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KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

IV.1, Konsep Fungsi

Jogja Music Centre for Independent Movement mempunyai
berbagai macam fungsi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan musik
indie, aniara lain.

5. Ruang Cipta Karya (Produksi), dibagi menjadi 3menurut kegiatannya :
• Studio Iatihan, yaitu tempat untuk beriatih dan mendptakan Iagu baik

secara berkelompok (group) maupun perorangan (solo)

• Studio rekaman dan ruang mixing, yaitu tempat unlyk merekam atau
mendokumentasikan karya musik/fagu yang sudah jadi.

Kedua ruang di atas harus memenuhi persayaratan akusstk
yang balk, sehingga tidak terdapat gangguan suara dari luar maupun
ganguan suara keluar, selain itu memakai fasiiitas-fasiiitas

soundsytem yang memadai.

• Ruang penggandaan/produkss, yaitu tempat penggandaan karya
rnusik/lagu yang sudah jadi (master) dan hendak dilempar ke
pasaran/dijuai.

6. Lounge/cam dan ruang pentas (Promosi), yaitu Ruang yang berfungsi
sebagai tempat berkumpulnya para musisi indie untuk sekedar melepas
fefan.menunggu waktu iatihan/ rekaman maupun sebagai wadah untuk
berkomunikasi antar sesama musisi.sekaligus sebagai tempat
promosi/pentas bagi band-band yang telah mengeluarkan rilisan
maupun band-band yang baru memuiai debutnya. Ruangan ins juga
tidak menutup kemungkinan terbuka bagi siapa saja yang ingin dating
balk yang hanya bertujuan untuk sekedar bersantai maupun ingin
melihat pertunjukan dari band-band indie.
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Jarak panggung dengan penonton tidak teriaiu jauh dengan
ketinggian panggung yang tidak teriaiu tinggi untuk menciptakan kesan
akrab, letak panggung pun dapat di akses dari segala ruangan,
sehingga pengunjung dapat bersantai sambil melihat pertunjukan yang
beriangsung.

7. Distribution outiet/Distro (Distribusi), yaitu tempat
menjual/mendistribusikan rilisan-ririsan maupun merchandise dari band-
band indie baik dari jogja maupun dari luar jogja.

8. Ruang-ruang penunjang dan pendukung lain, Seperfi ruang pengetola,
perpustakaan, Ruang security dan iain-iain

IV.2. Lokasi dan Site

IV.2.A. Lokasi terpilih

Gambar IV. 1 Lokasi terpilih

Sumber: Survey iapangan

Utara
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Lokasi terpilih berada di Iahan kosong pada sisi ruas jalan
D.l. Panjaitan, Lokasi berada di area cagar budaya yang diteiapkan
merupakan kawasan seni dan budaya, pemiiihan Iokai di dasarkan pada :
1. Lokasi dapat memenuhi kebutuhan luas untuk menampung kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan aktifitas musik, terutama musik
independent.

2. Lokasi dekat dengan komunitas-komunitas indie yang ada di Jogjakarta.
3. Mempunyai aksesibiliias yang dekat dan cepat dari daiam kota.
4. Lokasi merupakan tujuan potensiaf dan mudah pencapamnnya.
5. Mempunyai daya tarik wisata, karena berada di daerah seni dan budaya.
6. Memiliki infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan.

N.2.B. Site terpilih

IV.2.B.1.Pendekatan

Gambar IV.2 Pendekatan siteterpilih

Sumber: SurveyIapangan

Utara
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Lokasi berdekatan dengan komunitas-komunitas indie yang ada di
Jogjakarta, sehingga mempermudah aktifitas, antara iain :

• Vox distro dan komunitas indiepop rising ciub di Ji.M.T.Haryono
• Cemeti Art House yang terietak di Ji.D.(Panjaitan
• Komunitas Kedai Kebun yang terietak dUlTirtodipuran
• Komunitas Punk (Last Palm Community) di Ji.Suryodinsngratan
• Komunitas Parkir Space di Ji.Prawirotaman

• Komunitas mes 56 dan Reaiino Records di Ji.Koi.Sugiyono
• Komunitas Emo (Dead Poet Society) di Jokteng
• Komunitas Out magz diJokteng

IV,2,B.2,Situasi disekitar site

KsmwBY frrx^stt ^
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Utara
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Gambar IV.3 Situasi disekiJar site

Sumber: Survey iapansan
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Situasi disekitar site relafjf baik, karena jarang ditemui rumah

tinggai kecuaii di bagian timur site, hai itu dapat di atasi dengan
menggunakan tembok yang tinggi dan memanfaatkan vegetasi serta
Iahan kosong yang ada untuk mencegah kebisingan yang ditimbulkan.

IV.2.B.3.Penanggular>gan Noise

Sumber •<
Kebisingan

Vegetasi-
Utara

•Tembok tinggi

Gambar IV.4 Penanggulangan noise

Sumber; Survey Iapangan

Untuk Menanggulangi Noise dari luar maupun dari dalam, yaitu dengan
memanfaatkan dan menambah vegetasi sebagai barter. Sedangkan di
bagian timur selain memanfaatkan vegetasi yang sudah ada juga
dstambahkan tembok tinggi.
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fV,2.B.4.0rientasi View Bangunan dan Akses menuju site

*
Utara

Gambar IV.5 Onentasi view bmgpnan dan akses menuju site
Sumber: Survey Iapangan

Orientasi bangunan diarahkan kearah jaiart utama yaitu
Ji.D.i.Panjaitan dan Ji.Ngadinegaran untuk memudahkan orang untuk
mengetahui keberadaannya, dengan orientasi utama ke arah barat
laut

Untuk akses menuiu site dapat melalui Jl.D.I.Panjaitan maupun
Ji.Ngadinegaran di sebeiah baratdan utara site

Akses site dari dan menuju pusat kota sekitar 5 km, alternative akses
melalui Jl. Wahid Hasyim, Ji.Brigjen.Katamso dan JlMT.Haryono
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IV.2.B.5.Zoning
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ZONING VERTIKAL

Utara

ZOWNG HORIZONTAL

GamharIV.6 Zoning

Sumber: Pemikiran

Area zoning di iakukan secara vertikal mengingat fungsi ruang
dan keterbatasan site. Dibedakan menjadi 3 zona, yaitu Pubiik, semi
Private dan Private. Zona Pubiik merupakan zona yang paling sering di
kunjungi orang dan terbuka untuk umum, sehingga di tetakan di lantai
bawah dan berdekatan dengan jaia.n.Zona semi private merupakan zona
untuk para musisi yang sedang berfatih, sedangkan zona private yaitu
zona yang membutuhkan ketenangan sehingga diletakan jauh dari dari
sumber kebisingan, seperti studio rekaman.
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Sedangkan untuk zoning horizontal, dibedakan berdasarkan
fungsi zona. Zona parkir berada paling dekat dengan jalan sehingga tidak
menggangu sirkulasi didaiam bangunan, dan zona komersii (distro)
diletakan pada tempatyang paling mudah di akses
JV,2.B.6.0pen Space

*»££'Uibi&x utH^k .-«*«tii»«2l**

Areakendaraan mettsmggu: vs&enjm ttSKofc fcsfcangutUBi

GambarIV.7 Openspace

Sumber: Survey Iapangan

Untuk menghindari kemacetan yang akan di timbulkan, maka di
depan site diberi area terbuka sebefum memasuki area music centre.

IV.3, Kebutuhan Ruang

1. Ruang Cipta Karya

• Fasilitas ruang Studio Latihan :

| Ruang | Unit j Kapasttas I Luas/m2 h

\ Studio Besar
1

12
r-

j 12 | 5x6=30 m2=60 m2
jStudio sedang J4 |7 | 4x5=20 m2=80 m2 j
| Studio kecil 14 |4 | 3x4=12 m2=48 m2 i

j R. Pengaturan

]suara
110

5

j2 | 1x2=2 m2=20 rn2 i

JR. I 1 5 \ 3x4=12 m2=12 rn2 1

/ /
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\ PengeSoia/Karyawan j 1 I ;
'> 1 i J '
j K. Tunggu |2 j 20 | 6x8=48 m2=96 m2 j
\ Toilet |2 j2 \ 2x3=6 m2=12 m2 j
j R. Penyimpanan
l barang

1 (5

{

\ 3x4=12 m2=12 m2 j

J... . !

Jumlah total luas keseluruhan :

410 m2 + sirkulasi 20% =410 m2 + 80 rn2 = 490 m2

• Fasilitas ruang studio rekaman :

I Ruang | Unit | Kapasitas \ Luas/m2
! Studio besar !4 j 12

i Studio kecil j2

SR. Mixing

IR. FT

| Pengelola/Karyawan \
j R. Tunggu

i Toilet

SR. Penyimpanan

\ barang

\2

(2

6

10

15

i 4x5= 20 m2=80 m2

3x4=12 m2=24

4x5=20 m2=120 m2

3x4=12 m2=12rn2

\ 6x8=48 m2=96 m2

3x4=12 m2^24 m2

3x4=12 m2=12 m2

Jumiah total luas keseluruhan :

388 m2 + sirkulasi 20% =388 m2 +• 72 m2 = 440 m2

Fasilitas ruang Penggandaan/Produksi:

| Ruang j Unit j Kapasitas j Luas/m2
j R. Penggandaan \ 1
t ——— j

JR. |1
| Pengelola/Karyawan i
I R. Tunggu 11

!5

(5

I 5x6=30 m2=30 m2

) 3x4=12 m2=12m2

s 3x4=12 m2=12m2
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I 4x6=24 m2=24 m2

j R Kepala produksi I 1 j 4x8=32 m2=32 m2

Jumlah total luas keseluruhan :

136 m2 + sirkulasi20% =136 m2 + 27 m2 = 163 m2

2. Lounge/Cafe dan Ruang Pentas

*Fasilitas Lounge/Cafe dan Ruang Pentas untuk tempai nongk/ong dan
promosi band-band yang baru memulai debutnya (Penekanan lebih
kepada tempat nongkrong)

j Ruang iUnit

| 1
\ Kapa&ftas

j 300

I Luas/m2 :

! Cafe/R. Pengunjung | 15x20=300m2=300 )
jm2 |

!R-

j Pengeioia/Karyawan
i 1
\

t

s

I 15
t.

I
f

)6x10=60 m2=60m2 |

i Dapur h | 10 | 5x6=30 m2=30 rn2 \
j R Penyimpanan
j barang

11
1

:

j 5
|

| 3x4=12 m2=12m2 j

j Stage/Panggung
H ~ , 1

A

\ ; 10
i—

J4x6=24~m2=24 m2 |
j R. Tunggu Arts 2 10 | 4x5=20 m2=40 m2 |
j Toilet 4 8 ]6x8=48 m2=48 m2 j

Jumlah total luas keseluruhan :

514 m2 +sirkulasi20% =514 m2 + 120 m2 = 634 m2

Fasilitas Lounge/Cafe dan Ruang Pentas untuk tempat promosi band-
band yang telah meriiis aibumnyalaunching dan acara-acara tertentu
(Penekanan lebih kepada artis)
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Ruang Unit \ Kapasitas \ Luas/m2

Cafe/R. Pengunjung \ 1 \ 500

R. j 1
Pengelola/Karyawan I

R. j 1

Pengelola/Karyawan j

15

i 15

R, Penyimpanan

barang

! 1 I 5

Stage/Panggung i 1 10

R. Tunggu Artis I 10

Toilet \2

I20x30=600 m2=800

\ ml

5x6=30 m2=30 m2

! 5x6=30 m2=30 m2

3x4=12 m2=12 m2

5x8=40 m2=40 m2

4x5=20 m2=40 m2

4x7=28 m2=58 m2

Jumiah total luas keseluruhan :

778 m2 + sirkulasi 20% =778 m2 + 95 m2 = 873 m2

3. Distribution outtet/Distro

j Ruang \ Unit \ Kapasitas j Luas/m2

| R. Display I 1

\ R. j 1
I j
j Pengelola/Karyawan j
j R. Penyimpanan

j barang

i R. Tunggu

I Pengunjung

1Toilet

1

! 1

!50 ! 8x10=80 m2=80 m2

I 3x4=12 m2=12 m2

i 10 j 4x5=20 m2=20 m2

10 4x5=20 m2=20 m2

; i ! 2x3=6 m2=12 m2

Jumiah total luas keseluruhan :

200 m2 + sirkulasi 20% =200 m2 + 40 m2 = 240 m2
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4. Ruang Penunjang dan Pendukung iainnya

• Fasilitas ruang Pengelola

Ruang Unit j Kapasitas ; Luas/m2

\ R. Manager

i R. Sekertaris

I R. Staff

j R. Arsip

R. Rapat

| R. Tunggu
I Pengunjung

I Toilet

1 1 3x4=12 m2

3x3=9 m2

i5 • 5x6=30 m2

! 1 5 O 4x5=20 m2

10 4x5=20 m2=20 m2

! 1 10 \ 4x5=20 m2=20 m2

12 11 ! 2x3=6 m2=12 ml

Jumiah total luas keseluruhan :

123 m2 + sirkulasi 20% =123 m2 + 24 ml-SAT ml

Fasilitas ruang pendukung

Ruang | Unit i Kapasitas TLuas/m2

i R. lobby 11
i I—
i R. Record label j 1
[ I
! R. Production 11

I House i

I R. Artis

\ management

! 1

ISO

20

15

\ Perpustekaan I 2 I 50

I Mushoia ! 1 50

\ R. Keamanan i5 2

| R. Serba guna | 2 50

\ R. MEE 1 15

] R. Plumbing

8x10=80 m2=80m2

I 6x12=72 m2=72m2

| 5x8= 40 m2=4G m2

i 6x6=36 m2=36 m2

8x10=80 m2=160 m2

5x8=40 m2=40 m2

i 2x3=6 m2=30 m2

8x10=80 m2=180 m2

I 5x6=30 m2=30 m2

! 5x6=30 m2= 30m2

81



0
jogja musk: asNTRE mm independent movement

Ekspresi karakterdan semangat musik PunkRock sebagai ikon daiammus* Independent serta
apiikasinya terhadap bangunan

\ R. Penyimpanan

\ barang

4x5=20 m2=40 m2

Jumiah total luas keseluruhan :

718 m2 + sirkulasi 20% =718 m2 + 182 m2 = 880 m2

• Area Parkir Kendaraan

Ruang Unit j Kapasitas j Luas/m2

i Bus 148 4x8=32 m2=9S m2

i Mobil 175 !4 3x5=15 m2=1125 m2

Motor )200 I 1x2=2 m2=400 m2

! Sepeda 50 11x2=2 m2=100 rn2

Jumlah total luas keseluruhan :

1721 m2 + sirkulasi 20% =1721 m2 + 344 m2 = 2065 ml

Total luas ruang keseluruhan 5932 m2
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IV.4. Hubungan Antar Ruang

Entrance

Ruang Lobby Ruang Penunjang

Lounge/CafeRuang
Cipta Karya dan Ruang Pentas Distro

IV.4.A. Ruang Cipta Karya

Studio Latthan

Toilet

Entrance

R.Lobby

R.PengeioiA'
Karyawan

Studio Rekaman \

IR.Tunggu

R.Pengaturan Suara/
Mixing

R.Penggandaan

R.Penyimpanan Barang j

Keterar.gan:
Berhubungan erat
Berhubungan fotrasig erat
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IV.4J3, Lounge/Cafe dan Ruang Pentas

Entrance

R-Lobby

R.Pengunjung/Cafe - R.Pengelola/Karyawan RPerstapan/Ganti

Toilet Oapur Panggung

R.Penyimpanan Barang

IVAC, Distro

Entrance

R.Lobby

Distro/R.Display RPengelofa/Karyawan

Toilet
R.tunggu pengunjung

R.Penyimpartan Barang

84



0
jcxjja i/ajsk: osntre mm independent movement

Ekspresi karakter dan semangatmusik Punk Rock sebagai ikon daiam mus* Independent serta
apiskasinya terhadap bangunan

FV.5. Konsep Ruang

IV.5.A. Konsep Studio Musik ( Latihan dan Rekaman }

Studio iatihan ini termasuk fasilitas utama dari bangunan music

centre ini, ruang ini di gunakan untuk menciptakan dan meiatih Sagu-iagu

yang akan di rekam atau di tampilkan di pentas, jumlah studio lanhan ini
seluruhnya berjumlah 10 buah, terdiri dari studio besar 2 buah yang

sanggup menampung 12 orang, hai Ini untuk mengantisipasi band-band

yang memiliki jumlah person!! lebih dari 10 orang, seperti band-band ska
yang memiliki banyak instrument, studio sedang 4 buah dan studio kecsi 4

buah.

Untuk ruang studio musik ini sangat membutuhkan akustik

ruangan yang baik, hai ini untuk mencegah gangguan suara dari iuaryang

dapat mengganggu proses iatihan maupun rekaman, dan untuk

mencegah suara keluar yang dapat mengganggu lingkungan sekitamya.

Untuk mengatasi hai itu diiakukan cara-cara untuk

menangguianginya, antara lain:

1. Ruang Studio berbentuk irapessum, baik dari segi dinding maupun

plafonnya, hai ini bertujuan untuk menghindari gemalecho

Gambar FV.S Denah studio

Sumber: Pemikiran
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2, Pada piafon dipasang peredam, yang bertujuan menghindari agar

suara tidak keiuar dari ruangan, selain itu juga untuk mencegah

gema/echo

3. Dinding studio diiapisi oleh glasswall untuk menahan suar dari dalam

ruangan keluar, kemudian di lapisi karpet, seiasn untuk meredam suara

juga untuk mempercantik estetika ruangan.

Suara tertahan
di lapisan
Glasswall

*• Dinding

*• Glasswsl!

S^-^."Suars

Gambar IV 9 Konsep raartg daiam studio musik

Sumber: Pemikiran

4. Memakai peralatan tambahan yang berfungsi sebagai peredam, selain

dengan dinding ganda, antara lain :

• Europa Flutter Wall, berfungsi untuk menyerap standing wave dan

gema berulang 'depan pp belakang*

• Orieniique Washboard, berfungsi untuk menyerap suara pantuian

primer

» Scandia Scatter Block, berfungsi untuk mengurangl gaung dan

membuat penyebaran suara iebih merata

• Australis Corner Trap, berfungsi untuk menyerap sebagian bass

yang beslebih.
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Gambar IV.10 Peralatan tambahan yang dibatuhkan ur.tak meredans suara

Sumber: Audio Pro

5. Sedangkan untuk mengurangi gangguan suara dari luar dapat

menggunakan tanaman pelindung sebagai barier dan menjauhkan

ruang studio dari sumber kebisingan

JWMX *KMBA STOCK} MUSK DAMSUKS&= KSMaNGAH

VEGETASI

Gambar W.11 Konseppenangguianaangangguan suara dan taar

Suruber: Peoitkiran

SUMBER
KEBISINGAN

IV.5,B. Konsep Ruang Kontrol Suara/Mixer

Ruang iniada pada tiap studio, baik Iatihan maupun rekaman,

ruang ini berfungsi untuk mengontroi suara di daiam studio maupun

mengatur suara nasi! rekaman, pada studio Iatihan ruang control suara

yang dibutuhkan tidak teriaiu besar hanya 1x2 m karena tidak

memeriukan equipment yang banyak, hanya cukup 1 buah mixer dan 1

buah interkom. Sedangkan pada studio rekaman ruang mixer yang
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dibutuhkan cukup besar yaitu 4x6 m, karena di butuhkan banyak

equipment di daiamnya, antara lain :

* Mixer, yaitu peralatan yang di gunakan untuk mengatur keras

iemahnya suara yang akan di rekam. Pengaturan nada tinggi, medium

dan nada rendah yang akan di hasHkan, maupun suara echo dapat di

hasiikan dengan periengkapan yang ada pada mixer.

» Tape recorder induk/Perekam, tape ini mempunyai figa buah bead :

head penghapus, head perekam dan head playback, sehingga pada

waktu kita merekam langsung bisa mengontrol hasil produksi rekaman

yang beriangsung. Keuntungan dengan cara ini disamping menghemat

waktu juga memudahkan cara memperbaiki suatu kesalahan yang di

iakukan 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 iengkaps

dengan pick up untuk memutar piringan hitam.

* Interkom, sangat berguna untuk menyambungkan pembiearaan dari

control roorn/ruang mixer dengan studio rekaman dan sebaliknya.

* Amplifier dan speaker, untuk memonitor hasil suara.

* Sumber lisirik yang stabii.

Pada ruang kontroi/mixer studio di butuhkan suhu yang tetap

yaitu antara : kurang lebih 20 derajat celcius. Hai tersebut guna menjaga

keawetan komponen-komponen elektronik yang ada dalam peralatan

studio, yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kerja dari peralatan

yang ada. Hal ini dapat ditangguiangi dengan pemasangan Air

Conditioner.
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IV.5-C, Konsep Lounge/Cafe dan Ruang Pentas

• Lounge/Cafe dan Ruang Pentas untuk tempat nongkrong dan

promosi (Penekanan lebih kepada tempat)

Area di dalam Cafe dibedakan menjadi 4 area, yastu stage untuk

musisi yang akan pentas, moshpit untuk penonton yang hendak

menikmati musik sambil berjoget, area penonton yang hendak menikmati

musik sambil makan/minum dan area pengunjung cafe yang dating ke

cafe hanya untuk sekedar nongkrong ateu makan/minum

AREA PENGUNJUNG CAFE

Gambar IV. S2 Area daJam Ruang Cafe dan Rwang Pentas

Sumber: Pemikiran

Ukuran Stage 4X6 m dengan tinggi stage 1,5 m hai ini bertujuan

agar terdapat kedekatan antar pemain, dan antara pemain dengan

penonton

AREA UNTUK PEMAIN DRUM

A AREA UNTUK PEMAIN BAND BESERTA SOUNDSYSTEMNYA

*

AREAMOSHPrr

* AREA PENONTON

(1.5 X

AREA PENONTON/PENGUNJUSHG CAFE

A

4M 2M 4H *M

Gambar IV. 13 Ukuran dan tinggi oanssaine, serta area daiam Cafe
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Untuk mengolah suara agar dapat menyebar rata ke seiuruh

ruangan dan mencegah terjadinya gema/gaung, dapat di aiasi dengan

pembentukan langit-iangit yang melengkung, sedangkan untuk sound out

diietakan hanya di depan panggung agar terjadi perbedaan volume antara

penonton di depan panggung dengan penonton yang berada di area

pengunjung Cafe

! I
Gambar IV.14 Langit-iangit berbenluk melengkung untuk metnpermudah penyeoaran

suara dan mengurangi terjadinya gema/eaimg

Sumber: Akustik iingkungan

Fasilitas Lounge/Cafe dan Ruang Pentas untuk tempat promosi

band-band yang telah meriiis albumnya/Launchlng clan acara-acara

tertentu (Penekanan lebih kepada artis)

Untuk Cafe/Lounge yang di gunakan untuk launching album dan

untuk acara-acara tertentu ini, penekanan lebih kepada panggung dan

tata suara, sehingga iuas panggung,tinggi panggung dan area penonton

pun lebih besar. Area pun hanya di bagi menladi 3, yaitu area

panggung/stage, moshpit dan area penonton,
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Gambar IV 15 Pada Cate yang di guoakati untuk acara data Launching ukuran

panggung dan area penonton lebih besar

Sumber. Pemikiran

Ukuran Stage 5x8 m dengan tinggi stage 2,5 m dengan area

penonton yang dibedakan ketinggiannya dari moshpit setinggi 1m, hai ini

bertujuan agar musisi dapat tampil dengan maksima! di panggung, dan
penonton dapat menikmati akss panggung mereka dengan nyaman
walaupun berada di beiakang

AREA UNTUK PEMAIN DRUM

4 AREA UNTUK PEMAIN BAMO BESERTA SOUNOSYSTEMNYA

A

AREA MOSHPIT

A

^^ l AREAPEWOirrON

Gambar IV. 16 Area penotrtori di tmggikan sehingga penonton yang berada dibeiakang
dapatmenikmati aksipanggung dengan nyaman

Sumber: Pemikiran
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Suara yang dihasiikan berasal dari soundsystem yang dapat

menyebarkan suara, system penguat suara ini bersas dars:

* Loud speaker/sound out : High level system, output tinggi sehingga

hanya membutuhkan sedikit speaker

* Amplifier ; Power output 250 watt memperkuat tenaga dari

loudspeaker

* Alat-aiat input : microphone, tape cassette player, radio tuner, tone

generation, monitor panel

Agar penyebaran suara dan volume dari panggung dapat

menyebar dengan merata maka tata suara menggunakan system

menyebar dan terpusat, yaitu diietakan pada stage agar suara/bunyi yang

dihasiikan seperti berasal dari sumbemya dan diietakan pada sudut-sudut

ruangan agar kenyamanan suara dapat dirasakan semua audience

Gambar IV S7 Penggtmaa^ system tata suara menydw dar* terpusat

SuBifoer: Pemikiran
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IV.6. Sirkulasi

System sirkulasi di bagi 2, yaitu sirkulasi di luar bangunan, yaitu

sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dan sirkulasi di daSam bangunan yaitu

sirkulasi pemakai bangunan

1. Sirkulasi di luar bangunan, terbagi menjadi 3 :

• Sirkulasi kendaraan pengelola bangunan dan musisi yang hendak

hendak pentas, masuk melalui pintu barat dan utara dan parkir di

timur ataupun semi basement.

• Sirkulasi kendaraan pengunjung/umum, masuk melalui pintu utama

dlsebeiah barat dan utara bangunan.

• Sirkulasi pejalankaki, di arahkan langsung masuk meiaiui lobby

Gambar TV 1%Sirkulasi di luar bangunafl

Sumber. Pemikiran

2. Sirkulasi di dalam bangunan

Ruang cipta karya

• Studio iatihan

a. Musisi/Penyewa

Datang » Parkir

Berkumpui!
menunggu

Latihart

Berkumpui/
istirahat

Puiang
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b. Karyawan/Penjaga studio

Daiang • parkir Membersihkan/

MempersJapkan studio Mer^aga studio • Puiang

Studio Rekaman

a Musisi/Penyewa

Datang • Parkir

Berkumpui/
menunggu

*

Rekaman

Berkumpui/
istirahat

b. Karyawaa/Penjaga studio

Mixing Puiang

Membersihkan/Datang Partar *Mempersmpkan studio • Menjaga state -Puiang

c. Sound engineer/Mixerman

Datang » Parkir • Mixing Puiang

Ruang pengandaan/Produksi

Dafang * Parkir • Menggandakan cd/kasei

Lounge/Cafe dan Ruang Pentas

a. Pengunjung kafe

Datang > Parkir

- Menikmati pertunjukan

^Berkumpui/
Makan dan minum

Puiang

Pu«5ang
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b. Karyawan kafe

Datang • Parkir • Bekerja * Puiang

c. Musisi

• Musisi yang tidak sedang manggung/pentas

• Menikmati pertunjukan

Latihan/Rekaman

Datang * parkir

^ Berkumpui/
Makan dan minum

Puiang

• Musisi yang sedang manggung/pentas

» Menunggu

Datang . Pa!to *%*£% . »£%& •*-»

^Berkumpui/
Makan dan minum

Distribution outlet/Distro

a. Karyawan

Datang - Parkir - Bekerja *• Puiang

b. Pengunjung

Datang » Melihat-lihat atau berbelanja • Puiang

c. Musisi

* Menitipkan barang

Datang * Puiang

• Melihat-lihat atau berbelanja
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fV.7. Konsep Citra Bangunan Berdasarkan Ekspresi Karakter dan Semangat
Musik Punk Rock

Karakter musik independent yang diambii dalam hai ini adaiah

musik punk rock beserta sub-subnya, karena di anggap paling mewakili
semangat dan karakter dari musik independent itu sendiri Baik dari segi
image, musik maupun attitude.

Perancangan bangunan diharapkan mempunyai karakter
bangunan yang dapat menjadi point of interest dan menjadi perhatian
pubiik, mengingat karakter dan semangat musik independent pada
umumnyadan musik punkrock pada khususnya.

IV.7.A. Tata Massa/Bentuk bangunan

Karakter dari musik Punk Rock sendiri pada intinya adaiah
'pemberontakan' terhadap pakem-pakem musik yang ada, serta mencoba
melihat musik dari sudut pandang iain, sehingga terkesan berbeda

Perbedaan antara musik Punk Rock dan mainstream

Sink

lirik

Ketukan

drum

mainstream

Kebanyakan bercerita
tentang cinta atau
kehsdupan sehatl- hari

I (yang bahagia)
i biasanya iiriknya
| mudah <M cema.

Jarang iangsung pada
sasaran yang di
maksud.

Biasanya 1/2 sampai
1/4 ketukan per birama.

aransemen j Biasanya mengikuti
I pakem-pakem yang
\ sudah ada,seperti mulai
j dari intro,masukke
| ryrics,bridge,reffrain,d,<
j uiang lags laiu disisipi
I meiodidst

Punk Rock

; Kebanyakan berisi tentang protes
| —proles terhadap keadaan sosia!
Imaupun poiitik padasaat
I itu,ataupun bercerita tentang
kegaiauan hidup.waiaupun ada
beberapa yang bercerita tentang
ante akan tetapi 6. ularakan
secara ekspiisit.
Sering iangsung pada sasaran.

Ada yang meakai 1/8 bahkan
1/32 ketukan per birama.
Terkadang meiertcertgdari
pakem-pakem yang adar5eperti
dimuiai dari reffralajalu masuk ke
iyrics.kemudian reffirain Sagi dst

Kunci nada j Biasanya di atas 5 IAda yang hanya 2-3 kunci
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meiodi j Biasanya ditengah-
| tengah iagu disisipi
I metodi

I Effect distorsi i Jarang memakai
s I distorsi,walaupun
s \ memakai masihdaiam
\ \ kadaryangwajar/soft

\ Kadang tidak memakai meiodi

Sering memakai distorsi dengan
kadar yang tinggj/oissng ieruiama I
musik-musik punk rocKgrind
core,hard core dll kadang
cenderung ke noise

Karakter-karakter yang ditangkap dari perbedaan di aias, antara iain :

1 Cenderung memberontak terhadap kemapanan, baik dari segi musik,
Sirik sampai dengan outfit/performance

2. Dari segi musik meienceng dari pakem-pakem yang sudah ada (balk
dari segi irama,. melodi maupun harmoni)

3. Mengaiami penyederhanaan (baik dari segi aransemen, kunci nada
maupun melodi)

4. Kritis terhadap lingkungan sekitar

5. Ketukannya Sebih cepat daripada musik pada umumnya
6. Distorsi

7. Dinamis

Konsep dari bangunan yang mencerminkan karakter dan semangat
musik Punk Rock, antara lain :

• Ada bagian-bagian dari bangunan yang menonjoi keluar, seolah-olah
meiambangkan pemberontakan

Bagsanbangunan yang menonsoii tefcjar
seoSar>-otor» meiambangkan penfterontakan
terhadap aturan-aturan yana baku

Gambar IV.19 Contoh bangunan yang saiah satu bagiannya measiijot keluar
Sumber: ]a Century ofarch
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Banyak menggunakan unsur tajam/segitiga, selain terkesan

tegas/memberontak juga meiambangkan outfit'perfcrrnance dari para
punk rocker yang cenderung menggunakan aksesoris iajam

Gambar W.20 Contoh bangunan dan outfit/dandanan seorang punk rocker yag banyak menggunakan
unsur-unsur iajam

Sumber: internet

• Denah maupun tampak pada bangunan di buat mefenceng, untuk
meiambangkan musik mereka yang cenderung melenceng dari pakem-
pakem yang ada

~V&rwjsrai „

•a*w

Gambar IV.21 Contoh bangunan dengan Jasadedan denah yang meteneeng

Sumber Japanesse architecture dan !*century of arch
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Gambar IV.22 Contoh pergeseran denah atau tampak pada bangunan

Sumber: Pemikiran

Sebagian kolom bangunan di ekspos seolah-olah meiambangkan beat-

beat atau ketukan yang terkesan cepat

Fasade bangunan dibuat asimetris dan chaos meiambangkan musik

mereka yang penuh dengan distorsi-distorsi iajam.

Gambar IV.23 Contoh bangunandengan fasade yang asimetns

Sumber. internet

IV.7.B. Pengorganisasian Massa Bangunan

* Menggunakan massa tunggal, mencerminkan semangat kebersamaan

dalam komunitas independent

« Penzoningan ruang dibedakan atas fungsi dan tingkat privatjsasi,

penzoningan diiakukan secara vertikal mengingat keterbatasan luasan

site dan kebutuhan akustik. Ruang-ruang yang membutuhkan

ketenangan seperti studio dan ruang rapat berada di lantai atas,

sedangkan ruang-ruang dengan fungsi komersial berada di lantai

bawah agar mudah di akses oleh pengunjung
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IV.7.C. Orientasi Massa Bangunan

Orientasi massa bangunan menghadap kearah barat laut agar
dapat teriihat jeias dari jalan utama. selain itu juga agar mendapatkan
space yang cukup untuk Iahan parkir yang dapat langsung di akses lewat
jafan utama, agar tidak menggangu sirkulasi dalam bangunan

IV.7.D, Bahan dan Material Bangunan

Bahan dan material bangunan di bedakan berdasarkan
penggunaan material tersebut dalam bangunan

• Struktur menggunakan beton bertuteng, baiok dan tutangan baja
• Pada bagian-bagian dinding tertentu menggunakan bahan

galfalum/dinding metal agar lebih ringan dan prakiis

• Sebagai dinding pembatas menggunakan dinding batu bata. dinding
partisi kayu, gypsum dan kaca

• Seiubung bangunan menggunakan gabungan antara dinding batu
bata, gaifaium dan rangka bajayang di lapisi aiumurtium

IVXE. Sistem Struktur Bangunan

Sistem struktur bangunan menggunakan gabungan system
struktur kolom baiok dan dinding pemikui, pembentukan denah dan
perletakan titik kolom struktural menggunakan sistem grid

IV.7.F. Interior/Ruang Daiam

» Menggunakan pennainan ketinggian lantai, selain sebagai pembeda
ruang juga berguna dalam akustik ruang

• Pada Zona cipta karya menggunakan penghawaan dan pencahayaan
buatan

• Pada ruang studio, lay out ruang bertujuan untuk mendapatkan akustik

ruang yang baik
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• Tekstur dan material ruang dafam bertujuan untuk mendapatkan

akustik ruang yang baik


