapa alternatif lokasi yang sesuai.

Beberapa iokasi yang muncuf sebagai alternatif iokasi antara iain:

A. Lingkungan yang dekat dengan lingkungan akademls

Apresiasi masyarakat terhadap suatu karya seni (dalam hai ini

musik) sangat dimungkinkan berjaSan maksima! di iingkungan

akademis, dimana banyak terdapat anak kos yang rata-mta

mempunyai hobi bermusik. Lokasi yang diambii adaiah sebeiah barat

Wisma MM UGM, perempatan Santikara. Lokasi ini mempunyai akses

yang mudah, dekat dengan iingkungan akademis, situasi yang teriaiu

ramaL beban jaian cukup tinggi.
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B. Lingkungan komersial

Berdasar pada fungsi komersial yang dimiUki bangunan ini

yaitu menyewakan studio, memproduksi cd dan kaset serta menjuai

rilisan-riiisan indie, alternatif lokasi lain yang diambii adaiah pada sisi

ruas jalan Jenderai Sudirman, sebeiah timur jembatan Gondoiayu.

Lokasi berupa iahan kosong yang mempunyai akses mudah dari jalan

besar, fungsi komersial kawasan mendukung, kurang mempunyai

identitas kawasan seni.

C. Lingkungan sent budaya

Music centre sebagai pewadahan akUvitas kesenian,

selayaknya berada pada daerah berdomain dan beridenfjtas seni dan

budaya, baik dari segi kondisi lingkungan sekitar maupun dari segi

penggunanya. Alternatif iokasi yang diambii adafah berupa Iahan

kosong pada sisi ruas jalan DJ. Panjaitan. Lokasi ini mempunyai

keuntungan berada dekat dengan daerah bersdentitas seni

(Mantrijeron) dan daerah perkampungan wisatawan Prawirotarnan,

selain itu juga banyak komunitas-komunitas indie yang berkumpui di

sekitar situ. Seperti komunitas mes 56 di Jalan MT.Haryono,

komunitas parkir space di Prawirotaman, komunitas vox di

Ji.Mayjen.Sutoyo, Komunitas Kedai kebun di Jalan Tirtodipuran dan

lain sebagainya. Akses menuju lokasi mudah dengan didukung

jaringan transportasi primer dan infrastruktur kawasan yang telah

tersedia.
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Peniiaian keiavakan taoak

No Unsur peniiaian

1 Nilai strategis iokasi

2 Tingkat keramaian

3 Tingkat kefenangan

4 Unsur vegetasi

5 Daya tampung site

6 Kesesuaian peruntukan iahan

7 Pendukung kawasan

Jumiah nilai

Lokasi A Lokasi B Lokasi C

19 21 27

Tintauan kondisi lokasi terpilih

Lokasi terpilih adaiah alternatif ketiga (C), yaitu Iahan kosong yang
berada pada sisi ruas jalan D.L Panjaitan. Lokasi terpilih berada pada
area cagar budaya sesuai dengan peruntukan Iahan yang ditetapkan
Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta 1994-2004 pada jalan D.l.
Panjaitan. Dafam rencana pengembangan kota Yogyakarta, kawasan ini
ditetapkan sebagai kawasan seni dan budaya.

Adapun batas-batas fisik lokasi tersebut adaiah sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Ngadinegaran

Bates Timur ; Lahan kosong dan Rumah tinggal

BaSas Seiatan ; Rumah Seni (CemeG Art House)

Bates Barat : Jaian D.l. Panjaitan

62



0 jogja i/ajsk: <:entre for independent movement

ssssss^ssrmusiK Punk Ro*-sebaaas ikon da!am ^ **p«*« *^

Batas Utara
Baias Taoiwr

Batas Barat Batas Selatan

Gambar HL2 Batas-batas Site

Sumber: Survey Iapangan

Jalan D.l. Panjaitan mempunyai pedestrian di sebeiah kiri dan
kanan jalan yang cukup iebar. Kondisi la!u iintas jalan yang tidak teriaiu
ramai sesuai dengan fungsi kegiatan studio rekaman yang memeriukan
kondisi tenang. Jalan Ngadinegaran pada batas utara merupakan jalan
menuju permukiman penduduk. Keberdekatan site dengan lokasi
perumahan yang beraura kuiturai dan kawasan perkampungan turis
Prawirotaman-Mantrijeron dapat mendukung keberadaan music centre ini
nantinya. Terutama untuk penjuaian rilisan-riiisan dan merchandise dari
band-band indie tersebut.

Dengan hadirnya music centre pada kawasan ini diharapkan dapat
meningkatkan identitas kawasan, Bangunan iain pada kawasan yang
mempunyai fungsi hampir sama dan mendukung fungsi kawasan antara
iain Resto Kedai Kebun, Parkir space dan Rumah Seni Cemeii.
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Analisis dan Pendekatan Taoak

Site terpilih berukuran + 6S00 m2 dengan lebar 65 m (bagian
depan/barat) dan panjang 100 m. Topografi iahan reiairf datar didukung
dengan adanya vegetasi yang ada balk di dalam maupun di sekitar site.
Pemandangan dari arah site cenderung kurang menarik dengan fungsi
bangunan di sekitar site adaiah rumah seni dan komersial. Sedangkan
pemandangan ke arah site dapat optimal karena site berada pada sudut
jalan. Sirkulasi pejalan kaki didukung dengan pedestrian yang cukup
iebar. Tingkat kebisingan pada ruas jafan D.i. Panjaitan juga tidak teriaiu
tinggi.

Berikut gambaran tentang kondisi tapak dan sekitarnya;

Gambar HI.3 Kondisi site
Sumber: sucvei Iapangan

Gambar TEA Tanipak ke arah site
Sumber. surveiIapangan
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Gambar in5 Eksisting site (jalandan pedestrian)
Sumber: survei Iapangan

Gambar DL6Pandangan dari arah site
Sumber: swrvei Iapangan

111-3- Analisis kegiatan

Kegiatan-kegiatan ini akan dikelompokan berdasarkan fassfitas-
fasilitas yang ada pada bangunan.

1. Ruang cipta karya

• Studio Iatihan

Kegiatan di dalam studio Iatihan ini dibedakan menjadi dua

yaitu musisi/penyewa dan karyawan/penjaga studio :

a. Musisi/Penyewa

Berkumpui/
*menunggu

Datang • p3rkjr * Latihan

Berkumpui/
istirahat

Puiang

65



0
JOGJA MUSIC CENTRE FOR INIMg^iNiMINT MOVEMENT

Ekspresi karakterdan semangat musik PunkRock sebagai ikon daiammusft, Independent serta
apiikasinya terhadap bangunan

b. Karyawan/Penjaga studio

n,(,m _ ,. Membersihkaa? ...
Datang -Parkir *Memoeraaokan sbidto *Menjaga studio * Puiang

Ruang yang dlbutuhkan adaiah ruang untuk menunggu

sekaiigus istirahat serta ruang studio Iatihan itu sendiri. Ruang

tunggu/Sstirahat diharapkan dapat dibuat senyaman mungkin

sehingga penyewa tidak merasa bosan saat menunggu maupun

istirahat, ruang ini dapat dilengkapi dengan tv maupun tape untuk

mendengarkan musik, sedangkan untuk studio tafihan ditekankan

pada kenyamanan akustik ruang serta fasifiias-fasilitas sound

systemnya.

Studio Rekaman

Kegiatan di dalam studio rekaman ini dibedakan menjadi tiga

yaitu musisi/penyewa, karyawan/penjaga studio dan sound

engineer/mixerman,

a. Musiss/Penyewa

Berkumpui/
* menunggu

Datang » Parkir » Rekaman * Mixing * Puiang

Berkumpui/
istirahat

b. Karyawan/Penjaga studio

Datang . Parkir ' Mernpersiaokan studio 'Mer^a studio - Puiang

c. Sound engineer/Mixerman

Datang • Parkir • Mixing *• Puiang
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Fasilitas pada studio rekaman diiengkapl dengan ruang
mixing yang berfungsi untuk mengoiah data hasil rekaman sehingga
hasil rekaman yang didapat sesuai dengan keinginan sang musisi.

• Ruang pengandaan/Produksi

Kegiatan yang ada di dalam ruang ini adaiah
memproduksi/menggandakan master hasii rekaman untuk

diperbanyak dan kemudian dijuai.

Datang • Parkir •• Menggandakan cd/kaset • Puiang

2. Lounge/Cafe dan Ruang Pentas

Kegiatannya di bedakan menjadi tiga yaitu pengunjung kafe,
karyawan dan musisi.

a Pengunjung kafe

Pengunjung kafe sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang
hanya berniat datang ke kafe untuk sekedar berkumput/refreshing
sambii memesan makanan/minuman dan yang datang untuk meiihat
pertunjukan

*• Menikmati pertunjukan

Daiang • Parkir • Puiang

^Berkumpui/
Makan dart minum

b. Karyawan kafe

Karyawan kafe bertugas untuk melayani pengunjung yang
ingin memesan makanan dan msnuman, membersinkan kafe dan

mempersiapkan/membereskan alat-aiat yang akan digunakan untuk
pentas pertunjukan musik.

Datang • Parkir • Bekerja - Puiang
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c. Musisi

Kegiatan musisi di kafe ini sendiri dibedakan menjadi dua,
yaitu musisi yang hanya sekedar meiepas lelah setelah
iatihan/rekaman, berkumpul/'refreshing bersama teman-teman sambil
menikmati pertunjukan musik yang ada dan musisi yang memang
berniat untuk manggung/pentas.

• Musisi yang tidak sedang manggung/pentas

Lafinan/Rekaman

Datang . parktr

Menikmati pertunjukan

Berkumpui/
Mafcan dan minum

Musisi yang sedang manggung/pentas

Pufasnq

• Menunggu

ChecKsourw P e nt as t*ufang

^Berkumpui/
Makan dan mrnum

Yang periu diperhatikan disini adaiah tata tetak panggung
dan jarak antara tempat pementasan dan kafe, sehingga penonton
dapat berkumpui/makan dan minum sambil meniomati pertunjukan
musik yang ada.
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3. Distribution outiet/Distro

Kegiatan yang ada disini di bedakan menjadi tiga, yaitu
karyawan, pengunjung dan musisi

a. Karyawan

Karyawan distro bertugas untuk men\aga dan melayani
pengunjung yang ada, membersihkan serta rnemeiihara distro

dan mencatatdan mengatur barang-barang titipan.

Datang » Parkir * Bekerja • Puiang

b. Pengunjung

Datang * Melihat-lihat atau berbelanja • Pufang

a Musisi

Kegiatan musisi di distro ini sendiri ada dua, ada yang
bertujuan menitipkan karya mereka baik berupa rilisan dan

merchandise band mes-eka, ada pula yang hanya ingin sekedar
meiihat-lihat dan berbeianja.

• Menitipkan barang

Datang * Puiang

- Melihat-lihat atau berbelanja
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