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Area Parkir sengaja diietakan disisi Utara
dan Barat site agar tidak menimbulkan
sirkulasi dalam site, yang dapat menggangu
ketenangan pemakai gedung i

Sumber Kebisingan
utama

Sumber Kebisingan

SIRKULASI

Sirkulasi untuk area Servis
"diietakan di utara agar
tidak mengganggu sirkulasi
umum

Sirkulasi Pengunjung
Sirkulasi Pegawai, Pemakai Studio
dan Musisi yang akan Pentas
Sirkulasi Servis

JOGJA MUSIC CISKTiag R)R INDISPISNDISNT l/m/inj^vr /2\
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utama
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Vegetasi pembatas
untuk mengurangi polusi

udara dan suara
Jenis: Cemara

Vegetasi Perindang sebagaifilter
terhadap radiasi matahari.

Jenis : Ketapang, Pohon Buah
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» KONSEP DASAR FUNGSI BANGUNAN :
Terdiri dari 3 kegiatan utama
1. Ruang Cipta Karya (Produksi)
2. Ruang Pentas dan Lounge (Promosi)
3. Distro (Distribusi)

» KONSEP PENCARIAN BENTUK :

SETT^981 men@mPatl bangunan yang berbeda, sesuai dengan
kegiatan yang beriangsung di daiamnya
-Ruang Cipta Karya (Produksi), berada di bangunan yang memeriukan
ketenangan karena disinilah tempat proses penciptaan karya, oleh karena
itu terietak di zona privat dan diietakan jauh dari sumber kebisingan dan
di ben ketinggian. '

-Ruang Pentas dan Lounge/cafe (Promosi), bangunan ini berfungsi
untuk tempat pentas sekaligus nongkrong, merupakan daerah semi pubiik
karena di bangunan ini juga terdapat kantor pengelola,
H^ntl?1?*^*1*"30 ban9unan ini berfungsi untuk mendistribusikan/menjualnasi karya.dan para musisi-musisi indie, terietak di area pubiik yang
terietak di dekat keramaian.

-Ruang Pendukung, Seperti kantor, perpustakaan, mushola, ruang serbaguna

Berbentuk persegi panjang trapesium, untuk menhindari suara yang menyebar
sedang untuk ruang mixer berbentuk kotak lymwiyeoar

|IUfflQ„MK^mj)MJI^TlSlliS
Berbentuk trapesium, selain untuk menghindari gangguan suara
Juga membentuk karakter pada bangunan, sedangkan untuk ruang
mixer berbentuk kotak

Ruang pentas dan kafe berbentuk trapesium yang mengerucut di ujunqnva
untuk memaksimalkan jarak pandang penonton.

mi
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Untuk mendapatkan kesan kreatif dan dinamis, dilakukan penambahan serta
pengurangan serta perotaian dari massa-massa tersebut

'««• JOGJA MUSIC qSKTRtg FOR INDISPIENDIEiVT MOVISMISN7 ©
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Konsep Bentuk dan Tata Massa Bangunan
Karakteristik musik independent serta perbedaannya dengan
musik-musik mainstream, dalam hai ini icon yang dianggap paling
mewakili karakter dan semangat musik independent yaitu punkrock
dan rock n roll, antara lain :

w Secara esensial, musik independent adaiah musik perlawanan ataupun
pemberontakan, baik terhadap pakem-pakem musik yang berlaku pada
saat itu maupun keadaan sosial politik yang terjadi saat itu, biasanya
perlawanan/pemberontakan itu dilambangkan dengan kepalan tangan
maupun rambut yang berdiri seakan-akan menentang sistem yang ada

'"^SfasU*
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Dari segi lirik:
Lirik yang cenderung Provokatif dan subversif, seperti judul Iagu
dan sex pistols" anarchy in the U.K" atau runtah" smash the state
AelikMJximpAda.banagojirLi
Bentukan-bentukan denah dan tampak yang tajam serta menonjoi
keluar, seakan-akan keluar dari bangunan, meiambangkan
pemberontakan dan lirik-lirik yang cenderung provokatif dan
menyerang

Denah lantai 2 yang menjorok
keluar dari bangunan

Dari segi aransemen musik kebanyakan melenceng dari pakem-pakem
musik yang sudah ada
ApUkt5ijii;^piida banaunan.;
Digambarkan dengan bentukan denah dan tampak bangunan yang dirotasi
serta mengaiami penambahan serta pengurangan bentuk, sehingga
tidak terkesan baku

-%»»*m4ilt°,r'x"\

Denah lantai 3

Denah-denah dirotasi agar tidak
terkesan baku dan kaku

Bentuk dasar kotak karena
dianggap paling fungsional

Denah lantai 1 dan 2

Beat atau ketukannya lebih cepat
AjJMsJnysjjiiJaJarmuailU
Beat pada Iagu sebagai penjaga tempo dalam bangunan di ibaratkan
dengan kolom-kolom sebagai penjaga struktur yang di ekspos, selain
itu di gunakan repetisi omamen-omamen segitiga untuk member!
kesan tegas dan cepat

Kolom-koiom yang di ekspos danrepetisi dari
omamen-ornamen segitiga, meiambangkan beat Iagu

JOGJA MUSIC CIEXTRIE FOR INDISPIENDBNTT MOVIEMISN7 ©
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'W Musiknya mengaiami penyederhanaan dan simple, baik dari segi aransemen
maupun melodi

Bentukan massa yang berupa massa tunggal dan massif, serta mengurangi
omamen-ornamen konvensional seperti ukiran, sehingga terkesan simple

Denah dan tampak bangunan yang berupa massa tunggal dan massif

* Penggunaan massa tunggal juga dapat diartikan sebagai semangat
kebersamaan dan persatuan yang sering tercermin dalam lagu-lagu
mereka.

Seperti Iagu dari Rancid yang berjudul' Solidarity, love and Unity •
atau Iagu dari Sham 69" If the kids are United"

(^

Denah bangunan yang berupa massa tunggal

FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI BENTUK
- Bentuk dan luas dari site terpilih
- BC bangunan berkisar antara 60-70%
- Sudut pandang kearah bangunan dari luar site
- Sirkulasi danh kebutuhan parkir
- Kebutuhan area servis

"*-^8USL JOajA MUSIC g-,\TR|E por l.\l)ia»l:NDI=\T MOVIEMIiNT ©
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» FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI BENTUK :
- Bentuk dan luas dari siteterpilih
- BC bangunan berkisarantara 60-70%
- Sudut pandang ke arah bangunan dari luar site
- Sirkulasi danh kebutuhan parkir
- Kebutuhan area servis

bentuk dan turnsm.iEmims>mM^mQmm
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y I C!SA1S5LAN C,TRA BANGUNAN INDEPENDENTI HARUS DAPAT DI LIHAT DARI LUAR SITE

. AREA POTENSIAL
PENOOtAHAN BENTUK

SlHKittASJLJBAjlKj^^

JLD.I.PANJAITAN

SIRKUUSI UTAMA MELALUI JLD.I.PANJAITAN
SEDANGKAN UNTUK PEGAWAI, ARTIS DAN
SERVIS DAPAT MELALUI JLNGADINEGARAN
DISEBELAH UTARA SITE

AREA PARKIR KENDARAAN

KEUmWAiLABEAfiEByaa

:. AKSES KENDARAAN SERVIS

AREA SERVIS BANGUNAN

JOGJA MUSIC GISN7R1E FOR l»\DISPISNDIS>N7 MOVISMIEN7 ©
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ALTERNATIF YANG DIAMBIL

ALTERNATIF YANG DIAMBIL DALAM PERANCANGAN
ADALAH ALTERNATIF 3, KARENA DINILAI PALING
SESUAI DENGAN HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI
BENTUK SEPERTI YANG TELAH DISEBUTKAN
DI ATAS

JOGJA MUSIC <:iS\TRIS FOR l>\DISPiS>\DISN7 MOVISMIEN7 ©
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KONSEP SIRKULASI

KONSEP SIRKULASI

YANG HENDAK MENGUNJUNGITEMPAT-TEMPAT KOMERSIL SEPERTm ^ qTunin
SEDANGKAN PINTU MASUK KHUSUS DIGUNAKAN OLEH PARA PEGAwll MAUPUNWNTUK S^^

Area Parkirsengaja diietakan disisi Utara
dan Barat site agar tidak menimbulkan
sirkulasi dalam site, yang dapat menggangu
ketenangan pemakai gedung

Sumber KebisinganDARI JLD.I.PANJAITAN DARI JLNGADINEGARAN

1 *
GERBANG PARKIR KHUSUS

i I i
PARKIR UMUM AREA KANTOR SERVIS

1 1
ENTRANCE —fr. KELUAR KE JLNOADINEGA

1
KELUAR KEJ L D.I.PANJAI TAN

Sirkulasi untuk area Servis
diietakan di utara agar
tidak mengganggu sirkulasi
umum

412.

Sumber Kebisingar
utama

Sirkulasi Pengunjung
Sirkulasi Pegawal dan
Musisi yang akan Pentas

Sirkulasi Servis

JOGJA MUSIC CISJvTRIS FOR INDIEPIENDIEN7 MOVIEMI2N7 ©
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JUJL

LANTAI 4

PRIVATE

LANTAI 3
PRIVATE

LANTAI 2
SEMI PUBLIK

LANTA11

PUBLIK
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KONSEP DENAH

Aransemen musik yang cenderung melenceng dari pakem yang ada
dilambangkan dengan perotaslan serta penambahan maupun
pengurangan denah, sehinggaterkesan tidak baku dan aslmetrls

Bentukan denah yang tajam serta menonjol,seakan-akan
keluar dari massa bangunan, meiambangkan pemberontakan
dan lirik yang cenderung subvereif dan provokatif

3 Semangat kebersamaan dan peraatuan yang sering tercermin
dari lagu-lagu independent, digambarkan dengan penggunaan
massa tunggal pada bangunan

JOGJA MUSIC CIEN7RIS FOR INDIEPIENDIEN7 MOVIEMISN7 ©
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Beat-beat pada musik Independent
dilambangkan dengan repetisi
ornamen-ornamen segitiga dan
kolom yang diekspos sehingga
terkesan tegas dan cepat

-af*
7-1

Distorsi pada musik independentdilambangkan
dengan menggunakan ornamen-ornamen dan
bentukan-bentukan yang aslmetris

Musik yang mengaiami penyederhanaan
baik dari segi aransemen maupun melodi
dilambangkan dengan bentukan massa
yang tunggal dan maslf, aerta dengan
mengurangi bukaan ornamen-ornamen
konfensional seperti uklran

X

Bentukan tampak yang tajam serta menonjol.seakan-akan
keluar dari massa bangunan, meiambangkan pemberontakan
dan lirik yang cenderung subversif dan provokatif

KONSEP FASAD

Aransemen musik yang cenderung melenceng dari pakem yang ada
dilambangkan dengan perotasian serta penambahan maupun
pengurangan tampak, sehingga terkesan tidak baku dan aslmetrls

JOGJA MUSIC CENTIME POR INDEPENDENT MOVEMENT ©



© SrdSMA7IK DISSAIN

mmLmM

KONSEP FASAD

DOMINASI CAT PADA BANGUNAN MENGGUNAKAN WARNA MERAH DAN BIRU YANG MELAMBANGKAN
PERGERAKAN KAUM MOD, YAITU SALAH SATU PERGERAKAN INDEPENDENT PADAAKHIR TAHUN 60-AN
WARNA LAIN YANG DI GUNAKAN YAITU WARNA KUNING, KARENASELAIN EYE CATCHING / EYE SHOCKING
JUGA MERUPAKAN SALAH SATU WARNA PRIMER SELAIN MERAH DAN BIRU

EKSPOS KOLOM PADA AREA
PARKIR KHUSUS

RANGKA BAJA YANG DI EKSPOS
UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER

BUKAAN DI SEBELAH UTARA DISTRO MENGGUNAKAN
KACA BENINQ AGAR MENDAPATKAN PENCAHAYAAN
ALAMI

ELEMEN MASIF BERUPA CORE YANG DITINGGIKAN
DIKOMBINASIKAN DENGAN RANGKA BAJA SEHINGGA
DAPAT DITANGKAP DARI KEJAUHAN BAIK DARI
JLD.I.PANJAITAN MAUPUNJLNGADINEGARAN

ORNAMEN DARI BETON
mm- SELAIN MEMPERKUAT KARAKTER
HI JUGA MENONJOL SEBAGAI

ELEMEN YANG DAPAT DIIIHAT
DARI JLD.I.PANJAITAN

TAMPAK UTARA

1

TAMPAK BARAT

BUKAAN DI SEBELAH UTARA DISTRO MENGGUNAKAN
KACA BENING BESAR AGAR LAY OUT DI DALAMNYA
DAPAT TEREKSPOS

BUKAAN-BUKAAN DI SEBELAH BARAT MENGGUNAKAN
KACA RAYBAN BERWARNA HITAM, UNTUK MENGHINDARI
PANASNYA SINAR MATAHARIYANG TERBIT DARI BARAT

JOGJA MUSIC <:IEN!7RIE l-OR INDIEPISNDIEN7 MOVIEMISN7 ©
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DENAH STUDIO LATIHAN ( KECIL )

•JUUtm

PADA SUDUT-SUDUT RUANGAN DIBUATKAN SUATU SUDUT BAYANGAN
YANG BERGUNA UNTUK MEMATIKAN FREKWENSI BAYANGAN ( ECHO/GEMA)

Vt Si *

DENAH STUDIO REKAMAN

TAMPAK SAMPING

DETAIL AKUSTIK

JOGJA MUSIC 0IEN7RIE FOR INDI2PISNDISN7 MOVIEMISN7 ©
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1\
DINDING

GLASSWALL

UPISAN KARPET

, BUNYI/SUARA
.-"* DARI SOUND

PLAFON

PLAFON DI BUAT BERGELOMBANG
AGAR SUARA TIDAK MEMANTUL

I/.'

/ »
"-*>

//

-DINDING STUDIO DILAPISIGLASSWALL UNTUK MENAHAN
SUARA DARI DALAM AGAR TIDAK KELUAR RUANGAN
-LAPISAN KARPET BERGUNA SEBAGAI PEREDAM SUARA,
SELAIN ITU JUGA BERGUNA SEBAGAI ESTETIKA RUANGAN

PAPAN KAYU

RONQGA

-PADA LANTAINYA DIBERI RONGGA UNTUK MEMINIMALIS
KEBOCORAN SUARA DARI LUAR/BAWAH RUANGAN

-LANTAI KAYU JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEREDAM
SUARA

BALOK

DETAIL AKUSTIK

'j

SUDUT BAYANGAN BERGUNA
UNTUK MEMATIKAN FREKWENSI
BAYANGAN (ECHO/GEMA)

PLAT LANTAI

JOGJA MUSK: UsNTRIS POR INDIEPISNDISN7 MOVISMIE>\7 ©
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IWl;

UNTUK STUDIO REKAMAN, SELAIN MENGGUNAKAN DINDING GANDA
JUGA PERLU MENGGUNAKAN KOREKTOR AKUSTIK AGAR SUARA
YANG TERJADI DI DALAM STUDIO TETAP BULAT, ANTARA LAIN :
- EUROPA FLUTTER WALL, BERFUNGSI UNTUK MENYERAP STANDING WAVE

DAN GEMA BERULANG
- ORIENTIQUE WASHBOARD, BERFUNGSI UNTUK MENYERAPSUARA

PANTULAN PRIMER

- SCANDIA SCATTER BLOCK, BERFUNGSI UNTUK MENGURANGI GAUNG
DAN MEMBUAT PENYEBARAN SUARA LEBIH MERATA

-AUSTRALIS CORNER TRAP, BERFUNGSI UNTUK MENYERAP SEBAGIAN
BASS YANG BERLEBIHAN

DETAIL AKUSTIK

- jogja musk: <:EN7ME FOR INDIEPISNDIEN7 MOVISMISNT ©
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119

TANGGA MENUJU LANTAI 2 YANG
DI EKSPOS DILUAR BANGUNAN

TRANSPORTASI VERTIKAL

TANGGA UTAMA YANG DILETAKAN
DI RUANG LOBY

LIFT DILETAKAN DITENGAH-TENGAH
BANGUNAN AGAR MUDAH DI AKSES
DARI MANAPUN

0
L-0

\^
>*

TANGGA DARURAT DILETAKAN
DALAM DINDING PEMIKUL UNTUK
MENGHINDARI / MENJAGA DARI
BAHAYA KEBAKARAN

TANGGA DARURAT DILETAKAN
DI DEPAN BANGUNAN KARENA
AKSES MENUJU TEMPAT TERBUKA
LEBIH LUAS

JOGJA MUSK: 0IEN7RIE FOP. INDISPIENDIEN7 MOVISMISNT ©
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DENAH LANTA11

120 JOGJA MUSIC CISN7RIS FOR INDIEPISNDISN7 MOVIEMIS>\7 ©
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DENAH LANTAI 2

121
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DENAH LANTAI 3

122 JOGJA MUSIC CIH.VTRI: R)R INDIHPIiVDIsNT MOVEMENT ©
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DENAH LANTAI 4

123 JOGJA MUSIC CENTRE FOR INDEPENDENT MOVEMENT ©
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TAMPAK UTARA

1

TAMPAK BARAT

j<k;ja husk: <:i-,\ti?i- i=oi? indispisnoi^t movb/.\3<t ©
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+28,00

+20.00

+15,00

+10.00

+5.00

-1,00"
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KOLOM 80/100

400 8.00

ATAP PUT BETON BERTULANG

BALOKINDUK60/80

800 '4.Q01 12.00 10.00

CORE

RUANG LIFT DAN MESIN LIFT

KOLOM 80/80

8,00

POTONGAN A-A

JOGJA MUSIC CENTRE FOR INDEPENDENT MOVEMENT ©
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KONSEP INTERIOR

#J ^ t-

_ N \

' / 1
RUANG TUNGGU DENGAN MEMANFAATKAN
RUANG DI DEKAT OPEN SPACE SEHINGGATERKESAN NYAMAN ^HINGGA

PELETAKAN MEJA BILYARD PADA LOUNGE

JOGJA MUSK! CIENTRIz l=OI3 NMSPISWStr WOVI=l/l£\T ©





1.1.SITUASI

Gambar 1.1.Situasi

Keterangan:

Bangunan komersial

Bangunan Publik/Seni

Bangunan/tanah kosong

H Perumahan

128

Bangunan music centre ini menggunakan massa
tunggal yang meiambangkan semangat kebersamaan
dalam komunitas independent tersebut.

Sedangkan orientasi bangunan menghadap ke 3
penjuru.terutama jalan-jalan utama, dengan pintu lobi
menghadap barat iaut tepat di per-tiga-an antara
JI.D.I.Panjaitan dan Ji.Ngadinegaran agar mudah di lihat
dan menarik perhatian.

Pada lingkungan di sekitar site cenderung di keiilingi
oleh bangunan-bangunan komersil, seperti pertokoan dan
rumah makan dan juga bangunan-bangunan seni dan
budaya, seperti rumah seni, galeri dan akademi seni,
sehingga tidak begitu ada masalah dengan lingkungan
sekitar.

Perumahan penduduk hanya terdapat di sebeiah timur
site, hai itu dapat di tanggulangi dengan memanfaatkan
vegetasi yang ada dan membangun tembok tinggi yang
di beri rongga, sehingga suara bocor yang keluar dari
dalam bangunan dapat di serap, tanpa mengganggu
aktifitas penduduk

jogja musk: centre for independent movement ©



I.2.SITE PLAN
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Gambar 1.2a.Site Plan

Luas Site : 6.500 m2
Rencana Site yang terbangun : 3.300 m2
Luas Site yang terbangun : 2.650 m2
Building Coverage (BC): 40,7 %
Area parkir mobil luar: 13 mobil
Area parkir bis: 3 bis
Area parkir motor luar: 125 motor

Luas site yang terbangun lebih kecil dari rencananya
dikarenakan untuk area servise, seperti ruang MEE,
ruang generator dan ruang servise diietakan di dalam
semi basement
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I.2.SITE PLAN
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Gambar I 2b.Site Plan ( Ket.Sirkulasi)

Keterangan ;

Sirkulasi pejalan kaki

~~ " — Sirkulasi kendaraan bermotor

• Jalan keluar

Pintu masuk site

Jalan masuk/Keluar semi basement

•
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Sirkulasi dalam site di bedakan menjadi 2, yaitu untuk
para pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Jalur
dipisahkan dengan cara memberi perbedaan ketinggian,
lebar jalur dan material.

Untuk kendaraan bermotor sendiri ada beberapa
macam, yaitu pengelola gedung, pemakai jasa,
pengunjung biasa, pengunjung kafe dan kendaraan
service.
Untuk pejalan kaki

Disediakan pedestrian menggunakan bahan conblok
dengan lebar 1 meter dengan 2 pintu masuk disebelah
barat site.
Untuk kendaraan bermotor
-Bagi pengelola gedung masuk lewat pintu barat,
langsung menuju ke semi basement, keluar dapat melalui
JI.D.I.Panjaitan maupun Ji.Ngadinegaran

-Bagi pemakaijasa gedung seperti pemakai studio,
masuk melalui pintu barat langsung menuju semi
basement, keluar dapat melalui JI.D.I.Panjaitan maupun
Ji.Ngadinegaran.

-Bagi pengunjung biasa masuk melalui pintu barat,
langsung menuju Iahan parkir yang telah disediakan
di sebeiah barat site.

-Bagipengunjung kafe, khususnya roda dua dapat masuk
melalui pintu barat maupun pintu utara, dan parkir
di sebeiah timur site.

-Untuk kendaraan service dapat masuk melalui pintu
barat ataupun utara site, langsung menuju semi basement
ataupun parkiran yang terietak di sebeiah timur
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l.2.d.SITE PLAN

Gambar l.2,c.Site Plan (ketzoning)

Area Parkir
Area Pubiik (Distro)
Area Pubiik (Kafe, Lounge dan Indoor Stage)
Area Outdoor Stage

Teknik penzoningan yang digunakan memakai teknik
zoning vertikal, berdasarkan tingkat privatises! dan
kebutuhan.

Area parkir sengaja diietakan disisi barat dan utara
site, agar sirkulasinya tidak menggangu aktifitas dalam
bangunan, selain itu juga membentuk open space
agar tampak dari bangunan dapat terekspos secara
maksimal

Untuk tambahan parkir khusus pengunjung kafe
diietakan di sisi timur bangunan berdekatan dengan kafe
agar lebih mudah dalam pencapaian.

Untuk area pubiik sengaja diietakan di lantai 1 agar
lebih mudah diakses oleh pengunjung.

Untuk area distro yang bersifat komersil diietakan
di sisi paling barat agar mudah di akses dari jalan utama
yaitu JI.D.I.Panjaitan, baik dari segi pencapaian maupun
secara visual.

Sedangkan untuk area panggung diietakan di sisi
timur dan selatan site agar jauh dari sumber kebisingan

Panggung terbuka tetap diietakan berdekatan dengan
lounge agar pengunjung dapat menikmati suguhan
musik dari panggung sambil memsan makanan atau
minuman dari lounge.
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I.2.C.SITE PLAN

Gambar l.2.d.Site Plan (Ket.Landscape)

Tanaman Hias (palem raja) > Kemampuan serap rendah

Tanaman perindang (ketapang) > Kemampuan serap sedang
Tanaman Pelindung (Sengon) > Kemapuan serap tinggi

Tanaman pelindung (beringin) > Kemampuan serap tinggi

Penataan landscape pada site menggunakan
kombinasi antara tanaman perindang,pelindung dan
tanaman hias, antara lain :
- Pada pintu masuk utama atau sebeiah barat site dan

Di depan areal gedung diberi tanaman hias (palem raja).
- Pada areal parkir dan sirkulasi, terutama pejalan kaki

diberi tanaman perindang (ketapang) dan penghias
(palem raja).

- Pada sisi timur bangunan diberi tanaman pelindung
(sengon) yang disusun rapat untuk mencegah kebocoran
suara dari daiam keluar.

- Pada sisi selatan bangunan, khususnya di area
Open Stage, ditanami tanaman perindang sekaligus
pelindung (beringin) untuk meneduhkan sekaligus
sebagai peredam akustik.

- Sebagai penutup tanah menggunakan rumput,
sedangkan pada areal depan bangunan menggunakan
conblok.
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I.3.DENAH
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Gambar l.3.a.Denah Semi Basement
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Sirkulasi

Area Service dan Transportasi Vertikal

Area Parkir
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Pada Semi basement terdapat satu ram untuk masuk
ke bangunan dan dua ram untuk keluar dari bangunan

Semi basement ini digunakan untuk area parkir indoor
bagi pengguna tetap bangunan dan pemakai jasa
bangunan, seperti pengelola, karyawan, pemakai studio
dan Iain-Iain.

Selain itu Semi basement ini juga digunakan sebagai
service area, untuk ruang MEE, Plumbing dan Service.
Ruang-ruang yang berada di lantai ini antara lain :
1.R.MEE

2.R.PIumbing
3.R.Service
4.Area parkir indoor

jogja musk: centre for independent movement to
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Gambar 1.3b. Denah Lt.1

Sirkulasi

Area Service dan Transportasi Vertikal

Area Cafe dan Lounge (Promosi)

$|f^ Area Distro (Distribusi)

Area Sarana Pendukung dan Penunjang

Pada lantai satu banyak digunakan untuk area pubiik
dan komersil, seperti distro, kafe, lounge dan ruang
pameran agar dapat diakses dengan mudah oleh
pengunjung, selain itu juga terdapat lobby dan ruang
informasi di pintu masuk utama untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan informasi.

Pintu masuk kedalam bangunan terdapat diberbagai
sisi mengingat fungsi bangunan yang sangat kompieks
sehingga pengunjung dapat langsusng menuju ketempat
tujuan.
Ruang-ruang yang ada dilantai ini antara lain :
1.R.Lobby
2. R. Informasi
3.Distro
4.Kafe dan Lounge
5.Kantin
6. R. Pameran
7.R.Santai
S.R.Keamanan
9.Gudang
10.WC
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I.3.DENAH

. -/

f

:a

•B)W

Gambar l.3.c.Denah Lt.2

Sirkulasi

Area Service dan Transportasi Vertikal

Area Cafe dan Lounge (Promosi)

Area Studio (Cipta Karya)

Area Sarana Pendukung dan Penunjang

Void

SltllSJ

Lantai dua digunakan untuk area semi private yang
mana membutuhkan ketenangan, seperti studio musik,
perpustakaan dan mushola.

Pengunjung kafe juga dapat menikmati pertunjukan
musik dari kekafe lantai dua.

Sedangkan untuk pemakai studio disediakan fasilitas
ruang tunggu di sebeiah barat dan selatan bangunan
yang mendapat view ke jalan.

Selain itu ruang pengelola bangunan juga terdapat
di lantai ini.
Ruang-ruang yang terdapat dilantai ini antara lain :
IR.Studio Iatihan
2.R.Tunggu
3. R. Kafe lantai 2
4.R.Pengelola
5.Mushola

6. Perpustakaan
7.Gudang
8R.CIeaning Service
9.WC
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I.3.DENAH

Gambar l.3.d.Denah Lt.3

Sirkulasi

Area Service dan Transportasi Vertikal

kjfei: Area Studio (Cipta Karya)

Area Sarana Pendukung dan Penunjang

Void

Lantai tiga merupakan ruang private yang sangat
membutuhkanketenangan, dilantai ini juga merupakan
tempat penciptaan karya seni, seperti studio rekaman,
ruang mixing/mastering dan ruang produksi.

Selain itu juga terdapat perpustakaandan galeri musik
yang berhubungan langsung dengan perpustakaan
dan galeri buku di lantai dua.diperpustakaan ini
juga disediakan teras yang menghadap ke arah timur
site, sehingga pengunjung dapat menikmati musik
sambil bersantai diteras
Ruang-ruang yang terdapat dilantai ini antara lain :
1.R.Studio rekaman
2.R.Mixing/Mastering
3.R.Tunggu
4. R. Produksi
5.Perpustakaan dan Galeri Musik
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I.3.DENAH
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Gambar l.3.e.Denah Lt.4

Sirkulasi

Area Service dan Transportasi Vertikal

Area Sarana Pendukung dan Penunjang

(A)

.i

Pada lantai empat ini terdapat fasilitas-fasilitas
pendukung seperti ruang rapat dan audio visual, ruang
record label, artist management sampai production house

Ruang-ruang ini diietakan dilantai paling atas
mengingat aktifitas yang ada merupakan proses terakhir
dari kegiatan berkarya musik pada umumnya.

Ruang rapat diietakan dilantai paling atas agar
menciptakan suasana yang private dan konduktif.
Ruang-ruang yang terdapat dilantai ini antara lain :
1.R.Rapat dan Audio Visual
2.R.Record Label
3.R.Artist Management
4.R.Production House
S.RTunggu
6.WC
7.Gudang
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I.4.TAMPAK

Gambar U.a.Tampak Barat Laut

Teras bangunan yangdiekspoa ssbagal fasadbangunan

Bagian kantin yang diblarkan terbuka tanpadinding masV
Kolom yang dlskspos meiambangkan tengfla naffa/lrama

Bagian bangunan yang dibuat metenceng menabrak kolom. twbuat dari galfslum

Bagian bangunan yang dibuat mencuat keluar menambah karakter pemberontakan pads bangunan -
Ornamen-ornamen bangunan berbentuk segitiga menambah karakter pemberontakan pada bangunan

Dinding masif yang dibuat dengan ornamsn yang minimal* untuk mempartegas
karakter bangunan. dibuat dari bahan alumunlum

Bagian bangunan yang dibuat belong dltengah, selain sebagai jalur sirkulasi
iugadapatdigunakan sebagairuang santai

Gambar I.Ab.Tampak Utara

138

Tampak/fasade pada bangunan mengadopsi unsur
pemberontakan yang menjadi ciri khas musik punkrock
Hal itu dapat di lihat dari bentukan massa bangunan
yang cenderung asimetris dan tidak beraturan maupun
dari ornamen-ornamen bangunan yang didominasi
unsur-unsur tajam dan tidak beraturan.

Seperti pada bagian ruang pengelola yang melenceng
dari grid dan menabrak kolom-kolom, meiambangkan
pemberontakan musik punk rock terhadap aturan baku
bermusik pada saat itu. Atau pada bagian ruang tunggu
studio di lantai dua yang menjorok keluar dari bangunan
seolah-olah meiambangkan pemberontakan mereka
yang ingin mendobrak tatanan musik yang ada.

Sedangkan ornamen-ornamen dan bentukan
yang di dominasi unsur tajam meiambangkan aksesoris/
outfit dari para punk rocker yang cenderung memakai
benda-benda yang tajam sebagai wujud ekspresi
pemberontakan mereka.
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I.5.POTONGAN

Dinding dengan rongga udara untuk mencwgah suara bocor keluar

Plafon lengkung untuk penyebaran suara pada ruang kafe

Lantai pacla kafe dibuat manurun agar memporjelaa secara visual danakustik

| | Teras pada perpustakaan musik yang dapat digunakan untuk menikmati musik
i ; Balkon pada kafe dapat digunakan untuk menkmati liveshow

Ruang mixing/mastering dongan barier kayu
Lantai studiodiberi rongga udara
dan menggunakan penutup lantai

Gambar I.S.a.Potongan A-A

Dinding dengan rongga udara untuk meredarn suara

Ruang semi basement

Pada potongan banyak teriihat perbedaan ketinggian
lantai, hai ini selain dimaksudkan sebagai pembeda antar
ruang juga berguna dalam hai pembentukan visual dan
akustik yang ideal, selain itu juga menambah kesan
dinamis dalam bangunan.

Dinding pada ruang-ruang yang membutuhkan
ketenangan dan menyebabkan kebisingan seperti studio
musik dan kafe diberi rongga udara dan selimut akustik
agar kedap suara, selain itu pada plafonnya dibentuk
agar membentuk sudut bayangan dan memakai
penggantung pegas agar tidak menimbulkan echo.
Pada bagian studio, lantainya juga diberi rongga dan
selimut udara dan menggunakan penutup lantai dari kayu
agar suara tidak tembus kebawah dan suara dari bawah
tidak sampai menembus kedalam studio.
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I.5.P0T0NGAN

Dinding galfalum yang digunakansebagai pembentuk fasade

Ata d()k Core digunakan sebagai struktur utama
Dinding partis! yang terbuat dari kayu

Gambar I.S.b.Potongan B-B

Lantai pada ruanglounge yang mengaiami pengurangan dan
penambahan ketinggian

Ruang Parkir di semi basement

Sistem struktur bangunan menggunakan sistem struktur
kolom baiok dan dinding pemikul sebagai struktur utama,
dengan peletakan titik kolom struktural menggunakan
sistem grid.

Pada seiubung bangunan menggunakan dinding %bata
dan dinding galfalum agar lebih mudah dan praktis dalam
membentuk fasade, sedangkan sistem pembatas selain
menggunakan dinding %bata juga menggunakan kayu,
gypsum dan kaca sebagai dinding partisi.

Sistem bukaan bangunan menggunakan kaca gelap
berwama hitam dengan rangka bukaan menggunakan
alumunium.

Pada bagian atap menggunakan dak beton ringan
10 cm dengan lapisan termoshet plastic membrane.
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I.6.AX0N0METRI STRUKTUR

Gambar I.S.Axonometri Struktur
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Pada axonometri struktur dapat diiihat bahwa struktur
utama yang dipakai adaiah gabungan antara kolom baiok
dan dinding pemikul.
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I.7.PERSPEKTIF EKSTERIOR

Pada perspektif eksterior dapat kita lihat

Gambar IJ.Perspektif Eksterior
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I.8.PERSPEKTIF INTERIOR

Luklsanpada dinding

Ornamen pada plafon terbuat dari gypsum selain membari karakter pada ruang
juga berkesan menyatukan ruang

Aksen /ornamen pada dinding yang dimaksudkan untuk menciptakan
suasana yang berbeda

Rak Topi

Gambar I8 a Perspektif Interior (Distro)
Gantungan/display baju

Barier yang terbuat dari Gypsum dan kaca !

Rak CD sample

Ruang distro dibagi menjadi 2 yaitu distro
merchandise dan distro musik, kedua distro dipisah
oleh barier yang terbuat dari gypsum dan kaca, agar
masih terkesan menyatu.

Lay outdinding pada kedua ruangan dibuat berbeda
agar pengunjung dapat merasakan perbedaannya,
pada distro merchandise lay out cenderung asimetris
dan banyak menggunakan unsur segitiga, sedang
pada distro musik cenderung simetris dan banyak
menggunakan unsur kotak

Sedangkan pada langit-iangit dan lantai diberi
ornamen-ornamen yang terbuat dari gypsum dengan
warna cat mencolok, selain untuk menambah karakter
ruang juga berfungsi untuk memberi kesan menyatu

143

JOGJA MUSIC CENTRE FOR INDEPENDENT MOV.5I/I5.VT fa



I.8.PERSPEKTIF INTERIOR

Pintu yang menghubungkan antara kafe dan lounge
Lampu Sorot

i Ornamen dindingdan televisl
yang dlpasang tak beraturan

Gambar I.S.b.Perspektif Interior (Kafe)

Kafe lantai 2

Bar

Pintu masuk ke Kafe

Suasana kebebasan dan kemegahan dapat dirasakan
di dalam ruang kafe, interior kafe di dominasi ornamen
ornamen asimetris dan tidak beraturan, yang terbuat
dari gypsum, kayu maupun kaca.

Kafe terdiri dari 2 lantai, dimana pengunjung dapat
menikmati pertunjukan dari lantai 2.

Di dalam kafe, tepatnya di bawah kafe lantai 2 terdapat
sebuah bar yang di lengkapi beberapa buah TV, yang
digunakan untuk menonton sambil memesan makanan/
minuman dari bar.
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I.9.DETAIL POTONGAN
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Gambar l,9,a.Detaii Potongan A
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Gambar 1.9c Detail Potongan C
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Gambar I9 b DetailPotongan B

Gambar I9d.Detail Potongan D

Pada detail potongan A menunjukan detail sambungan
pada dinding galfalum yang posisinya berada pada
bagian utara bangunan, dinding ini berfungsi membentuk
fasade bangunan yang memeriukan kemiringan besar
di karenakan bahannya lebih ringan dan lebih mudah
dibentuk.

Pada detail potongan Bmenunjukan detail dinding,
lantai dan langit-iangit pada ruang studio. Dapat diiihat
bahwa pada dinding dan lantai ruang studio terdapat
rongga udara dan selimut akustik yang berfungsi
sebagai peredam suara, sedangkan pada langit-langitnya
menggunakan pegas untuk mencegah pantulan suara/
echo.

Pada detail potongan C dan Dmenunjukan detail
dinding pada kafe, detail C menunjukan dinding gips
yang dapat diputar-putar berfungsi untuk menyebarkan
suara ke seluruh kafe agar lebih merata, sedangkan
detail Dmenunjukan detail dinding kedap suara, agar
suara dari dalam kafe tidak sampai mengganggu
lingkungan sekitar.
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GambarUO.Detail Fasade

Pada fasade bangunan banyak teriihat ornamen
atau unsur-unsur segitiga, baik pada dinding maupun
bagian atap bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk
mempertegas ataupun memberi karakter pemberontakan
pada fasade bangunan.

Pada kolom-kolom dan baiok sengaja di ekspos
dengan perbedaan ketinggian yang berbeda-beda
meiambangkan tangga nada dalam musik.

Sedangkan pada bagian kantor pengelola sengaja
dibuat melenceng dari grid, dengan menabrak kolom-
kolom yang ada, meiambangkan pemberontakan
musik punk rock.
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