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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN JUDUL

Pusat : 1. Titik / tempat yang letaknya di tengah-tengah 

benar.

2. Pokok pangkal atau yang menjadi tumpuan.

Pagelaran Musik : Pementasan atau pertunjukan musik

Musik : Nada atau suara yang di susun sedemikian rupa 

sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan 

(terutama yang menggunakan alat–alat yang dapat 

menghasilkan bunyi-bunyian tersebut)

Musik Modern : Istilah dalam teori musik yang digunakan untuk 

menamakan seni musik non tradisional.

Surakarta : Nama kota (daerah tingkat II) dengan walikota 

sebagai kepala pemerintahan, yang menjadi lingkup 

pembahasan.

Secara umum pengertian Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

adalah suatu wadah kegiatan pementasan/pertunjukan musik modern yang 

ditunjang dengan fasilitas-fasilitas pendukung terkait dan berlokasi di kota 

Surakarta.

B. LATAR BELAKANG

1. Seni Musik dan Budaya

Seni musik merupakan salah satu cabang dari kesenian sebagai 

hasil karya kreatifitas yang tidak terlepas dari jasmani dan rohani 

manusia baik individu, kelompok maupun bangsa. Seni musik 

merupakan cabang seni yang menggunakan media suara sebagai 

pengungkapnya. Musik adalah bahasa universal yang dipahami manusia, 

sarana komunikasi yang mampu melintasi sekat antar bangsa dan 

mengeliminir semua perbedaan.
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Musik telah mengalami perkembangan yang pesat. Saat ini, 

berbagai warna musik telah muncul untuk memberikan variasi aliran 

musik. Aliran musik yang sedang menjadi tren dewasa ini adalah 

Ballad / Pop (yang biasa dimainkan oleh boy band), Rock (termasuk 

hip metal dan punk), Black Music ( R&B, hip hop, rap dan seterusnya) 

juga Jamaican Music (ska, dan reggae). Seperti halnya manusia, 

setiap aliran tersebut memiliki watak dasar yang berbeda, ada yang 

lemah lembut ataupun keras.

2. Penggolongan Jenis Musik

Dalam memainkan ataupun menciptakan sebuah musik tidak 

hanya asal memainkan atau menciptakan saja, tapi terdapat aturan 

dan teori tertentu yang harus dipenuhi antara lain harmonisasi, ritme, 

melodi, serta aturan-aturan yang lain. Penggolongan jenis musik 

berdasarkan aturan-aturan tersebut adalah ( Jopi Tambajong, 1991 ) :

1. Musik Tradisional (Musik Pentatonis)

Yaitu musik yang memiliki aturan bahwa 1 oktaf terdiri dari 5 

tangga nada, dimainkan dengan alat musik  dan bahasa dari daerah 

masing-masing musik tersebut berasal.

2. Musik Modern (Musik Diatonis)

Yaitu musik yang menggunakan aturan bahwa 1 oktaf terdiri 

dari 7 tangga nada, dan dimainkan dari alat musik barat serta 

dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa nasional, maupun 

bahasa asing untuk menyanyikannya.

Dari kedua golongan musik di atas, musik diatonis lebih banyak 

dianut oleh sebagian besar para pemusik dalam berkarya pada jaman 

sekarang. Selain itu musik diatonis modern lebih banyak beredar 

dibandingkan musik jenis lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa musik 

jenis ini mempunyai prospek untuk berkembang dikarenakan sifatnya 

yang universal dan dapat diterima oleh banyak Negara.
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3. Jenis-Jenis Musik

Musik Modern (Diatonis)

Dari perkembangannya sejak dulu hingga sekarang, terdapat 

banyak aliran musik diatonis modern yang beredar di dunia dan 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa aliran besar seperti :

a. Musik Jazz

Musik Jazz merupakan perpaduan antara musik Afrika dan Eropa 

yang lahir di Amerika pada awal abad 20 di kalangan warga kulit 

hitam di New Orleans yang kemudian berkembang ke Chicago.

b. Musik Blues

Musik Blues juga lahir di Amerika sekitar tahun 1892-1893, di 

kalangan kulit hitam sebagai bentuk pengungkapan perasaan 

kalangan warga kulit hitam yang tertindas karena munculnya 

gerakan rasis di Amerika pada waktu itu.

c. Musik Pop

Musik Pop lebih mudah hidup dan lebih mudah dihafal 

masyarakat pada masa tertentu, dan hampir setiap masa selalu 

ada dan memiliki ciri tersendiri.

d. Musik Rock

Musik Rock ditemukan oleh Fats Domino, yang secara tidak 

sengaja bermain di atas piano dengan gaya yang dikenal dengan 

“Honky Tonk Piano” pada tahun 50an dan merupakan 

kesinambungan dari Blues. Rock dalam bahasa Indonesia berarti 

“ayunan” yang menggambarkan gerakan dalam mambawakan dan 

menikmatinya.

e. Musik Kontemporer

Merupakan perpaduan dari berbagai jenis bunyi-bunyian selain 

dari alat musik baku/modifikasi atau disebut musik 

Eksperimental baru.
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Musik Tradisional (Pentatonis)

Musik pentatonis tidak begitu pesat dalam perkembangannya. Hal 

ini dikarenakan cukup banyaknya aturan dan tidak mudahnya skala 

musik pentatonic untuk dapat menyesuaikan dengan keinginan 

pemusik.

4. Pementasan Musik

Pementasan adalah suatu hal yang penting artinya bagi para 

musisi maupun penonton/penikmat/pendengar, karena pada saat itu 

mereka bisa saling berhadapan langsung, disamping musik itu sendiri 

pada hakekatnya merupakan usaha komunikasi antara musisi dan para 

penggemarnya. Sedangkan bentuk pementasan tersebut tergantung dari 

tujuan dan meteri yang akan dipentaskan.

Sistem Pementasan

a. Pementasan sistem Ensambel

Yaitu kelompok orang-orang menyanyi dengan atau tanpa 

iringan atau kelompok pemain musik dengan atau tanpa 

nyanyian. Biasanya melibatkan pemain dalam jumlah sedang7-20 

orang dan menggunakan alat-alat musik baku serta ditujukan bagi 

penonton dalam jumlah relatif sedang.

b. Pementasan Sistem Symphony Orchestra

Yaitu sebuah pementasan dengan jumlah pemain yang 

besar sekitar 20-100 orang, dengan alat musik baku dan ditujukan 

bagi penonton dalam jumlah sedang s.d. besar.

c. Pementasan Sistem Concert Band

Yaitu pementasan dengan jumlah pemain sedikit, sekitar 

3-10 orang dengan alat-alat musik baku maupun modifikasi dan 

ditujukan untuk penonton dalam jumlah besar.
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Tempat Pementasan

Terdapat dua jenis tampat pementasan yaitu :

a. Out Door

Yaitu tempat pementasan yang berada di ruangan 

terbuka/lapangan, sehingga dapat menampung penonton dalam 

jumlah besar. Akan tetapi sistem tata suara yang diperoleh 

menjadi kurang sempurna dan kurang merata. Selain itu kondisi 

cuaca juga  ikut mempengaruhi.

b. In Door

Yaitu tempat pementasan yang berada di ruangan tertutup. 

Di tempat ini hanya dapat menampung penonton dalam jumlah 

terbatas, akan tetapi sistem tata suara yang diperoleh akan lebih 

sempurna dengan didukung akustik ruang yang baik. Selain itu, 

dengan penataan ruang audience, maka penonton akan lebih 

nyaman.

5. Produk Alat Musik Modern

Pada umumnya, alat musik diklasifikasikan sebagai berikut 

(Sybill Marcuse):

1. Kordofon

yaitu alat musik yang menggunakan dawai. Cara 

menggunakan dawai dibagi menjadi 3, yaitu :

 Cara gesek,misalnya biola, cello, contrabass.

 Cara petik, misalnya gitar, harpa, mandolin.

 Cara pukul, misalnya piano.

2. Aerofon

yaitu alat musik yang ditiup/menggunakan udara sebagai 

sumber bunyi, yang terbuat dari kayu maupun tembaga seperti 

flute, clarinet, saksofon, teromprt, trombone, accordion, dan 

sebagainya.
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3. Alat musik pukul

Ada 2 macam :

 Loliofon, adalah alat musik yang bahannya ikut berbunyi (alat 

perkusi). Contohnya : triangle, tam-tam.

 Membranofon, merupakan alat musik yang menggunakan 

membrane/kulit supaya menghasilkan suara. Contohnya : 

tambur, gendering, ketipung.

6. Tingkat Apresiasi Musik di Indonesia

Dengan semakin majunya tingkat kehidupan masyarakat, berarti 

semakin besar pula tuntutan terhadap pemenuhan fasilitas untuk 

kegiatan sehari-hari. Sehingga secara otomatis fasilitas hiburan dan 

rekreasi akan semakin dibutuhkan sebagai penetralisir ketegangan 

kehidupan di kota, disamping sebagai sarana yang harus ada bagi 

sekelompok profesi tertentu, salah satunya adalah penyediaan ruang 

(fasilitas) bagi para penikmat ataupun seniman musik.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas dan 

kuantitas dari sebuah fasilitas pertunjukan musik mengindikasikan 

adanya suatu kemajuan dan perhatian yang semakin 'peka'  dari 

masyarakat terhadap lingkungan yang berbudaya. 

Apabila dibandingkan dengan jenis kesenian yang lain, seni 

musik dapat dikatakan menduduki peringkat teratas sebagai jenis 

kesenian yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun tidak 

semua jenis musik digemari di pasaran. Antara jenis musik tradisional 

(pentatonis : jenis musik ethnik / daerah) dan musik non tradisional 

(musik diatonis modern : pop, rock, jazz, dan pengembangannya) 

ternyata musik non tradisional (modern) lebih sering dipentaskan dan 

tidak jarang diperlombakan/difestivalkan. Sedangkan untuk musik 

tradisional sangat jarang, kalaupun ada itu pun tidak semeriah 

pementasan musik-musik modern, dan hanya diminati oleh orang-orang 

tertentu, umumnya orang tua. Sehingga tak heran jika industri musik 
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yang ada sekarang lebih terfokus pada pemasaran produk-produk musik 

modern, dengan sasaran konsumen sebagian besar adalah kaum 

remaja, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi orang dewasa atau 

orang tua untuk menikmatinya.

7. Kondisi Permusikan di Indonesia

Kondisi permusikan Indonesia dewasa ini sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Terbukti dengan banyaknya group 

band dan penyanyi pendatang baru yang bermunculan dengan berbagai 

ciri khas yang mereka bawakan. Ditambah lagi, saat ini dunia 

pertelevisian Indonesia sedang 'heboh' bersaing dalam penyelenggaraan 

kompetisi menyanyi dan bermusik. Antara lain AFI (Akademi Fantasi 

Indosiar), Kondang-In (Kontes Dangdut Indosiar), KDI (Kontes Dangdut 

TPI), Indonesian Idol (RCTI), Pop Star (SCTV), dll. Hal ini bertujuan 

untuk menggali potensi masyarakat Indonesia dalam hal seni musik dan 

seni suara. Sehingga secara otomatis kehadiran mereka dalam 

belantika musik Indonesia akan menambah semaraknya industri 

permusikan di Indonesia ini.

Kegairahan musik Indonesia semakin bertambah ketika pada 

tahun 1997 terdapat beberapa produser musik raksasa dunia masuk ke 

Indonesia yaitu : Aquarius, BMG, Sony Music, Warner Music, Universal 

dan EMI. Kegairahan tersebut ditunjukkan dengan total omzet industri 

musik di Indonesia sekitar Rp 850 – 900 milliar per tahun di mana 40 0/0

untuk musik asing yang royaltinya dikuasai oleh perusahaan tersebut, 

dan sisanya sekitar 60 0/0 untuk musik Indonesia.1

Melihat perkembangan pasar industri musik di Indonesia yang 

cukup pesat, maka Indonesia menjadi sasaran pemasaran bagi produk-

produk musik yang cukup besar di Asia Tenggara, yang berarti pula 

menambah jajaran musisi dunia untuk mengadakan konser di 

Indonesia, sebagai media promosi dan pendekatan terhadap para 
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penggemarnya. Namun demikian Pengadaan suatu fasilitas pusat

pagelaran musik sebagai wadah bagi sebuah pertunjukan musik yang 

representatif masih sangat minim di negeri ini. 

8. Potensi Perkembangan Musik di Kota Surakarta

Perkembangan musik di kota Surakarta sudah sangat pesat, hal 

ini tidak terlepas dari peran publikasi media cetak maupun elektronik 

(stasiun radio maupun stasiun TV) yang akhir-akhir ini semakin banyak 

berkembang. Bahkan di kota Surakarta pun saat ini sudah banyak sekali 

stasiun radio dan juga sudah terdapat satu stasiun TV lokal yaitu TATV

(Terang Abadi Televisi). Sehingga dengan mudah masyarakat dapat 

menikmati perkembangan permusikan Indonesia dan dunia, yang 

kemudian akan memacu semangat masyarakat Surakarta untuk 

mengembangkan potensi diri dalam bermusik. 

Dengan adanya berbagai kompetisi bernyanyi dan bermusik yang 

saat ini menjadi trend di dunia pertelevisian, memberi dampak positif 

kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota 

Surakarta pada khususnya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa 

musisi / seniman / penyanyi lokal yang berasal dari kota Surakarta 

yang berhasil menjadi finalis bahkan menjuarai festival / kompetisi 

tersebut.

Ibarat musim hujan, banyak tumbuh jamur di mana-mana. 

Demikian pula Solo, pada tahun 2005 ini bermunculan band-band baru 

dengan warna musik yang bervariasi.2 Hal ini mengindikasikan pada 

semakin berkembangnya apresiasi musik di Surakarta. Bahkan tidak 

sedikit musisi dari kota ini yang sudah mulai merambah ke panggung 

nasional. Sebagai contoh, Utara, Vanila, dan Respect band yang pada 

tahun ini sudah mengeluarkan album kasetnya dan Tia AFI sebagai 

juara AFI II, telah memiliki album kompilasi bersama keduabelas teman 

                                                                                                                                                              
1 Kompas Online, www.kompas.com
2 Solopos 2 April 2005. hal. 20
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sesama akademia AFI II. Selain itu juga jika di rata-rata setiap bulan 

terdapat pertunjukan musik yang mendatangkan artis /group band 

terkenal di Indonesia, baik yang diselenggarakan di hotel-hotel, gedung 

olah raga tertutup atau bahkan di lapangan terbuka di kota Surakarta 

ini, dengan jumlah penonton dan harga tiket yang beraneka ragam. 

Selain itu, keberadaan industri alat musik di Surakarta dan 

sekitarnya juga berpengaruh dalam perkembangan permusikan di 

Surakarta. Ada beberapa  sentra industri/kerajinan guitar yang sudah 

merambah pangsa pasar Eropa, salah satunya yaitu di desa Kembangan, 

kelurahan Mancasan kecamatan Baki Sukoharjo. Hal ini membawa 

dampak perkembangan permusikan di Surakarta. Selain itu, 

keberadaan PN Lokananta sebagai salah satu perusahaan rekaman 

pertama di Indonesia mempunyai nilai historis tersendiri bagi 

perkembangan industri musik di Surakarta.

Sementara untuk promosi dan penjualan alat-alat musik di kota 

Surakarta dilakukan oleh toko/show room alat musik, seperti : Nada 

Mas musik, Kurnia Musik, Quen musik. sedangkan untuk promosi yang 

sifatnya temporer semacam promo tour dan demo music clinic, 

biasanya diselenggarakan di hotel-hotel, atau tempat pameran seperti 

grha Wisata dan lantai empat matahari Singosaren. Sedangkan untuk 

toko kaset dan CD yaitu antara lain Disc Tara, Bulletin, dll. 

9. Kondisi Permusikan di Surakarta

Surakarta sebagai kota budaya masih menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya. Banyak macam budaya yang tumbuh dan berkembang 

dengan baik di kota ini, terutama di bidang musik. Musik sebagai 

bagian dari kehidupan manusia, mempunyai pengaruh besar pada 

kehidupan masyarakat Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

banyaknya kelompok-kelompok musik modern mulai dari Solo Organ

sampai pada group band pelajar ikut mewarnai perkembangan musik di 

Surakarta ini. Menjamurnya kelompok-kelompok band berimplikasi 
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terhadap intensitas pementasan musik, baik yang berupa festival 

maupun hanya sekedar parade musik yang biasanya diadakan di 

kampus-kampus atau di lingkungan sekolah. Apabila di rata-rata lebih 

dari satu kali dalam sebulan terdapat pementasan musik di Surakarta.

Berdasarkan data yang ada, sudah cukup banyak kelompok band 

ternama Indonesia seperti : Dewa, Gigi, Slank, Peterpan, Padi, Jikustik

yang beberapa kali singgah di Surakarta, juga musisi kelas atas 

Indonesia seperti : Krisdayanti, Syaharani, rosa, Audy, Delon (Runer up 

Indonesian Idol), Chrisye, Iwan Fals, bahkan untuk musisi dunia seperti 

: Yngwe Malmsteen, Fire House pernah mengadakan konser di kota 

Surakarta ini.

Namun bila kita melihat kondisi sarana dan pra sarana di 

Surakarta saat ini, gedung yang dirancang khusus untuk 

pertunjukan/pagelaran musik belum tersedia. Selama ini pertunjukan 

musik banyak diselenggarakan di THR Sriwedari, Gelora Manahan, 

Lapangan Kota Barat, Taman Budaya Surakarta (TBS), dan beberapa 

hotel maupun gedung-gedung serba guna seperti Grha Wisata yang 

tidak dirancang khusus untuk pertunjukan musik.

10. Pewadahan

Bila kita melihat kondisi sarana dan pra sarana yang ada saat ini 

di Surakarta, ternyata belum tersedia suatu gedung yang secara khusus 

di rancang untuk pertunjukan musik. Selama ini pertunjukan musik 

sering diselenggarakan di hotel-hotel, Gelora Manahan, THR Sriwedari, 

Stadion Sriwedari, dan kafe-kafe. Padahal gedung-gedung tersebut 

tidak dirancang secara khusus untuk pertunjukan musik, sehingga dari 

segi kualitas yang mencakup tata visual dan akustik ruang kurang 

memenuhi persyaratan. Keamanan dan kenyamanan penonton pun 

kurang mendapat perhatian terlihat dengan pemakaian gedung yang 

melebihi kapasitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan 

wadah pertunjukan/pementasan musik memang terasa sekali saat ini.
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Media Promosi produk-produk industri alat musik berupa 

pameran dagang masih jarang sekali dan biasanya menumpang pada 

gedung-gedung yang bisa digunakan untuk pameran seperti Grha 

Wisata, hotel-hotel. Itu pun tidak diagendakan secara rutin padahal 

perkembangan produk alat musik terus mengalami pembaharuan yang 

perlu diketahui oleh masyarakat umum. Promosi juga merupakan salah 

satu media yang efektif untuk memperkenalkan produk-produk alat 

musik yang dihasilkan oleh seniman lokal.

Seiring dengan perkembangan musik dan segala aspeknya dalam 

kaitannya dengan kota Surakarta seperti yang telah digambarkan di 

atas, maka kecenderungan untuk dipenuhinya akan fasilitas sebuah 

gedung pagelaran musik yang ditunjang dengan sarana promosi dan 

penjualan produk musik semakin besar. Wadah pagelaran musik yang 

memadahi ini tidak saja dibutuhkan untuk memenuhi semakin 

meningkatnya minat masyarakat terhadap seni musik, namun juga 

sangat dibutuhkan bagi para musisi kita dalam meningkatkan apresiasi 

dan kreasi seni musik yang dihasilkan.

Pertunjukan musik di Indonesia biasanya diselenggarakan dalam 

sebuah auditorium musik / gedung / ruang pagelaran musik, yang pada 

beberapa tempat digunakan sebagai auditorium serba guna. Sebuah 

gedung pertunjukan dapat dikatakan baik jika dapat membuat 

penonton menikmati pertunjukan dengan nyaman. Kenyamanan yang 

dimaksud meliputi kenyamanan audio dan visual, yaitu kenyamanan 

dalam mendengar bunyi yang dihasilkan dalam pertunjukan, dan 

kenyamanan untuk melihat pertunjukan. Untuk mencapai kenyamanan 

pada penonton, suatu ruang pagelaran / auditorium dirancang dengan 

mempertimbangkan lay out panggung dan penonton, serta sistem 

akustik bangunan untuk meminimalisir gangguan suara dalam ruangan.

Dalam merancang sebuah gedung pagelaran musik diperlukan 

pertimbangan penanganan akustik agar tidak terjadi gangguan suara 

jika diselenggarakan pertunjukan di dalamnya. Beberapa gangguan 
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suara yang mungkin terjadi antara lain gema, gaung, pemantulan 

berkepanjangan, dan juga gangguan bising dari ruangan lain dalam 

bangunan ataupun dari bising lingkungan luar bangunan.

Sistem akustik yang baik selain dapat memberikan kenyamanan 

pendengaran pada user yang berada di dalam ruangan juga dapat 

meredam bising yang terjadi di dalam ruang pagelaran musik, agar 

tidak menimbulkan gangguan pada ruangan lain di sekitarnya.

C. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN

1. Permasalahan 

Perlu perencanaan suatu wadah kegiatan pagelaran musik yang 

mampu memenuhi  tuntutan dan persyaratan sebuah ruang pertunjukan / 

pementasan musik dari segi kualitas (khususnya audio dan visual). 

Ditunjang pula dengan keberadaan fasilitas pendukung berupa pendidikan 

musik, ruang promosi dan penjualan produk industri musik dan 

amusement musik dalam kedudukan dan eksistensinya di kota Surakarta, 

sebagai media bagi para seniman musik dalam meningkatkan apresiasi dan 

kreasi seni musik yang dihasilkan.

2. Persoalan

a. Penentuan lokasi dan tapak berdasarkan tuntutan kebutuhan, 

karakter kegiatan, dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat 

mendukung pencapaian, sirkulasi, dan keberadaannya.

b. Mengidentifikasi aktifitas / kegiatan pada Pusat Pagelaran Musik, 

yang mengarah pada program ruang yang mampu memenuhi tuntutan 

mutu pertunjukan yang baik, juga pola pewadahan yang fungsional, 

sehingga mempunyai nilai penggunaan ruang yang optimal.

c. Penyelesaian interior, dikaitkan dengan kualitas ruang berdasarkan 

tuntutan audio dan visual, meliputi : besaran, lay out dan bentuk ke 

dalam suatu komposisi sebagai ruang pertunjukan tertutup, yang juga 

mempertimbangkan unsur / komponen pembentuknya, seperti : 
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bahan pembentuknya, penempatannya serta sifat-sifat khusus pada 

sistem akustik. Ini semua menentukan diperolehnya kualitas suara, 

yang mendukung mutu pertunjukan musik.

d. Menentukan ungkapan eksterior yang merupakan perwujudan 

karakteristik kegiatan dengan perencanaan suatu sistem konstruksi 

beserta jaringannya melalui penerapan teknologi yang ada dengan 

menyesuaikan konsep interior ruang yang berdasarkan persyaratan 

akustik ruang.

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan sebagai landasan 

membuat desain Pusat Pagelaran Musik Modern yang mempunyai teknis 

perancangan yang baik untuk kegiatan pagelaran musik, pendidikan 

musik, ruang promosi dan penjualan produk industri musik, dalam 

kedudukan dan eksistensinya di kota Surakarta.

2. Sasaran

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan Pusat 

Pagelaran Musik di Surakarta sebagai wadah untuk menampung kegiatan 

pagelaran musik yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung terkait, 

berupa:

a. Konsep Perencanaan.

i. Konsep penentuan lokasi atau tapak.

ii. Konsep peruangan.

b. Konsep Perancangan

i. Konsep pengolahan tapak.

ii. Konsep penampilan bangunan (visual).

iii. Konsep sistem bangunan (struktur, konstruksi, dan utilitas).

iv. Konsep interior bangunan. Meliputi audio dan visual ruang yaitu 

akustik dan pencahayaan ruang pagelaran musik



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab I - 14

E. LINGKUP PEMBAHASAN

1. Penekanan pembahasan pada ruang pagelaran musik tertutup, baik 

dari segi kualitas (khususnya akustik dan visual) maupun dari segi 

kuantitas.

2. Penekanan pada aspek-aspek dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur. 

Sedangkan aspek lain di luar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas 

sejauh yang diperlukan.

3. Status keberadaan Pusat Pagelaran Musik di Surakarta adalah sebagai 

lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang musik dan 

dikelola oleh pihak swasta. Dan dianggap bahwa dana yang disediakan 

dan pembebasan lahan bagi pelaksanaan proyek Pusat Pagelaran Musik 

telah tersedia dan tidak ada masalah.

F. METODA PEMBAHASAN

1. Metoda pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan observasi 

dalam bentuk wawancara dan studi pengamatan di lapangan, untuk 

mendapatkan data-data primer dan data sekunder yang terkait langsung 

dengan obyek perencanaan.

2. Metoda Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk data yang tidak terukur dan 

pendekatan kuantitatif untuk data yang terukur. Data dan informasi 

yang diperoleh diolah untuk mendapatkan kesimpulan dan 

mempermudah proses pembahasan. Proses feedback juga diperlukan 

dalam proses analisis, bertujuan untuk mempertajam analisis serta 

menyempurnakannya bila dalam proses analisis sebelumnya terdapat 

hal-hal yang terlewati.
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3. Metoda Perumusan Konsep Perencanaan dan Perancangan

Hasil dari analisis menjadi dasar dalam perumusan langkah 

selanjutnya yaitu mendapatkan suatu konsep perencanaan dan 

perancangan Pusat Pagelaran Musik di Surakarta yang nantinya dapat 

diterjemahkan dalam suatu bentuk desain arsitektur.



G. KERANGKA PEMIKIRAN

   

Latar belakang Masalah

Indikasi Faktual
- Solo sebagai penghasil insan 

permusikan yang potensial
- Solo sebagai tujuan 

pertunjukan musik yang 
intensitasnya tinggi

Kontraindikatif :
- Indikasi faktual, minimnya 

sarana dan prasarana gedung 
pertunjukan yang 
representatif di kota Solo

Fenomena kebutuhan wadah 
pertunjukan yang representatif 
yang memenuhi esensi 
persyaratan kualitas dan 

Pusat 
Pagelaran 

Musik 
Modern di 
Surakarta

Sebagai Sarana 
Representatif 

Kegiatan 
Pertunjukan 
Musik Modern 

Permasalahan 
dan persoalan

TINJAUAN TEORETIK DAN PRESEDEN

DATA dan 
INFORMASI

Gambaran 
Umum
 Empirik
 Teoretik
 Preseden
Data dan 

Informasi 
Lapangan
Konteks:
 Lokasi/Tapak
 Sosio-kultural
 Ekonomi 

PENDEKATAN 
KONSEP

PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

KONSEP 
PERENC DAN 
PERANC.
 Filosofi
 Lokasi
 Penataan 

Site
 Penataan 

segmen
 Program 

fasilitas
 Persyaratan 

Fasilitas
 Bangunan 

dan lingk.
 Bentuk, 

Struktur 
dan konstr

 Detail 

desain

Transformasi desain                             metoda

                                                                                                   Tahap I                                       Tahap II                     Tahap III                      Tahap IV

Lingkup dan Batasan

Sistematika Penulisan

Esensi Persyaratan 
Akustik Ruang dan 

Lingkungan

metoda pengumpulan data metoda analisis data metoda perumusan konsep PP



H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tahap I : Mengungkapkan masalah dan persoalan yang terungkap dari 

latar belakang, untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai, kemudian mengungkapkan metode yang 

digunakan dalam pembahasan, batasan-batasan serta 

sistematika pembahasan.

Tahap II : Mengemukakan beberapa tinjauan teori yang berkaitan dengan 

musik dan bentuk pewadahannya berupa gedung pagelaran 

musik, serta teori-teori mengenai sistem akustik ruang.

Tahap III : Meninjau kondisi eksisting dan potensi yang ada di kota 

Surakarta sebagai lokasi perencanaan. Tinjauan khusus pada 

Pusat Pagelaran Musik di Surakarta, sebagai wadah yang 

direncanakan meliputi bentuk pewadahannya, identifikasi 

jenis kegiatan serta ungkapan fisiknya.

Tahap IV : Menganalisa ruang pertunjukan musik tertutup pada Pusat 

Pagelaran Musik yang direncanakan, meliputi analisa akustik 

dan visualnya.

Tahap V : Menganalisa pendekatan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan Pusat Pagelaran Musik di Surakarta.

Tahap VI : Konsep dasar perencanaan dan perancangan Pusat Pagelaran 

Musik di Surakarta yang merupakan arahan-arahan desain 

(Design Guidelines) pada saat proses perancangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MUSIK

1. Pengertian Musik

Musik dapat diartikan sebagai :

a. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan 

hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai kesatuan dan hubungan.

b. Nada atau suara yang disusun sedemikian hingga mengandung irama, 

lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang 

dapat menghasilkan bunyi).

2. Sejarah Perkembangan Musik

Sejarah musik dapat memberikan pengertian yang benar dalam 

menginterpretasikan musik, sehingga kita dapat lebih mengerti 

keberadaan dunia musik secara keseluruhan, dengan harapan kita dapat 

berperan sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia ke 

masa depan.

Perkembangan musik yang pernah hidup dan berkembang hingga 

sekarang secara periodik dapat dibagi atas :

1. Musik jaman kuno    Pra sejarah

2. Greco-Roman 1200 SM - 476 M

3. Romanesque 250 M - 1150 M

4. Gothic 1150 M - 1400 M

5. Renaissance 1400 M - 1600 M

6. Baroque 1600 M - 1750 M

7. Rococo & Clasical 1750 M - 1800 M

8. Romantic 1800 M - 1880 M

9. Impresionism 1880 M - 1918 M

10. Abad 20 1900 M - Sekarang

Periodisasi di atas masih dapat dibedakan menjadi 2 bagian utama 

berdasarkan perbedaan sifatnya, yaitu :



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab II - 19

a. Musik yang dicipta sebelum tahun 1900

Pada periodisasi ini, musik dicipta dengan aturan-aturan baku, 

baik pada penyusunannya maupun pada tata cara memainkannya. Seni 

musik juga diperuntukkan bagi peralatan musik baku / standar 

internasional yang berasal dari daratan Eropa sesuai dengan asal mula 

jenis musik ini.

b. Musik yang Dicipta Sesudah Tahun 1900

Pada periode ini, umumnya musik dicipta tidak mempunyai aturan 

baku sekali, baik dalam penyusunannya maupun tata cara 

memainkannya. Seni musik ini tidak hanya diperuntukkan bagi alat 

musik standar saja, melainkan terbuka bagi semua alat, bahkan juga 

bagi alat-alat yang telah menggunakan kemajuan teknologi baru 

(komputer).

Penciptaan musik bukannya tidak dengan aturan tapi dengan suatu 

teori tertentu yang harus dipenuhi antara lain harmonisasi, ritme, 

melodi, dan aturan lainnya. Penggolongan jenis musik berdasarkan 

aturan/teori dan tata cara penyusunan komposisi nada/suara adalah :

Musik Pentatonis (Musik Tradisional)

Musik ini menggunakan aturan bahwa 1 oktaaf terdiri dari 5 

tangga nada, dan dimainkan dengan menggunakan alat musik serta 

bahasa dari daerah masing-masing di mana musik itu berasal. Musik 

ini dikenal sebagai musik Tradisional.

Musik Diatonis (Musik Modern)

Musik ini menggunakan aturan bahwa dalam 1 oktaaf terdiri 

dari 7 tangga nada, dan dimainkan dengan alat musik dari Barat 

serta menggunakan bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa 

asing untuk menyanyikannya. Contohnya adalah musik pop modern.

3. Jenis - Jenis Musik

a. Musik Pentatonis (Tradisional)  

Musik Pentatonis merupakan jenis musik yang menganut 

aturan 5 tangga nada sebagai skalanya. Contohnya adalah pada 

musik Tradisional Jawa dan juga pada musik Tradisional Irlandia dan 

Skotlandia. Musik Pentatonis tidak begitu pesat mengalami 
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perkembangan, hal ini karena cukup banyaknya aturan dan tidak 

mudahnya skala musik pentatonis untuk dapat menyesuaikan dengan 

keinginan pemusik.

b. Musik Diatonis (Modern)

Karena mengalami perkembangan dan adaptasi terhadap 

waktu dan tempat maka dari awal perkembangan sampai dengan 

sekarang terdapat banyak aliran musik diatonis modern yang 

berkembang di dunia. Dari banyak aliran yang berkembang dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa aliran besar, yaitu :

Musik Jazz

Musik Jazz ini lahir di Amerika pada awal abad 20 tepatnya 

1917 - 1918, yaitu di kalangan warga kulit hitam di New Orleans 

yang kemudian berkembang ke Chicago. Musik Jazz merupakan 

perpaduan antara musik Afrika dan Eropa. Seorang kritikus musik 

dan pengamat tekun, John Tindakan Wilson mengatakan bahwa 

Musik Jazz merupakan musik peleburan dari segala macam jenis 

musik yang mempunyai latar belakang beraneka ragam tanpa 

terlepas dari kehidupan sosial yang terjadi pada masa 

kemunculannya.

Musik Blues

Musik Blues lahir di Amerika, sekitar tahun 1892 - 1893, di 

kalangan rakyat kulit hitam Amerika. Musik Blues tercipta 

sebagai salah satu bentuk pengungkapan perasaan kalangan 

warga kulit hitam pada waktu itu yang tertindas karena 

munculnya gerakan rasis si Amerika.

Musik Pop

Musik Pop adalah musik yang mudah hidup dan mudah 

dihapal masyarakat pada masa tertentu. Hampir setiap masa 

selalu ada dan memiliki ciri tersendiri.

Musik Country / Folk

Musik Country merupakan musik rakyat yang dikenal turun 

temurun tanpa diketahui siapa penciptanya.
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Musik Rock

Sejarah Musik Rock dimulai ketika dikenal jenis Boogie 

Woogie pada tahun 50-an, yang merupakan kesinambungan Blues. 

Penemunya adalah Fats Domino, yang secara tidak sengaja 

bermain di atas piano dengan gaya waktu itu dikenal dengan 

“Honky Tonk Piano” dalam bahasa Indonesia, Rock bukan berarti 

‘batu’ tetapi berarti ‘ayunan’ yang menggambarkan gerakannya 

dalam membawakan dan menikmatinya.

Musik Kontemporer

Musik yang merupakan perpaduan dari bermacam jenis 

bunyi-bunyian selain alat musik baku / modifikasi atau disebut 

Musik Eksperimental baru. Musik Kontemporer yang berkembang 

sekarang disebut juga musik baru, karena di sini untuk 

membedakan dengan musik kontemporer pada era klasik. Musik 

baru ada yang diatonis tapi ada pula yang memadukan unsur 

musik tradisional / etnik.

4. Alat-Alat Musik yang Digunakan

a. Berdasarkan bahan penyebab bunyi alat musik

Idiophone

Yaitu badan alat musik sebagai penghasil bunyi.

Contoh : triangle, tambourine, cymbals dan lain-lain.

Aerophone

Yaitu udara atau saluran udara yang berada dalam alat musik 

sebagai penghasil bunyi.

Contoh : flute, clarinet, saxophone dan lain-lain.

Membraphone

Yaitu kulit atau selaput tipis yang diregang sebagai penyebab 

bunyi. 

Contoh : drum, bongo, dan lain-lain

Chordophone

Yaitu senar atau dawai yang ditegangkan sebagai penyebab 

bunyi.

Contoh : gitar, biola, piano dan lain-lain.
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Electrophone

Yaitu alat musik yang ragam bunyi atau penguat bunyinya dibantu 

atau disebabkan adanya daya listrik.

Contoh : keyboard, sinthesizer, electric guitar dan lain-lain.

b. Berdasarkan cara memainkan alat musik

String Instrument

1. Plucked String

Cara memainkannya dengan memetik senar atau dawai.

Contoh : guitar, banjo, harpa

2. Bowed String

     Cara memainkannya dengan menggesek dawai atau senar.

        Contoh : biola

3. Struck String

        Cara memainkannya dengan cara mengetuk dawai atau 

senar.

        Contoh : piano

Wind Instrument

1. Air Reed

          Contoh : flur organ pipe

2. Single Mechanical Reed

        Contoh : clarinet, saxophone

3. Double Mechanical Reed

         Contoh : English horn

Percusion Instrument

1. Definite Fitch

          Contoh : bell, kettle drum

2. Indefinite Fitch

          Contoh : snar drum, bass drum, cymbal

Electrical Instrument

  Contoh : keyboard, sinthesizer, electric guitar dan lain-lain.

5. Pementasan Musik

Musik pada hakekatnya merupakan salah satu usaha komunikasi, 

yaitu senbagai ungkapan perasaan / ide / pengalaman dari musisi 
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kepada pendengar atau pengamat. Pementasan menjadi penting artinya 

bagi pihak musisi maupun penonton/ penikmat/ penggemar, karena 

pada saat tersebut mereka dapat berhadapan secara langsung. Bentuk 

pementasan yang sering digunakan untuk pementasan musik beragam, 

tergantung tujuan dan materi yang dipentaskan.

a. Sistem Pementasan1

1. Pementasan Sistem Ensamble

Yaitu kelompok orang-orang menyanyi dengan atau tanpa iringan 

atau kelompok pemain musik dengan atau tanpa nyanyian. 

Biasanya melibatkan pemain dalam jumlah sedang 7-20 orang 

dan menggunakan alat musik baku serta ditujukan bagi penonton 

dalam jumlah relatif sedang.

2. Pementasan Sistem Symphoni Orchestra

Adalah sebuah pementasan dengan melibatkan pemain dalam 

jumlah besar 20-100 orang, dengan menggunakan alat-alat musik 

baku dan ditujukan pada penonton dalam jumlah relatih sedang 

sampai dengan besar.

3. Pementasan Sistem Concert Band

Pementasan dengan menggunakan pemain dalm jumlah sedikit 

3-10 orang, menggunakan alat-alat musik baku maupun 

dimodifikasi serta ditujukan pada penonton dalam jumlah yang 

besar.

b. Tempat Pementasan

1. Pementasan di dalam gedung (indoor)

Yaitu pementasan yang dilakukan dalam bangunan tertutup. 

Pementasan ini menampung penonton dalam jumlah yang 

terbatas. Pementasan jenis ini memungkinkan dilakukannya 

pengkondisian ruang untuk mencapai kesempurnaan sistem 

akustik / tata suara. Kenyamanan penonton juga bisa lebih 

diperhatikan melalui penataan ruang audience.

                                                          
1 Joseph Machlis, The Enjoyment Of Music, Prentice Hall Inc., New Jersey
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2. Pementasan di luar gedung (out door)

Yaitu pementasan yang dilakukan di ruang terbuka / lapangan. 

Pementasan ini bisa menampung penonton dalam jumlah yang 

sangat besar. Kekurangannya adalah sistem tata suara yang tidak 

sempurna dan tidak merata. Juga terpengaruh oleh kondisi 

cuaca.

6. Penonton Pertunjukan Musik Modern

a. Tingkat Penikmatan

Tingkat penikmatan pertunjukan musik Diatonis Modern dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu : 2

1. Penikmat Secara Sensual.

Yaitu penikmat yang semata-mata hanya melibatkan panca 

inderanya saja, berupa indera penglihatan dan indera 

pendengaran. 

2. Penikmat Secara Emosional.

Yaitu penikmat yang melibatkan perasaan atau jiwanya. 

Keterlibatan perasaan dan jiwa tersebut diungkapkan dengan 

tingkah laku, baik melalui gerakan tubuh atau sahut-sahutan

mulut (suara).

b. Perilaku Penonton

Penonton pertunjukan Musik Modern mempunyai perilaku yang 

khusus dalam menikmati pertunjukan musik diatonis modern dapat 

dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Kelompok Penikmat Sangat Aktif.

Kelompok ini pada umumnya terdiri dari penikmat yang berusia 

sekitar 15-25 tahun dan umumnya ada pada pementasan musik 

sistem Concert Band. Perilaku dari penikmat kelompok ini adalah 

sebagai berikut :

                                                          
2 Ibid.



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab II - 25

Melakukan penikmatan sensual dan emosional.

Menuntut kemungkinan terciptanya daya tangkap visual yang 

baik terhadap pementas.

Penikmat cenderung bersikap sangat aktif, dalam arti mereka 

merasa perlu mengungkapkan perasaan jiwanya melalui suara 

atau gerakan fisik.

2. Kelompok Penikmat Kurang Aktif.

Kelompok ini pada umumnya terdiri dari penikmat yang berusia 

kebih dari 25 tahun dan umumnya ada pada pementasan musik 

system Symphoni Orchestra dan Siestem Ensamble. Perilaku pada 

kelompok ini adalah sebagai berikut :

Melakukan penikmatan sensual dan emosional.

Cenderung bersikap kurang aktif, dalam arti untuk 

mengungkapkan perasaan jiwanya cukup dengan 

mendengarkan suara (musik/vokalnya) dan menyaksikannya 

(daya tangkap visual).

B. TINJAUAN PUSAT PAGELARAN MUSIK

Pusat Pagelaran Musik Modern merupakan suatu wadah bagi seniman 

(musisi) untuk menggelar suatu pertunjukan dan juga sebagai media 

representasi idealisme bermusiknya kepada khalayak ramai. Esensi 

kebutuhan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan secara fisik saja. 

Variabel persyaratan kualitas dan kuantitas menjadi substansi yang penting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya pusat pertunjukan musik 

mewadahi kebutuhan ruang beserta persyaratannya menjadi suatu wadah 

yang representatif. 

Pusat Pagelaran Musik sebagai preseden menjadi suatu telaah 

komparatif diharapkan dapat memberikan masukan secara empiris dan 

menjadi media transisi pembanding dari kajian teori kepada wujud aplikatif 

bangunan yang dianggap merepresentasikan wujud pagelaran musik modern.
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Gambar II.2
Bentuk sculptural dan spektakuler yang nampak 

pada Rock and Roll hall of fame
(www.greatbuildings.com,05/9/2002)

Gambar II.3
Kesederhaaan terlihat dari perpaduan 

jendela dengan dinding masif tanpa ornamen
(www.greatbuildings.com,05/9/2002)

Gambar II.1
Rock and Roll Hall of Fame yang dibangun di 

dekat danau Erie dengan site bentuk lingkaran
(www.overture.com,05/92002)

1. ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Rock and Roll Hall of Fame 

adalah sebuah museum yang didirikan 

pada tahun 1993 dan mulai dibuka 

pada tanggal 2 April 1998 di 

Cleveland,Ohio dengan I.M.Pei sebagai 

arsiteknya. Rock   and    Roll  Hall  of       

Fame dibangun dekat danau Erie 

dengan site bentuk lingkaran. Proyek 

pembangunan konstruksi Rock and Roll 

Hall of Fame dilaksanakan pada tahun 

1993 dan selesai pada tahun 1998.

Museum Rock and Roll Hall of 

Fame adalah museum pertama yang 

didedikasikan bagi musik Rock and 

Roll. Museum ini menyajikan 

bermacam –macam koleksi dari 

evolusi musik rock yang terpengaruh 

oleh beberapa aspek termasuk politik,   

fashion, ekonomi, dan seni.  Oleh 

I.M.Pei Rock and Roll Hall of Fame 

didisain sebagai sebuah museum yang 

spektakuler , sculptural yang mengekspresikan kekuatan dari semangat  

Rock and Roll.

Konsep kesederhanaan

ditampilkan dalam komposisi bentuk 

yang geometris antara segitiga , segi 

empat dan dan lingkaran . Perpaduan 

antara bentuk bangunan kubus , 

pyramid dan lingkaran membentuk 

suatu kesatuan yang dinamis . Rock 

and Roll Hall of Fame merupakan 

komposisi bangunan yang menekankan 
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Gambar II.4
Konstuksi rangka metal yang 

membentuk jaring-jaring 
jajargenjang

www.greatbuilduings.com

Gambar II.5
Rock and Roll Hall of Fame sebagai 

Land Mark bagi kota Clevland
www.greatbuildings.com

pada kesederhanaan yang fungsional . Konsep kesederhanaan terlihat 

jelas dengan tidak adanya elemen-elemen klasik  dan ornamen pada 

bangunannya . Keindahan bangunan muncul dengan adanya komposisi 

bangun-bangun geometris , kontras antara pyramid kaca dengan bidang 

berdinding masif serta elemen –elemen fungsional lainnya.

Elemen-elemen pada bangunan Rock and Roll Hall of Fame 

terkesan sederhana . Nampak jendela berbentuk persegi tanpa ornamen 

pada beberapa bagian  bangunannya saja . Bentuk atap datar ,pintu 

enterance dengan rangka baja dipadukan dengan kaca tanpa ornamen 

memberikan unsure kesederhanaan didalamnya .

Penggunaan teknologi tinggi tampak 

pada struktur dan bahan yang digunakan 

dimana baja sebagai kerangka dan kaca 

sebagai kulit dari dinding. Perpaduan 

antara kaca pada bangunan pyramid yang 

mengekspose rangka baja sebagai struktur 

bangunan utama dengan bidang-bidang di 

sekitarnya yang berdinding masif , 

merupakan point of interest dari bangunan Rock and Roll Hall of Fame.

Penggunaan panel-panel 

alumunium sebagai rangka pada 

pyramid dan plastik saflex sebgai kaca 

bertujuan untuk memaksimalkan 

pencahayaan sinar matahari ke dalam 

ruang diaalam bangunan , sehingga 

memberi kesan bersih lebih jelas pada 

penampakannya .Kontruksi pyramid 

kaca yang digunakan terdiri dari rangka 

metal yang membentuk jaringan-

jaringan jajar genjang. Jaringan-jaringan jajar genjang ini dipadukan 

dengan kabel-kabel metal untuk menyalurkan gaya tarik sehingga 
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membentuk struktur ruang sekaligus sebagai elemen dekorasi yang 

sangat menarik pada interior maupun eksteriornya .

Penggunaan bahan dengan warna dasar putih dominan pada 

bangunan menambah kesan bersih dan sederhana dan sederhana  pada 

bangunan Rock and Roll Hall of Fame . Kesederhanaan yang ditampilkan 

melalui komposisi bentuk geometris , elemen –elemen kontruksi dan 

bahan yang digunakan namun tetap fungsional menjadikan Rock and Roll 

Hall of Fame sebagai sebuah karya Arsitektur moderen yang diharapkan 

dapat menjadi sebuah Land Mark dan simbol bagi kota Clevland 

khususnya dan bagi para penggemar musik pada umumnya.

2. WALT DISNEY CONCERT HALL

Walt Disney Concert Hall merupakan 

sintesis akustik dan desain arsitektural 

Frank Gehry dan Yasuhisa Toyota. Gehry 

tertarik dengan sebuah ruangan dengan 

bentuk sculpture yang akan 

mewakilimusik dan menciptakan 

keintiman antara orkestra dan penonton. 

Toyota menginginkan sebuah tempat yang 

akan menimbulkan bunyi yang hangat 

tetapi juga bunyi yang dapat diterima 

secara jelas.

Bagian luar hall dilapis baja tahan-

karat (stainless stell) dan telah dirancang 

untuk terlihat menyerupai suatu kapal dengan  layar pada tiang kapal 

yang sempurna, membuat merasa bepergian sepanjang suatu tongkang 

peraturan adat ke musik. The Blue Ribbon Garden, dirancang sebagai 

upeti untuk Mrs. Disney, bercorakkan

suatu air mancur hand-sculpted dalam 

wujud suatu bunga mawar sebagai 

benda hiasan di tengah meja kebun. Air 

mancur, bernama " A Rose for Lilly," 

telah dirancang oleh Gehry dan 

Gambar II.6
Gedung Walt Disney Concert Hall

Gambar II.7
Interior Walt Disney Concert Hall



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab II - 29

tertutup  dalam suatu mosaik kira-kira 8.000 potongan  keramik  Cina 

putih dan yang biru yang yang dibuat menyayang oleh Mrs. Disney.

Bagian dalam (interior) auditorium berkapasitas 2.265 tempat 

duduk menonjolkan pencahayaan alami dengan audience melingkupi 

panggung orkestra. Dinding dan langit-langit yang dibengkokkan 

(berbentuk lengkungan) dibuat dari Douglas sejenis cemara dalam 

rangka menghasilkan bunyi alami dan keakraban akustik. Gehry bekerja 

sama dengan Yasuhisa Toyota dari Nagata Ilmu suara untuk memastikan 

bahwa kurva (lengkungan) pada interior akan menghasilkan pemantulan 

bunyi yang lebih baik. Akustik yang baik dihasilkan oleh ruangan ini. 

Bentuk auditorium yang harmonis ini menghasilkan equalisasi rebeverasi 

yang harmonis dan dinamis. Walt disney concert hall ini di desain untuk 

menyediakan pengalaman visual dan keintiman dalam pengalaman 

musik yang berkelanjutan.

Tempat duduk didesain dengan 

bentuk model kapal yang terbuat dari 

kayu, yang akan menempati dasar 

kotak gips. Ruangan ini memiliki 

akustik yang sama dengan dinding dan 

plafond yang terbuat dari kayu 

chedar. Artikulasi dari perahu seperti 

bentuk kurva pada plafond dengan 

adanya interior yang mengalir dan 

kurva cembung untuk memperbaiki 

akustiknya dengan menyebarkan bunyi 

dan pantulan bunyi untuk menambah 

kehangatan dan resonansi dari bunyi.

Equalisasi hall ini memiliki 

volume yang ideal. Meskipun frekuensi 

yang mencapai penonton berbeda-

beda distorasi pada keseimbangan bunyi dapat diminimalkan pd 

beberapa frekuensi bunyi yang kuat.

Gambar II.8
Dinding dan plafond serta tempat 

duduk yang terbuat dari kayu

Gambar II.9
Loud speaker
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Volume dari bunyi dan reflected sound terdengar natural tanpa 

adanya distorsi. Volume reflected sound tidak terlalu keras sehingga 

dapat didengarkan secara konsisten. Pantulan pertama merupakan satu-

satunya reflected sound yang cukup keras untuk mempengaruhi 

karakteristik bunyi. Auditorium ini didesain seperti teater berakustik. 

Speaker-speaker tampak menggantung di langit. Speaker-speaker itu 

ditempatkan pada tingkat akustik yang optimal.

Akustik hall, dibawah kursi terdapat tombol yang diciptakan 

secara khusus dengan menggunakan bahan dari kain tenun dengan 

struktur di bawahnya panel kayu. Bahan ini berfungsi untuk tidak 

memantulkan bunyi yang dikeluarkan dari panggung.

3. GEDUNG KESENIAN JAKARTA 

GKJ mulai didirikan tahun 1981, pada masa kekuasaan Inggris di 

Indonesia yaitu oleh Gubernur Jenderal Rffles. Kekuasaan Inggris di 

Indonesia berakhir sebelum pembangunan GKJ selesai, sehingga 

pembangunan GKJ terbengkalai. Kekuasaan Inggris berakhir tergantikan 

oleh Belanda, kelanjutan pembangunan gedung tersebut diselesaikan 

oleh Belanda pada tahun 1821. Pada masa itu GKJ digunakan untuk 

pementasan hiburan berupa pertunjukan sandiwara / tonil, pameran 

lukisan dan kursus kesenian para artis. Pada masa penjajahan Jepang, 

GKJ digunakan sebagai markas tentara Jepang di Jakarta.

Fungsi GKJ dikembalikan menjadi tempat pertunjukan kesenian 

lagi pada masa revolusi fisik. Mulai tahun 1951 GKJ difungsikan sebagai 

ruang kuliah Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia. Pertunjukan kesenian, pentas musik dilangsungkan pada 

malam harinya.

Perkembangan selanjutnya, tahun 1960 akan diubah menjadi 

Kantor Pos Besar di Jakarta namun gagal. Tahun1968 difungsikan 

sebagai gedung bioskop “DANA” yang dikelola oleh Departemen 

Kesehatan. Tahun 1970 dikelola oleh PT Jaya Ria difungsikan sebagai 

gedung bioskop “CITY THEATER”. Pada tahun 1984, oleh Pemda DKI 
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diputuskan bahwa GKJ dikembalikan fungsinya sebagai pagelaran seni 

pertunjukan.

Adapun keadaan fisik GKJ adalah :

 Kapasitas tempat duduk penonton 500 kursi, terdiri dari 25 kursi 

untuk Bina Relasi, 75 kursi untuk VIP, 150 kursi untuk Kelas I, 250 

kursi untuk Kelas II.

 Fasilitas yang tersedia adalah ruang pertunjukan dengan panggung 

dan tempat duduk penonton, ruang pengelola dan galeri.

 Tata panggung adalah sistem konvensional tanpa Orchestra Pit dan 

memakai bentuk dasar Proscenium.   

 Bentuk auditorium ladam kuda, untuk konser musik menyebabkan 

pemusatan bunyi.

 Akustik memenuhi syarat untuk film, musik dan drama.

 Kebisingan lingkungan mencapai 80 dB.

 Tata suara, penempatan speaker di atas stage.

 Terdapat ruang operator di belakang atas auditorium, untuk 

mengatur tata pentas.

 Penghawaan seluruhnya menggunakan AC.

4. TAMAN ISMAIL MARZUKI

Didirikan tahun 1968 berdasarkan hasil musyawarah Pemda DKI 

dengan Dewan Kesenian Jakarta. Tujuan pendirian adalah sebagai 

wadah penyaluran aspirasi seniman dan budayawan. Pada awal 

berdirinya TIM dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta. Dan sampai 

sekarang TIM masih berfungsi.

Adapun kondisi fisiknya adalah sebagai berikut :

 Kapasitas duduk 900 orang

 Terdapat ruang pertunjukan, ruang pengelola, ruang penunjang.

 Panggung Orchestra Pit

 Akustik terjadi pemusatan bunyi

 Sistem tata suara buatan dan dapat pula akustik

 Penghawaan AC hanya di ruang pertunjukan saja.
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 Fasilitas lain berupa Theater besar (bioskop), Theater tertutup dan 

terbuka untuk drama, tarian dan lain-lain.

5. GEDUNG SASANA BUDAYA GANESHA

Sasana Budaya Ganesha sebenarnya merupakan auditorium Institut 

Teknologi Bandung. gedung ini secara rutin digunakan untuk kegiatan 

wisuda Institut tersebut. Selain itu, gedung ini juga disewakan untuk 

umum. Gedung ini terletak pada kompleks budaya dan olehraga yang 

terdiri dari kolam renang, lapangan sepak bola, dan lapangan tenis. 

Pada Sasana Budaya Ganesha terdapat 4 buah auditorium yang secara 

keseluruhan dapat menampung 3652 tempat duduk. Tipe panggung yang 

digunakan adalah panggung terbuka, sedangkan lay out tempat duduk 

yang digunakan adalah tipe melingkar. Terdapat ruang penunjang untuk 

pameran, pertemuan, rental office, dan theater lingkar.

Kondisi akustik ruang auditorium cukup baik, dengan menerapkan 

desain akustik yang sesuai, yaitu menggunakan langit-langit pemantul 

suara di atas area stage berbentuk cembung, yang akan memberikan 

efek pantul menyebar. bahan yang digunakan untuk lantai adalah lantai 

vinyl, sedangkan untuk area dinding pemantul suara di atas stage 

digunakan bahan kayu. Kesemua ruang dilengkapi dengan perangkat 

audio, dengan sistem terpusat dan daya total 30.000 watt.

C. TINJAUAN  AKUSTIK

1. Pengertian

Akustika (acoustics) merupakan suatu ilmu yang  mempelajari 

tentang bunyi. Akustika sering dibangi menjadi akustik ruang (room

acoustics) dan Kontrol kebisingan (noise control) Pada sistem ini bunyi

merupakan elemen utama yang akan mengalami penataan untuk 

mendapatkan kenyamanan mendengar. 

Bunyi adalah sesuatu yang tertangkap oleh telinga karena 

pergerakan atau getaran gelombang-gelombang mekanis. Bunyi 

dibedakan menjadi dua macam yaitu bunyi di udara (airborne sound) 

yaitu bunyi yang ditransmisikan lewat udara saja, dan bunyi struktur 

(structure borne sound) atau bunyi benturan (impact sound) yaitu bunyi 
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yang tidak hanya memancarkan energinya melalui udara tetapi juga 

secara serentak menyebabkan bagian-bagian kerangka bangunan padat. 

Bunyi tidak dapat terjadi pada ruang yang hampa udara karena dalam 

kondisi tersebut molekul-molekul tidak dapat bergerak.

Dalam penataan bunyi pada bangunan perlu diperhatikan beberapa 

faktor yaitu : sumber bunyi (sound source), penerima bunyi (receiver), 

media, dan gelombang bunyi (sound wave). Sumber bunyi dapat berupa 

benda bergetar seperti suara manusia, alat musik, loudspeaker, 

kendaraan, dan tepuk tangan. Penerima bunyi dapat berupa telinga 

manusia maupun microphone. Media adalah sarana bagi bunyi untuk 

merambat.

Kecepatan rambat gelombang bunyi pada temperatur ruang 68o F 

(20o C) adalah sekitar 1.130 ft per sekon (344 m per sekon).

a. Tekanan Bunyi, Intensitas Bunyi, dan Kekerasan

Penyimpangan dalam tekanan atmosfir yang disebabkan getaran 

partikel udara karena adanya gelombang bunyi disebut tekanan bunyi

yang sangat lebar, walaupun tekanannya sendiri kecil. Tekanan bunyi 

diukur dalam skala logaritmik, yang disebut skala decibEll (dB), 

dinamakan untuk menghormati Alexander Graham Bell.

Intensitas Bunyi dalam arah tertentu di suatu titik adalah laju 

energi bunyi rata-rata yang ditransmisikan dalam arah tadi lewat satu 

satuan luasan yang tegak lurus ke arah tersebut di titik tadi. Tingkat 

intensitas bunyi dinyatakan dalam decibell di atas suatu tingkat 

acuan. Untuk tujuan praktis dalam pengendalian bising lingkungan, 

tingkat tekanan bunyi sama dengan tingkat intensitas bunyi.

Kekerasan adalah sifat sensasi pendengaran yang subyektif, dan 

dalam besaran kekerasan ini bunyi dapat disusun dalam skala yang 

berkisar dari lemah sampai keras. Kekerasan adalah tanggapan 

subyektif terhadap tekanan bunyi dan intensitas bunyi. Phon adalah 

satuan tingkat kekerasan, yang dibentuk lewat percobaan Psikologis 

yang sangat luas. Skala phon ikut memperhatikan kepekaan telinga 

yang berbeda terhadap bunyi dengan frekuensi yang berbeda ; karena 

itu skala ini adalah ukuran obyektif.
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Gambar II. 10
Keterarahan suara manusia dalam bidang horizontal

Sumber : Akustik Lingkungan Leslie L Doelle

b. Keterarahan Sumber Bunyi

Walaupun sumber-sumber bunyi memancarkan gelombang bunyi 

ke semua arah, dalam daerah yang tidak ada permukaan 

pemantulnya, intensitas bunyi yang dipancarkanpada salah satu arah 

dapat menjadi sangat nyata. Tepatnya, pola pemancaran akan 

berubah dengan frekuensi 

gelombang bunyi yang 

dipancarkan. Gejala ini 

jelas pada suara manusia, 

pada instrumen musik, 

pengeras suara, dan juga 

pada banyak sumber-

sumber bising lain.

Gambar ini 

menunjukkan bahwa pemancaran bunyi pembicaraan frekuensi tinggi 

lebih nyata sepanjang sumbu longitudinal sumber bunyi tersebut, 

sedang distribusi frekuensi tengah dan rendah lebih merata dalam 

semua arah. Ini menyebabkan hilangnya inteligibilitas yang nyata pada 

tempat duduk samping. Gejala ini menciptakan masalah yang serius 

dalam perancangan panggung terbuka atau teater jenis gelanggang 

(teater melingkar), di mana pementas pada suatu saat hanya dapat 

menghadap ke suatu arah penonton saja. Di sini pemakaian tembok 

pemantul dan langit-langit pemantul sangat penting untuk 

mengimbangi hilangnya komponen-komponen frekuensi tinggi.

c. Bunyi dan Jarak

Dalam medan yang bebas dari permukaan pemantul, gelombang 

bunyi merambat ke luar dari sumber dengan suatu muka gelombang 

berbentuk bola; karena itu energinya dipancarkan pada permukaan 

yang terus-menerus membesar. Karena itu luas bola sebanding dengan 

kuadrat jari-jarinya, intensitas bunyi di setiap titik berbanding 

terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber ke titik tersebut. Ini 

dikenal dengan hukum invers kuadrat dalam akustik arsitektur, dan 

hukum itu menjelaskan kekerasan yang tidak cukup di tempat duduk 
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yang jauh dalam auditorium yang sangat besar. Ini harus diimbangi 

dengan menempatkan penonton sedekat mungkin dengan sumber 

bunyi.        

2. Noise atau Kebisingan

Manusia memiliki telinga yang berfungsi sebagai alat untuk 

mendengar. Agar dapat ditangkap oleh telinga manusia bunyi harus memiliki 

frekuensi3 tertentu. Telinga normal manusia akan peka terhadap bunyi yang 

memiliki frekuensi audio antara 20 – 20.000 hz. Jika frekuensi terlalu lemah 

maka suara tidak dapat ditangkap oleh telinga bunyi pada frekuensi ini 

disebut dengan bunyi infra. Sebaliknya jika frekuensi bunyi terlalu tinggi 

maka akan memekakkan telinga, bunyi ini disebut juga dengan bunyi ultra. 

Jangkauan tangkap terhadap bunyi tiap-tiap orang berbeda—beda 

tergantung dari berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, betambahnya 

umur seseorang akan mengurangi banyak kemampuan mendengar.

Gangguan bunyi hingga tingkat tertentu dapat diadaptasi oleh fisik, 

namun dapat menganggu syaraf telinga. Ambang bunyi (threshold of 

audibility) adalah intensitas bunyi sangat lemah yang masih dapat didengar 

manusia, memiliki energi sebesar 10 -12 W/m². Sedangkan ambang sakit 

(threshold of pain) adalah kekuatan bunyi yang menyebabkan sakit pada 

telinga manusia, memiliki energi sebesar 1 W/m².

Suara yang tidak diharapkan atau mengganggu yang dihasilkan dari 

percampuran beberapa frekuensi atau nada yang tidak harmonis disebut 

dengan noise atau kebisingan.

Sumber bising utama diklesifikasikan dalam dua kelompok yaitu :

a Bising dalam/interior

Merupakan bising yang berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga, 

mesin-mesin gedung

b Bising luar

Bising yang berasal dari lalu lintas, transportasi, industri, perbaikan 

jalan dan lain-lain diluar gedung.

                                                          
3 Frekuensi adalah jumlah pergeseran atau osilasi yang dilakukan sebuah partikel dalam 1 

sekon/detik, satuan frekuensi adalah hertz. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya bunyi, 
semakin tinggi frekuensi semakin tinggi bunyi begitupula sebaliknya.
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Bunyi di luar batas kemampuan yang dapat diterima oleh telinga 

manusia akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mausia. 

Efek bunyi dapat menjadi sangat buruk bila terjadi komplikasi. 

Tabel II. 1
Pengaruh kekerasan bunyi pada manusia

Kebisingan (dBA) Efek
30 – 65 Bila berlangsung terus menerus akan 

menganggu selaput telinga dan 
menyebabkan gelisah

65 – 90 Bila berlangsung terus menerus merusak 
lapisan vegetatif manusia (jantung, 
peredaran darah, dan lain-lain)

90 - 130 Bila berlangsung terus menerus akan 
merusak telinga

Sumber : Satwiko,Prasasto. 2004, p: 139

Sumber bunyi memiliki kebisingan yang berbeda-beda, berikut adalah 

kebisingan yang dihasilkan oleh beberapa sumber bunyi :

Tabel II. 2
Tingkat Bunyi Beberapa Sumber Bunyi

Tingkat Bunyi (dB) dBA

Frekuensi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ruang Luar

Suara burung jarak 3m … … … … … 50 52 54 57
Salak anjing besar jarak 
15m

… 50 58 68 70 64 52 48 72

Angin di pohon 
16km/jam

… … … 33 35 37 37 35 43

Transportasi

Truk besar jarak 15m (90 
km/jam)

83 85 83 85 81 76 72 65 86

Mobil penumpang jarak 
15m (90 km/jam)

72 70 67 66 67 66 59 54 71

Sepeda motor 95 95 91 91 91 87 87 85 95

Klakson mobil jarak 15m … … … 92 95 90 80 60 97
Pesawat terbang 
komersial dengan 
baling-baling jarak 
1,6km (dari jarak 
lintasan tinggal landas)

77 82 82 78 70 56 … … 79

Ruang Dalam
Pertunjukan musik keras 
(arena besar)

116 117 119 116 118 115 109 102 121

Ruangan audiovisual 85 89 92 90 89 87 85 80 94
Tepukan di auditorium 60 68 75 79 85 84 75 65 88
Ruang kelas 60 66 72 77 74 68 60 50 78
Ruang peralatan 
computer

78 75 73 78 80 78 74 70 84

Dapur 86 85 79 78 77 72 65 57 81
Laboratorium 65 70 73 75 72 69 65 61 77

Perpustakaan 60 63 66 67 64 58 50 40 68
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Ruang peralatan mesin 87 86 85 84 83 82 80 78 88

Ruang latihan musik 90 94 96 96 96 91 91 90 100
Area penerima tamu 
dan lobi

60 66 72 77 74 68 60 50 78

Konferensi jarak jauh 65 74 78 80 79 75 68 60 83

Sumber : M.David Egan, 1988

Adanya batas kenyamanan mendengar terutama pada manusia 

memerlukan adanya perencanaan dan perancangan khusus dalam ruang-

ruang arsitektural. 

3. Akustik Ruang Tertutup

a. Persyaratan Akustik Ruang

Menurut Doelle (1993, hal. 53) persyaratan kondisi mendengar yang 

baik dalam suatu ruang yang besar, antara lain:

1) Harus ada kekerasan (loundness) yang cukup dalam tiap bagian 

ruang besar (auditorium, teater, bioskop).

2) Energi bunyi harus didistribusi secara merata dalam ruang.

3) Ruang harus bebas dari cacat akustik, seperti gema, pemantulan 

yang berkepanjangan (long delayed reflection), gaung, 

pemusatan bunyi, distorsi, bayangan bunyi, resonansi ruang.

4) Bising dan getaran yang mengganggu pendengaran harus 

dikurangi cukup banyak dalam tiap bagian ruang.

b. Gejala akustik pada ruang tertutup

1) Pemantulan Bunyi

Bunyi yang dipantulkan ke dinding dari sumber bunyi, permukaan 

yang keras, tegar dan rata, seperti beton, bata, batu, plester, 

atau gelas, memantulkan hampir semua energi bunyi yang jatuh 

padanya. Permukaan pemantul cembung cenderung meyebarkan 

gelombang bunyi dan permukaan cekung cenderung 

mengumpulkan gelombang bunyi pantul dalam ruang.
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Gambar II. 11
Pemantulan bunyi di berbagai permukaan

Sumber : Akustik Lingkungan Leslie L Doelle

2) Penyerapan Bunyi

Bunyi yang diserap oleh dinding-dinding melalui bahan penyerap 

bunyi4 seperti bahan berpori, peyerap panel, resonator rongga 

(Helmholtz). Penyerapan bunyi adalah perubahan  energi bunyi 

menjadi suatu bentuk lain, biasanya panas, ketika melewati 

suatu bahan atau ketika menumbuk suatu permukaan. Bahan 

lembut, berpori dan kain, serta manusia, menyerap sebagian 

besar gelombang bunyi yang menumbuknya, dengan kata lain, 

bahan-bahan tersebut adalah penyerap bunyi. Unsur yang 

diperhatikan untuk menunjang penyerapan bunyi dalam akustik 

lingkungan :

 Lapisan permukaan dinding, lantai dan atap.

 Isi ruangan seperti penonton, bahan tirai, tempat duduk

dengan lapisan lunak dan penggunaan karpet.

 Udara dalam ruangan.

Efisiensi penyerapan bunyi suatu bahan pada suatu 

frekuensi tertentu dinyatakan oleh koefisien penyerapan bunyi. 

Koefisien penyerapan bunyi suatu permukaan adalah bagian 

energi bunyi datang yang diserap, atau tidak dipantulkan oleh 

permukaan. Koefisien ini dinyatakan dalam huruf Greek .

                                                          
4 Akan dibahas tersendiri dalam BAHAN DAN KONSTRUKSI PENYERAP BUNYI.
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3) Difusi Bunyi

Bunyi yang disebarkan dari arah sumber bunyi ke dinding; bila 

tekanan bunyi di setiap bagian suatu auditorium sama dan 

gelombang bunyi dapat merambat dalam semua arah, maka 

medan bunyi dikatakan serba sama atau homogen, dengan kata 

lain difusi bunyi atau penyebaran bunyi terjadi dalam ruangan. 

Jenis-jenis ruang tertentu membutuhkan difusi bunyi yang 

cukup, yaitu distribusi bunyi yang merata, mengutamakan 

kualitas musik dan pembicaraan aslinya, dan menghalangi cacat 

akustik yang tak diinginkan.

Difusi bunyi diciptakan dengan beberapa cara:

 Pemakaian permukaan dan elemen penyebar yang tak 

teratur dalam jumlah yang banyak sekali, seperti plaster, 

pier, balok-balok telanjang, langit-langit yang terkotak-

kotak, pagar balkon yang dipahat dan dinding-dinding yang 

bergerigi.

 Penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan 

penyerap bunyi secara bergantian.

Gambar II. 12
Penyerapan bahan berpori bertambah dengan ketebalan.

Sumber : Akustik Lingkungan Leslie L Doelle



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab II - 40

 Distribusi lapisan penyerap bunyi yang berbeda secara tak 

teratur dan acak.

4) Difraksi Bunyi

Difraksi adalah gejala akustik yang meyebabkan gelombang bunyi 

dibelokkan atau dihamburkan sekitar penghalang seperti sudut 

(corner), kolom, tembok, dan balok. Difraksi yaitu pembelokkan 

atau penghamburan gelombang bunyi sekeliling penghalang, 

lebih nyata pada frekuensi rendah dari pada frekuensi tinggi.

Pengalaman membuktikan bahwa balkon yang dalam 

mengakibatkan suatu bayangan akustik bagi penonton di 

bawahnya, dan dengan jelas mengakibatkan hilangnya bunyi 

frekuensi tinggi yang tidak membelok sekitar tepi balkon yang 

menonjol. Hal ini menciptakan keadaan mendengar yang jelek di 

bawah balkon.

5) Transmisi Bunyi

Bunyi yang secara tidak langsung ditranmisikan ke luar melalui 

dinding.

Gambar II. 13
Difusi ( Penyebaran bunyi )

Sumber : Akustik Lingkungan Leslie L Doelle
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6) Dengung

Bila bunyi tunak (stedy) dihasilkan dalam suatu ruang, tekanan 

bunyi membesar secara bertahap, dan dibutuhkan beberapa 

waktu (umumnya sekitar 1 second) bagi bunyi untuk mencapai 

nilai keadaan tunaknya. Dengan cara sama, bila sumber bunyi 

telah berhenti, dalam waktu cukup lama akan berlalu sebelum 

bunyi hilang (meluruh) dan tak dapat didengar. Bunyi yang 

berkepanjangan ini sebagai akibat pemantulan yang berturut-

turut dalam ruang tertutup setelah bunyi dihentikan disebut 

dengung. 

7) Resonansi Ruang

Resonansi ruang akan sangat mengganggu terutama pada sebuah 

ruangan yang dituntut memiliki sistem akustik yang cukup baik 

karena resonansi ruang akan menjadikan distribusi frekuensi 

bunyi tidak sama ke seluruh ruangan.

4. Penguatan Bunyi

Penguatan bunyi dalam sebuah ruang pagelaran biasanya digunakan 

untuk mengadakan tingkat kekerasan yang optimal serta memastikan 

terjadinya difusi suara yang cukup merata di dalam ruangan. Hal ini 

diperlukan bila sebuah ruang pagelaran dengan kapasitas yang cukup 

besar sedangkan sumber suara yang ada tidaklah memungkinkan bunyi 

tersebut terdistribusi dengan baik ke seluruh ruangan, apalagi bila masih 

ditambah dengan bising lingkungan serta suara gaduh penonton.

a. Komponen Sistem Penguat Suara  

Sebenarnya terdapat cukup banyak komponen sistem penguat 

suara yang dapat digunakan, semua itu tergantung dari kebutuhan 

desain pada setiap bangunan, komponen pokok sistem penguat suara 

terdiri dari 3, yaitu :

 Mikropon

 Penguat dan kontrol / amplifier 

 Pengeras suara  

Dengan penggunaan komponen penguat suara kualitas tinggi dan 

sesuai dengan karakteristik ruangan akan menghasilkan kualitas bunyi 
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natural yang baik. Penundaan waktu antara datangnya bunyi dengung 

dan bunyi yang diperkuat tidak boleh melebihi 1/50 sekon, ini berarti 

suatu pemisahan maksimum sebesar 23 sampai 25 ft (7 sampai 8 m) 

antara pembicara dan pengeras suara.

b. Sistem Pengeras Suara

Pada umumnya terdapat beberapa jenis  sistem pengeras suara, 

namun tidak semua sistem tersebut dapat sesuai di setiap gedung, 

untuk gedung pagelaran umumnya digunakan sistem penguat suara 

gabungan dari beberapa sistem tersebut, yaitu :

 Menggunakan sistem sentral di mana semua bunyi berasal dari 

depan, hal ini lebih menguntungkan karena sumber suara asli 

datang dari arah yang sama.

 Sistem steriofonik (terdifusi), dimana sistem ini menggunakan 

sekelompok pengeras suara yang diletakkan di bagian samping 

atau di atas gedung pagelaran sehingga akan memberi efek yang 

dinamis terutama untuk efek stereo dari pementas. Pengeras 

suara sistem yang didistribusikan harus sekitar 20 sampai 45 ft (6 

sampai 13,5 m) di atas ketinggian lantai.

Gabungan dari sistem di atas menghasilkan sebuah sistem 

pengeras suara yang lazim disebut sebagai surround sound dimana 

bunyi seolah-olah berada tepat di tengah-tengah sumber bunyi 

sehingga efek musik dan kenikmatan memahami musik akan lebih 

terasa.

5. Pengendalian Bising

Pengendalian bising bukan berarti meniadakan bunyi atau 

menciptakan ruang yang tidak tembus suara, akan tetapi menyediakan 

lingkungan akustik yang dapat diterima di dalam maupun di luar ruang 

sehingga intensitas dan sifat semua bunyi di dalam atau sekitar bangunan 

akan cocok dengan keinginan penggunanya. Dalam upaya untuk 

mengendalikan bising maka perlu diperhatikan letak dan perilaku bunyi  :

 Pada sumber bunyi

 Pada jalan bunyi

 Pada benda atau ruangan yang mendapat gangguan bunyi
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Pengendalian bising bertujuan untuk mengurangi atau menaikkan 

tingkat bunyi dari sumber bunyi hingga nyaman ditelinga manusia. 

Perubahan  tingkat bunyi baru akan terasa oleh telinga manusia jika 

berubah paling sedikit 3 dB.

Tabel II. 3
Perubahan tingkat bunyi dan efeknya

Perubahan 
Tingkat Bunyi

(dB)

Efek

1 Tidak terasakan
3 Mulai dapat dirasakan
6 Dapat dirasakan dengan jelas
10 Dirasakan dua kali lebih keras atau lebih 

lemah dari bunyi awal
20 Dirasakan empat kali lebih keras atau 

lebih lemah dari bunyi awal

Sumber : Satwiko.Prasasto, 2004, p: 136

a. Strategi Penanganan Kebisingan Lingkungan

Bising berarti bunyi yang tidak diinginkan/ mengganggu. 

Penanganan kebisingan bukan berarti meniadakan bunyi atau 

menciptakan ruang yang tak tembus oleh suara, akan tetapi 

menyediakan lingkungan akustik yang dapat diterima di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan, sehingga intensitas dan sifat semua 

bunyi di dalam atau di sekitar bangunan tertentu akan cocok dengan 

kebutuhan penggunaan ruang tersebut.

Penanggulangan kebisingan perlu diantisipasi dengan cara:

 Mencegah resonansi,

 Meningkatkan penyerapan bunyi yang timbul dan datang,

 Menghalangi jalan-jalan rambatan lewat media perambat,

 Melakukan pengaturan-pengaturan media sekeliling,

 Perencanaan bangunan yang bebas dari keramaian.

Strategi penanganan kebisingan lingkungan terbagi menjadi:
1) Strategi umum penanganan kebisingan

Penanganan kebisingan pada sumber kebisingan secara langsung

Sumber bunyi diatur sedemikian rupa agar mengeluarkan 

intensitas bunyi minimal. Bila memungkinkan, sumber kebisingan 

diberi penutup yang melingkupinya dari bahan yang memiliki 



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab II - 44

hambatan suara tinggi (TL besar, kehilangan transmisi besar). 

Sebagai contoh, sepeda motor dengan saringan knalpot sempurna 

tentu jauh lebih tidak bising dibandingkan dengan sepeda motor 

yang saringan knalpotnya dibuka.

Penanganan kebisingan pada media rambatan bunyi

Getaran mesin dapat merambat melalui lantai yang akan menjadi 

kebisingan di ruang lain. Pemakaian pegas atau peredam getar 

langsung pada mesin akan memotong rambatan bunyi. Permukaan-

permukaan yang tidak memantulkan bunyi akan sangat membantu 

mengurangi kebisingan.

Penanganan kebisingan pada penerima bunyi

Jika penanganan kebisingan pada sumber kebisingan dan pada 

media rambatan bunyi tidak memungkinkan, maka terpaksa 

penanganan dilakukan pada penerima bunyi. Pelindung telinga 

(ear protector) sangat diperlukan untuk melindungi telinga dari 

ketulian akibat kebisingan yang berat.

2) Strategi penanganan kebisingan ruang luar :

Pengaturan rancangan landscape tapak

Secara umum penataan taman atau landscape pada sebuah site 

tidak hanya bertujuan untuk menambah estetika dari sebuah 

bangunan, namun ada  fungsi lain yaitu sebagai salah satu cara 

untuk mereduksi tingkat kebisingan dari lingkungan. Strategi 

desain yang dapat dilakukan :

 Mengatur jarak bangunan dengan jalan raya dan lingkungan 

sekitar

Pengaturan jarak penerima (bangunan) terhadap sumber 

kebisingan akan berpengaruh pada tingkat bunyi karena 

semakin jauh jarak maka tingkat bunyi yang sampai ke 

penerima akan semakin berkurang.

Gambar II. 14
Pengurangan tingkat bunyi akibat jarak
Sumber : Satwiko.Prasasto, 2004, p: 132
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 Memberikan barier atau penghalang bunyi

a) Tata Vegetasi

Tanaman atau vegetasi memiliki berbagai jenis dan fungsi 

yang berbeda-beda. Dalam kaitannya untuk menyerap 

kebisingan, sebuah tanaman harus memenuhi persyaratan :

 terdiri dari pohon, perdu, semak

 membentuk massa

 bermassa daun rapat

 berbagai bentuk rapat

 pohon tingginya >5m

 kemudian perdu dan semak tingginya 2m

Adapun beberapa contoh vegetasi yang dapat mereduksi 

suara :

 tanjung (Mimusops elengi)

 kiara payung (Filicium decipiens)

 teh-tehan pangkas 

 kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis)

 bogenvil (Bogenvillea sp.)

 oleander (Nerium oleander)

b) Profil Landscape

Earth berms, merupakan salah satu buffer dari alam yang 

berguna untuk mengurangi atau menyerap 

Gambar II. 14
Treatment Kebisingan
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kebisingan/suara. Permainan profil tanah ini dapat

mereduksi kebisingan sebesar 5-10dBA.  Penempatan earth 

berm diantara jalan raya akan mereduksi suara-suara 

kendaraan. Penyerapan suara oleh earth berm ini 

sebanding dengan penyerapan yang dilakukan oleh 

penghalang berupa dinding. Bahkan untuk manambah nilai 

estetik landscape tapak dapat dilakukan perpaduan antara 

earth berms, dinding dan vegatasi.

 Zoning Tapak

Pengaturan tapak dilakukan untuk menempatkan unit kegiatan di 

tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan akan ketenangan. 

Tempat-tempat publik seperti parkir diletakkan di tempat yang 

Gambar II. 16
Perpaduan erath berm, dinding dan vegetasi 
Sumber : Time Sever Standar for Landscape

Gambar II. 15
Perpaduan antara erthberm, vegetasi, jarak bangunan 

dalam mereduksi bising luar
Sumber : Time Sever Standar for Landscape
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tidak terlalu tenang, peletakan ini sekaligus menjadi buffer bagi 

zona kegiatan yang membutuhkan ketenangan.

2) Pengaturan arah orientasi bangunan

Arah orientasi bangunan dapat berpengaruh pada tingkat kebisingan 

lingkungan yang sampai ke bangunan. Dengan arah tertentu nosie yang 

masuk dapat berkurang atau justru dapat bertambah. 

Bentuk bangunan U dengan arah 
orientasi menghadap jalan raya akan 
mengakibatkan bising dari jalan 
masuk ke bangunan dengan mudah 
dan akan terpantul oleh dinding yang 
melingkupi sehingga mengakibatkan 
gema.

Bentuk masa bangunan dan orientasi 
seperti ini akan menimbulkan gema 
karena masa yang parallel akan 
memantulkan suara.

Masa membentuk benteng terhadap 
ruang luar sehingga menghalangi 
bising masuk kedalam. Orientasi 
bangunan yang membentuk sudut 
akan mencegah terjadinya gema.

Masa tidak membentuk benteng namun 
semuanya membentuk sudut sehingga 
bunyi dari jalan akan terpantulkan 
keluar dan meminimalkan bunyi masuk .

Gambar II.17
Beberapa arah orientasi bangunan terhadap jalan raya

Sumber : Egan, David M, 1998, p:270
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a. Strategi penanganan kebisingan Ruang Dalam :

1) Penataan Ruang

 Pengelompokan ruang

Pengelompokan ruang perlu dilakukan karena karakteristik 

kegiatan yang berbeda-beda sehingga dikhawatirkan agak saling 

mengganggu. Secara garis besar ruang-ruang dikelompokkan 

bedasarkan tingkat kebisingannya.  

 Penggunaan ruang sebagai buffer

Dalam suatu unit kegiatan terdapat berbagai ruang yang berbeda 

kebisingannya. Ruang-ruang yang tidak butuh ketenangan dalam 

unit kegiatan tersebut dapat menjadi buffer antar ruang bising dan 

ruang tenang

Corridor menjadi ruang transisi atau 

buffer antar ruang kelas, sedangkan 

ruang loker yang tidak membutuhkan 

ketenangan menjadi buffer antara 

ruang kelas dengan ruang mechanical 

equipment.

Ruang penyimpanan untuk 

mengisolasi antara ruang band dan 

ruang paduan suara. Sedangkan 

koridor sebagai buffer antara unit

 Isolasi bunyi

Isolasi bunyi adalah penanggulangan gangguan bunyi (noise) dengan 

cara mengurung dan memilahkan bunyi dari ruangan yang 

membutuhkan ketenangan. Isolasi bunyi dapat dilakukan melalui ;

a) Mengisolasi bunyi agar tidak manjalar

b) Mempersukar jalan perambatan buyi

Gambar II. 18
Ruang sebagai buffer

Sumber : Egan, David M, 1998, p:270
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c) Melindungi benda atau manusia terhadap gelombang-

gelombang bunyi yang mengganggu dari sumber bunyi.

Salah satu contoh desain untuk mengisolasi bunyi yaitu dengan 

membuat ruang hampa udara karena bunyi tidak dapat merambat 

pada ruang yang hampa udara sehingga ruangan ini dapat menjadi 

pengunci bunyi (sound lock).

2) Pemilihan Material Bangunan

Ketika bunyi mengenai batas permukaan ruang, sebagian energinya 

diserap dan ditransmisikan, lalu sebagian lagi direfleksikan kembali ke 

dalam ruangan tersebut. Tiap-tiap ruang memiliki kebutuhan akustik 

yang berbeda seperti studio pentas di dalamnya memerlukan pematul 

suara agar suara dari sumber bunyi dapat diterima di semua sudut, 

namun di lain sisi juga dibutuhakan bahan untuk menyerap bunyi agar 

tidak menjalar ke luar. Tiap tiap bahan memiliki kareakteristik yang 

berbeda.

Gambar  II. 19
Sound lock sebagai ruangan hampa udara 

untuk meredam bunyi
Sumber ; Leslie L. Dolle, 1990, p: 130
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                     Tabel II. 4
                    Koefisien Serap Material

MATERIAL Koefisien Serapan NRC
125 250 500 1000 2000 4000

DINDING
Pemantul Bunyi
Batubata polos
Batubata polos, diglasir, dicat
Beton, kasar
Blok beton, bercat
Kaca tebal, berat (lebar) 
Kaca, jendela biasa
Papan Gypsum ½” (dipaku pd rangka 
2/4, jarak 16” as)
Papan Gypsum 5/8” (disekrup pd 
rangka 1/3, jarak 16”,rongga diisi 
isolator berserat)
Plester pada batubata
Plester pada blok beton
Plester papan diatas rongga udara
Playwood tebal 5/8”
Baja
Kerei logam (metal)
Kayu, tebal ¼”, dengan rongga udara 
di blkngnya
Penyerap Bunyi
Blok beton, kasar
Tiai tenun serat kaca,8½ ons/yard, 
dilipat-lipat hingga setengahnya
Papan serat tatal kayu, 1” pada beton
Karpet tebal diatas papan berserat 
nineral
Panel kayu (10–13 mm) diatas rongga 
udara 50-100 mm

0,22
0,01
0,01
0,10
0,18
0,35
0,29

0,55

0,01
0,12
0,14

0,28
0,05
0,06
0,42

0,36
0,09

0,15
0,37

0,40

0,02
0,01
0,02
0,05
0,06
0,25
0,10

0,14

0,01
0,09
010

0,22
0,10
0,05
0,21

0,44
0,32

0,26
0,41

0,90

0,03
0,02
0,04
0,06
0,04
0,18
0,05

0,08

0,01
0,07
0,06

0,17
0,10
0,07
0,10

0,31
0,68

0,62
0,63

0,80

0,04
0,02
0,06
0,07
0,03
0,12
0,04

0,04

0,07
0,03
0,05
0,05
0,09
0,10
0,15
0,08

0,29
0,83

0,94
0,85

0,50

0,05
0,02
0,08
0,09
0,02
0,07
0,07

0,12

0,13
0,04
0,05
0,04
0,10
0,07
0,13
0,06

0,39
0,39

0,64
0,96

0,40

0,07
0,03
0,10
0,08
0,02
0,04
0,09

0,11

0,09
0,05
0,04
0,03
0,11
0,02
0,17
0,06

0,25
0,76

0,92
0,92

0,30

0,05
0,00
0,05
0,05
0,05
0,12
0,05

0,10

0,10
0,05
0,05
0,05
0,15
0,10
0,10
0,10

0,35
0,55

0,60
0,70

0,65

LANTAI
Pemantul Bunyi
Beton atau teraso
Linoleum, karet diatas beton
Marmer atau keeping diglasir
Kayu
Parket kayu diatas beton
Penyerap Bunyi
Karpet berat diatas beton
Karpet berat diatas karet busa
Karpet berat diatas lateks tak berpori 
dan karet busa
Karpet ruang dalam – ruang luar

0,01
0,02
0,01
0,15
0,04

0,02
0,08
0,08

0,01

0.01
0.03
0.01
0.11
0.04

0.06
0.24
0.27

0.05

0,02
0,03
0,01
0,10
0,07

0,14
0,57
0,39

0,10

0,02
0,03
0,01
0,07
0,06

0,37
0,69
0,34

0,20

0,02
0,03
0,02
0,06
0,06

0,60
0,71
0,48

0,45

0,02
0,02
0,02
0,07
0,07

0,65
0,73
0,63

0,65

0,00
0,05
0,00
0,10
0,05

0,30
0,55
0,35

0,20

LANGIT-LANGIT
Pemantul Bunyi
Beton
Papan gypsum ½”
Papan gypsum ½”, digantung
Plester pada bilah papan
Plywood 3/8” 
Penyerap Bunyi
Papan akustik. Tebal ¾”, digantung
Papan serat tatal kayu, tebal 2” pada 
rangka 
Material penyerap bunyi berpori, tipis, 
tebal ¾”
Material penyerap bunyi berpori 2”, 
atau material tipis dengan rongga 
udara di belakangnya
Serat selulosa yang semprot tebal 1” 
pd beton
Busa polyurethane 1”, sel terbuka
Panil papan serat kaca sejajar 1”, 

0,01
0,29
0,15
0,14
0,28

0,76
0,59

0,10

0,38

0,08

0,07
0,07

0,01
0,10
0,10
0,10
0,22

0,93
0,51

0,60

0,60

0,29

0,11
0,20

0,02
0,04
0,05
0,06
0,17

0,83
0,53

0,80

0,78

0,75

0,20
0,40

0,02
0,04
0,04
0,05
0,09

0,99
0,73

0,82

0,80

0,98

0,32
0,52

0,02
0,07
0,04
0,05
0,09

0,99
0,88

0,78

0,78

0,93

0,60
0,60

0,02
0,09
0,09
0,03
0,11

0,94
0,74

0,60

0,70

0,76

0,85
0,67

0,02
0,05
0,05
0,05
0,15

0,95
0,65

0,75

0,75

0,75

0,30
0,45
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lebar 18”, panjang bebas berjarak 18” 
, tergantung 12” di bawah langit-langit
Panil-panil papan serat kaca sejajar 
1”, lebar 18”, panjang bebas berjarak 
6½ “, tergantung 12” di bawah langit-
langit

0,10 0,10 0,62 0,72 0,83 0,88 0,85

TEMPAT DUDUK DAN AUDIENS
Penonton dalam tempat duduk empuk 
/luas lantai
Tempat duduk empuk, kosong /luas 
lantai
Tempat duduk berlapis kulit, kosong 
/luas lantai
Bangku kayu, kosong
Pemusik dg. empat duduk & alat musik

0,39

0,19

0,15

0,37
4,0

0,57

0,37

0,54

0,90

0,56

0,36

0,67
11,5

0,94

0,67

0,62

0,92

0,61

0,58

0,87

0,59

0,50

BUKAAN
Balkon dalam, dengan kursi 
terbungkus
Difusser atau gril, sistem mekanik
Panggung

0,50 – 1,00
0,15 – 0,50
0,25 – 0,75

LAIN-LAIN
Batu kerikil
Rumput
Salju
Tanah
Pohon
Permukaan air
Udara/volum 

0,25
0,11
0,45
0,15
0,03
0,01

0

0,60
0,26
0,75
0,25
0,06
0,01

0

0,65
0,60
0,90
0,40
0,11
0,01

0

0,70
0,69
0,95
0,55
0,17
0,02
0.003

Sumber : Egan, david M, 1989

Tingkat bunyi dalam suatu ruang dapat direduksi dengan penggunaan 

bahan-bahan peredam aktif, antara lain: papan fiber untuk plafond, 

gorden/ tirai untuk dinding, dan karpet untuk lantai.

Bahan-bahan dan konstruksi penyerap bunyi yang digunakan dalam 

rancangan akustik auditorium atau yang dipakai sebagai pengendali 

bunyi dalam ruang-ruang bising dapat diklasifikasikan menjadi: bahan 

berpori-pori, penyerap planel atau penyerap selaput, dan resonator 

rongga.

    Tabel II. 5
   Jenis peredam dan kegunaannya

Jenis Peredam Kegunaan
1 Peredam berpori dan 

berserat
Baik untuk meredam frekuensi tinggi. 
Harus tebal untuk meredam frekuensi 
rendah

2 Peredam membran Baik untuk meredam frekuensi rendah
3 Peredam resonan Dapat disesuaikan untuk meredam 

frekuensi tertentu
4 Peredam panil Merupakan paduan peredam berpori dan 

resonan baik untuk meredam frekuensi 
menengah

Sumber : Satwiko.Prasasto, 2004, p: 132
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a) Bahan Berpori

Karakteristik akustik dasar semua bahan berpori, seperti papan 

serat (fiber board), plesteran lembut (soft plesteran), mineral 

wools, dan selimut isolasi, adalah suatu jaringan selular dengan 

pori-pori yang saling berhubungan. Energi bunyi yang datang 

diubah menjadi energi panas lalu diserap dalam pori-pori ini, 

sedangkan sisanya yang telah berkurang energinya, dipantulkan 

oleh permukaan bahan. Bahan-bahan seluler, dengan sel yang 

tertutup dan tidak saling berhubungan seperti dammar busa 

(foamed resins), karet seluler (celluler rubber) dan gelas busa, 

adalah penyerap bunyi yang buruk. Bahan berpori komersial dapat 

dibagi dalam empat kategori: unit akustik siap pakai, plesteran 

akustik, dan bahan yang disemprotkan, selimut (isolasi) akustik, 

karpet, dan kain.

 Unit akustik siap pakai

Termasuk dalam kelompok ini adalah bermacam-macam jenis ubin 

selulosa dan serat mineral yang berlubang namun tak berlubang, 

bercelah (fissured), atau bertekstur, panel penyisip, dan lembaran 

logam berlubang dengan bantalan penyerap. Ini dapat dipasang 

dengan berbagai cara sesuai dengan pentunjuk pabrik, misalnya 

disemen pada sandaran padat, dipaku/ dibor pada kerangka kayu, 

atau dipasang pada sistem langit-langit gantung.

 Plester akustik dan bahan yang disemprotkan

Lapisan akustik ini digunakan untuk tujuan reduksi bising dan 

kadang-kadang digunakan dalam auditorium di mana usaha akustik 

lain tidak dapat dilakukan karena bentuk permukaan yang 

melengkung atau tidak teratur. Bahan-bahan ini dipakai dalam 

bentuk semiplastik, dengan pistol penyemprot atau melapisi 

dengan menggunakan tangan/ diplester.

 Selimut (isolasi) akustik

Bahan ini dibuat dari serat-serat karang (rock wool), serta-serat 

gelas (glass wool), serat-serat kayu, lakan (felt), rambut, dan 

sebagainya. Biasanya selimut ini dipasang pada sistem kerangka 
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Gambar II. 20 Penyerap ruang
Sumber : Akustik Lingkungan Leslie L 

Doelle

kayu atau logam, dan digunakan untuk tujuan-tujuan akustik 

dengan ketebalan yang bervariasi antara 25 sampai 125 mm. 

karena selimut akustik ini tidak menampilkan permukaan estetik 

yang memuaskan, maka biasanya ditutupi dengan papan 

berlubang, wood slats, fly screening dan lain-lain dari jenis yang 

sesuai, dan diletakkan di atasnya serta diikatkan pada sistem 

kerangkanya. 

 Karpet dan kain

Selain peranannya yang biasa sebagai penutup lantai, kini karpet 

juga digunakan sebagai bahan akustik serbaguna karena menyerap 

bunyi dan bising di udara (airborne) yang ada dalam ruang. Mereka 

mereduksi dan dalam beberapa kasus meniadakan dengan 

sempurna bising benturan dari atas, dan mereka menghilangkan 

bising permukaan (seretan kaki, bunyi langkah kaki, perpindahan 

perabot). Pemberian karpet pada dinding dan lantai mampu 

menciptakan suasana tenang dalam ruang.

b) Penyerap Panel (Selaput)

Panel jenis ini merupakan penyerap frekuensi rendah yang efisien. 

Bila dipilih dengan benar, penyerap panel mengimbangi 

penyerapan frekuensi sedang dan tinggi yang agak berlebihan oleh 

penyerap-penyerap berpori dan isi ruang. Lapisan-lapisan dan 

konstruksi auditorium penyerap-penyerap panel berikut ini 

berperan dalam penyerapan frekuensi rendah: panel kayu dan 

hardboard, gypsum board, langit-langit 

plesteran yang digantung, plesteran 

berbulu, plastic board tegar, jendela, 

kaca, pintu, lantai kayu dan panggung, 

dan pelat-pelat logam (radiator).
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c) Resonator Rongga (Helmholtz)

Resonator rongga, kelompok penyerap bunyi yang ketiga, terdiri 

atas sejumlah udara tertutup yang dibatasi oleh lubang/ celah 

sempit (disebut leher) ke ruang sekitarnya, di mana gelombang 

bunyi merambat. Resonator rongga ini dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu resonator rongga individual, resonator panel 

berlubang, resonator celah.

d) Penyerap Ruang 

Bila dinding-dinding batas yang biasa dalam auditorium tidak 

menyediakan tempat yang cocok atau cukup untuk lapisan akustik 

konvensional, benda-benda penyerap bunyi, yang disebut 

penyerap ruang atau penyerap fungsional, dapat digantungkan 

pada langit-langit sebagai unit tersendiri. Mereka mudah dipasang 

atau dipindahkan tanpa menggenggu peralatan perlengkapan yang 

telah ada. Karena gelombang bunyi akan menumbuk semua sisi 

penyerap-penyarap ini, penyerapannya cukup besar (powerfull) 

dibanding dengan bahan-bahan akustik komersial standar. 

Keistimewaan ini membuat penyerap ruang suatu saran yang 

sangat cocok untuk daerah-daerah industri yang bising.

Penyerap ruang dibuat dari lembaran-lembaran berlubang (baja, 

alumunium, hardboard, dan lain-lain) dalam bentuk panel , 

prisma, kubus, bola, silinder, atau kulit kerucut tunggal atau 

ganda dan umumnyadiisi atau ditutup dengan bahan penyerap 

bunyi seperti rockwool, glaswool dan lain-lain. Efisiensi akustiknya 

tergantung pada jarak antaranya.

e) Penyerap Oleh Udara

Di samping macam-macam lapisan permukaan akustik dan isi 

ruang, penyerapan udara juga menunjang keseluruhan penyerapan 

ruang. Penyerapan oleh udara dipengaruhi oleh temperatur dan 

kelembaban udara dan hanya menghasilkan nilai yang berarti pada 

dan di atas frekuensi 1000 Hz.
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f) Penyerapan oleh Lubang

Bermacam-macam lubang seperti misalnya lorong yang 

melengkung (archway), kisi-kisi untuk udara (air griller) yang 

keluar/masuk, lubang langit-langit (celling slot), balkon atau 

kotak-kotak yang sangat dalam, bukaan prosenium, juga 

menentukan, kadang-kadang cukup banyak, keseluruhan 

penyerapan bunyi dalam ruang.

3) Konstruksi Bangunan

Dalam pemilihan konstruksi bangunan kaitannya dengan akustik 

biasanya perlu diperhatikan :

 Tingkat bising yang ada atau diduga ada di daerah sumber bunyi 

atau ruang sumber

 Tingkat bising latar belakang yang dapat menerima (atau 

diinginkan) di ruang penerima

 Kemampuan dinding yang dipilih untuk mereduksi bising luar 

menjadi level yang dapat diterima.

a. Dinding

Konstruksi dinding akan optimum terhadap bising di udara hanya 

dapat diharapkan jika dalam kondisi :

 Dinding mempunyai masa yang cukup dan terdistribusi 

merata pada seluruh luasannya

 Dinding dibangun secara horizontal dan vertical sebagai 

penghalang lengkap yang tak terputus

 Dinding tertutup secara efektif sekeliling tepinya, antara 

elemen-elemennya, dan sekeliling bukaan yang dibuat 

untuk keluaran, tombol dan lain-lain

Penutup (sealant) harus merupakan campuran dempul yang 

nonsetting, tidak mengelupas dan tidak mengeras. Sambungan 

adukan semen yang encer (loose) dan kosong harus dihindari 

dengan teliti dalam konstruksi dinding batu karena akan 

menghasilkan kebocoran bising. 
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b. Lantai dan Langit-langit

Insulasi bunyi lantai dapat diperbaiki dengan cara sebagai 

berikut;

 Permukaan elastic yang lembut, seperti karpet, tegel gabus, 

karet atau tegel vinyl. Bahan ini banyak memperbaiki 

insulasi bising benturan dari lantai tetapi hanya 

menyediakan sedikit insulasi terhadap bising luar.

 Lantai yang menyambung banyak memperbaiki insulasi bunyi 

tehadap bising di udara dan bising benturan.

6. Aspek Matematis

Dalam ilmu akustika dikenal beberapa rumus yang digunakan untuk 

mengukur dan menghitung perubahan dan perilaku bunyi.

a. Kecepatan Bunyi
Keterangan :
V = kecepatan bunyi (m/dtk)
f = frekuensi bunyi, I dtk (Hz)
 = panjang gelombang (m)

b. Intensitas Bunyi
Keterangan :
I = Intensitas bunyi (W/m²)
W = energi yang dikeluarkan 

oleh sumber bunyi (watt)
D = jarak (m)

c. Tingkat Bunyi (L)
Keterangan :
L = tingkat tekanan bunyi (dB)
P = tekanan bunyi

d. Transmission Loss (TL)
Keterangan :
W1 : Timbulnya sound power 

pada dinding
W2 : perpindahan sound power 

melalui dinding
e. Waktu Dengung (RT)

Keterangan :
RT :Waktu dengung (dtk)
V :Volume ruang (m³)
A :Total absorpsi (sabine)

I = w/4∏ D² 

L = 20 log P/P0

R = 10 log10 ( W1/W2) dB

V = f.

RT =   
0.16 . V

dtk
A + xV



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab II - 57

7. Teori Akustik Ruang Pagelaran

a. Kaidah-Kaidah Akustik Ruang Pagelaran Musik

Gedung pagelaran / pertunjukan merupakan sebuah ruangan 

dengan berbagai persoalan akustik yang cukup kompleks. Ada 

beberapa contoh dimana kebutuhan suara yang baik ternyata dapat 

bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan arsitektural. Untuk itu 

pemecahan suatu problem yang spesifik haruslah diselesaikan secara 

khusus pula. Berikut ini adalah persyaratan kondisi yang baik dalam 

suatu gedung pagelaran / pertunjukan :

1) Harus ada kekerasan (loudness) yang cukup dalam tiap bagian 

gedung pagelaran terutama pada bagian tempat duduk penonton 

yang jauh dari panggung.

Terdapat berbagai cara untuk mengurangi penyerapan bunyi dan 

meningkatkan kekerasan dalam sebuah gedung pagelaran, yaitu :

 Gedung pagelaran harus dibentuk sedemikian rupa sehingga 

penonton sedekat mungkin dengan sumber bunyi, dengan 

demikian mengurangi jarak yang harus ditempuh bunyi. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menambahkan balkon atau 

memanipulasi bentuk denah ruang.

 Sumber bunyi harus dinaikkan agar sedapat mungkin terlihat, 

sehingga menjaminaliran gelombang bunyi langsung bebas 

merambat dari sumber bunyi ke pendengar tanpa dihalang-

halangi atau dipantulkan.

 Lantai tempat penonton duduk harus dibuat landai atau 

miring, karena bunyi akan lebih mudah diserap. Selain 

memperoleh penyerapan bunyi yang baik, dengan 

menggunakan lantai miring, juga mempengaruhi garis pandang 

yang lebih baik dari penonton ke panggung.

 Sumber bunyi harus dikelilingi permukaan-permukaan 

pemantul bunyi yang memadahi agar memberikan energi bunyi 

pantul tambahan ke setiap daerah penonton, terutama pada 

tempat duduk yang jauh. 
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Gambar II. 21 Pemantulan suara oleh dinding dan langit-langit pemantul 
yang diletakkan dengan tepat, secara efektif menyumbang kekerasan yang 

cukup

 Luas lantai dan volume auditorium harus dijaga  agar cukup 

kecil, sehingga jarak yang harus ditempuh bunyi langsung dan 

bunyi pantullebih pendek. Untuk ruang konser volume per 

tempat duduk penonton minimal 6,2 m3, maksimal 10,8 m3, 

efektif 7,8 m3.

 Permukaan pantul bunyi yang paralel (horizontal maupun 

vertikal), terutama yang dekat dengan sumber bunyi, harus 

dihindari untuk menghilangkan pemantulan kembali yang tidak 

diinginkan ke sumber bunyi. 

 Penonton harus berada di daerah yang menguntungkan baik

secara visual maupun akustik. Daerah tempat duduk yang 

sangat lebar harus dihindari.

 Untuk sumber bunyi tambahan di samping sumber bunyi utama 

yang biasanya diletakkan pada sisi samping maupun belakang 

penonton harus diletakkan juga permukaan pemantul yang 

mengelilinginya, sehingga prinsip dasarnya adalah sebanyak 

mubgkin energi bunyi harus dipancarkan dari semua posisi 

sumber bunyi ke seluruh daerah penerimaan (penonton).

 Selain permukaan pemantul bunyi utama, diperlukan juga 

permukaan pemantul tambahan untuk mengarahkan bunyi 

kembali ke pementas, terutama untuk pertunjukan akustik 

atau vokal. 

Pemantulan bunyi yang ditempatkan dengan benar selain 

menguatkan energi bunyi juga menciptakan suatu kondisi 
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lingkungan yang dikenal dengan efek ruang (space efect), hal ini 

tercapai apabila pendengar menerima bunyi dari berbagai arah, 

gejala ini sangat khas untuk ruang-ruang tertutup, tetapi hilang 

sama sekali pada gedung pertunjukan terbuka.   

2) Energi bunyi harus didistribusikan secara merata (terdifusi) dalam 

ruang. 

Kualitas akustik auditorium akan baik jika suara dapat terdifusi 

(disebarkan) secara merata ke seluruh ruangan. Untuk 

memperoleh penyebaran bunyi yang sempurna dalam sebuah 

ruang, dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut :

 Membuat permukaan ruang menjadi tidak teratur (bisa berupa 

dinding, langit-langit atau dekorasi dalam ruang).

 Untuk ruang dengan kapasitas kecil penggunaan permukaan 

yang tidak teratur kadang sulit diwujudkan, namun difusi bunyi 

dapat dicapai dengan penggunaan bahan-bahan penyerap bunyi 

yang acak, serta penggunaan bahan penyerap bunyi dan 

pemantul bunyi secara bergantian.

 Penggunaan accoustic difuser (penyebar akustik) dalam ruang 

yang relatif besar akan membantu menguatkan difusitas ruang 

tersebut.

Gambar II. 22
Skema cara memperoleh difusi (penyebaran bunyi)

Sumber : Akustik Lingkungan Leslie L Doelle
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3) Karakteristik dengung optimum harus disediakan dalam auditorium 

untuk memungkinkan penerimaan yang baik oleh penonton dan 

penampilan acara yang paling efisien oleh pementas.

Dengung dalam sebuah ruang pertunjukan disebabkan karena 

pemantulan berulang-ulang suatu sumber bunyi, karena cukup 

banyak sumber bunyi dalam sebuah pementasan maka meningkat 

pula faktor kemungkinan terjadinya dengung dalam ruang 

pertunjukan tersebut. Pengendalian dengung dalam sebuah ruang 

pertunjukan dapat silakukan dengan memanfaatkan rumus Sabine,

sebagai berikut :

              0,16 V

             A + xV

Dimana : RT : Waktu dengung, Sekon

   V : Volume ruang, m3

  A  : penyerapan ruang total, sabin feet persegi

  x   : Koefisien penyerapan udara

Dari rumus tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Semakin besar volume ruang, maka panjang RT (waktu 

dengung) semakin tinggi pula.

b. Semakin banyak penyerapan yang terjadi dalam ruang maka 

semakin rendah RT.

4) Ruang harus bebas dari cacat akustik seperti gema, pemantulan

yang berkepanjangan (long delayed reflections), gaung, 

pemusatan bunyi, distorsi, bayangan bunyi, dan resonansi bunyi.

5) Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran atau 

pementasan harus dihindari atau dikurangi dengan cukup banyak 

dalam tiap bagian ruang.

RT =



BAB III

TINJAUAN UMUM KOTA SURAKARTA

Bab ini merupakan data dan informasi mengenai kota secara fisik dalam 

konteks musik yang meliputi potensi, prospek dan kendala musik di Kota 

Surakarta sebagai kerangka acuan untuk menetapkan suatu kriteria tentang 

bangunan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta.  (secara spesifik berada 

di Surakarta).

A. Perspektif Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan daerah Tingkat II Propinsi Jawa 

Tengah. Dilihat dari letak Kota Surakarta yang berada di jalur utama 

transportasi bis antar propinsi baik transportasi bis antar kota maupun 

kereta api, menjadikan kota Surakarta sangat starategis untuk menjadi 

tujuan bagi para pengunjung dari luar kota.

Batas wilayah Kota Surakarta adalah :

Sebelah selatan : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah utara    : Kabupaten Boyolali dan Kab. Karanganyar

Sebelah Barat   : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Sebelah Timur  : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Sungai 

Bengawan Solo

Gambar III.1.  Peta Kota Surakarta
Sumber Pemerintah Kota Surakarta
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Kota Surakarta mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang 

budaya, pariwisata dan perdagangan. Di bidang budaya, Keraton 

Kasunanan Surakarta menjadi pusat perkembangan budaya kota 

Surakarta. Objek budaya Kota Surakarta lainnya, antara lain : 

Mangkunegaran, Radya Pustaka, Taman Sriwedari dan Monumen Pers. 

Karena potensi yang besar dalam budaya, Kota Surakarta mendapat 

sebutan sebagai Kota Budaya.  Di bidang wisata, potensi Kota Surakarta 

antara lain : Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, disamping 

juga wisata budaya dan wisata perdagangan. Sedangkan dalam bidang 

perdagangan dapat dilihat dengan banyaknya pusat-pusat perdagangan 

baik tradisional maupun modern di Kota Surakarta, seperti Pasar Klewer, 

pasar Gedhe, pasar Legi, Solo Grand Mall, Pusat Grosir Solo, Beteng 

Trade Center, De’ Laweyan Mall, Matahari Singosaren Plaza, Alfa, Goro 

Assalam, Rimo, dan lain sebagainya.

Dan jika ditinjau dari infrastruktur sarana prasarana kotanya, 

kota Surakarta sudah memiliki cukup fasilitas kota untuk mendukung 

aktifitas warga kotanya, seperti jalan, jaringan air bersih, jaringan riol 

air kota, jaringan listrik dan jaringan telpon.

B. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta

Menurut Permendagri no.2 tahun 1987 yang dimaksud dengan 

rencana pemanfaatan ruang kota mencakup arahan pemanfaatan ruang 

yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik kegiatan 

fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada di dalam kota sampaiu akhir 

tahun perencanaan. Jadi dalam hal ini mencakup materi yang berupa 

pengaturan lokasi dan luas lahan yang dirinci dalam Setiap Wilayah 

Perencanaan (SWP), untuk kegiatan primer maupun sekunder.

Dasar dan arah pemanfaatan ruang di wilayah kota Surakarta 

dipertimbangkan atas kenyataan fisik, sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat dan kotanya, agar dicapai suatu perimbangan penggunaan 

ruang yang efisien, harmonis dan wajar. Secara lebih konkret, konsep 

rencana pemanfaatan ruang kota akan disusun dengan 

mempertimbangkan potensi setiap lokasi terhadap kegiatan yang ada 

sekarang dengan mengingat :
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1. Ketersediaan lahan kota.

2. Keterkaitan antar kegiatan

3. Sifat fleksibilitas suatu kegiatan.

4. Peranan dan fungsi kawasan tersebut terhadap kota.

5. Karakteristik budaya masyarakat.

6. Peninggalan budaya dan sejarah kota.

Adapun kegiatan-kegiatan yang disediakan ruangnya didalam 

wilayah kota Surakarta mengacu pada pengembangan fungsi-fungsi kota 

Surakarta di masa mendatang (2013), yakni :

1. Penyediaan areal pusat pariwisata.

2. Penyediaan areal pusat pengembangan kebudayaan.

3. Penyediaan areal olahraga.

4. Penyediaan areal relokasi industri.

5.Penyediaan areal perluasan dan pembangunan   pendidikan.

6.Penyediaan areal pusat perdagangan, pertokoan dan    

perbelanjaan.

7. Penyediaan areal pusat perkantoran/pusat administrasi.

8. Penyediaan areal lingkungan perumahan.

Kedelapan fungsi kota yang akan dikembangkan sampai dengan 

tahun 2013 ini merupakan aktivitas-aktivitas primer bagi kota Surakarta. 

Berdasar faktor lokasi, kecenderungan perkembangan, dampak 

lingkungan, kemungkinan hambatan pengembangan maka potensi lokasi 

untuk penyediaan ruang dari kedelapan fungsi tersebut nampak dalam 

tabel berikut ini :

Tabel III.1
Tabel RUTRK
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Kawasan Komersial

III    Keraton, Kawasan komersial

IV   Sriwedari, Balekambang, Manahan

V

 Sondakan, Laweyan

VI   Jajar

VII  Sumber, Banyuanyar

VII

I

   Taman Jurug, UNS, Kawasan 

Komersial

IX

  Kadipiro

X

 Mojosongo

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta, 1991

C. Kondisi Kota Surakarta

Surakarta merupakan kota yang telah ditetapkan sebagai pusat 

pengembangan Jawa Tengah bagian timur dan selatan. Sebelumnya, 

Surakarta adalah kota yang telah dikenal sebagai Kota Budaya, 

Pariwisata dan Industri, Perdagangan dan Pendidikan.

1. Sosio Kependudukan

Jumlah penduduk di Kota Surakarta tahun 1990 adalah 

516.967 jiwa, yang berarti tingkat kepadatan penduduk 

mencapai 117 jiwa/ha. Beberapa sifat, ciri, dan karakteristik 

penduduk Surakarta yang teridentifikasi dan patut 

dipertimbangkan dalam perencanaan adalah :

 Terdapat berbagai macam etnis, akan tetapi mayoritas 

adalah Jawa.

 Sebagaian besar dipengaruhi kebudayaan dan kepercayaan 

Jawa.

 Mempunyai jiwa seni dan usaha.

 Senang makan, rekreasi, dan berkumpul.

 Pelan, punya tujuan, bergerak dan pasti.

 Bertatakrama Jawa yang masih kental.
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2. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di kota Surakarta didominasi oleh 

sektor pemerintahan, perdagangan, industri, dan jasa. Akan 

tetapi yang mengalami perkembangan adalah pada sektor 

industri kecil dan kerajinan.

3. Fasilitas Umum Sosial

Dilihat dari segi jumlah, pada dasarnya fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di Surakarta telah memenuhi kebutuhan. Akan 

tetapi, apabila dilihat dan dihitung dengan jumlah penduduk 

yang harus dilayani termasuk penduduk luar kota Surakarta yang 

menggantungkan hidupnya dengan melakukan kegiatan di dalam 

kota Surakarta, fasilitas-fasilitas tersebut ternyata masih  kurang 

mencukupi. Di samping itu tampaknya masih diperlukan 

penambahan fasilitas-fasilitas umum yang lain seperti taman 

parkir, gedung kesenian, pusat kegiatan olahraga, dan 

sebagainya.

4. Prasarana dan Sarana

Sebagian besar penyediaan prasarana dasar kota saat ini 

belum mampu menjangkau seluruh wilayah kota. Hanya 

kebutuhan akan listrik yang mampu menjangkau hampir seluruh 

wailayah kota. Saat ini telah dilakukan penambahan kapasitas 

dan peningkatan pelayanan dengan bantuan pemerintah dan 

pihak luar.

D. Perkembangan Permusikan di Surakarta1

Kehidupan musik di Surakarta secara spesifik mempunyai 

perbedaan yang kontras pada musik pop dan klasik. Pada saat ini para 

musisi berlomba untuk mencari ciri khas dari musik pop yang mutunya 

mulai ditingkatkan. Namun pada jenis musik klasik, belum sampai pada 

tahap kemampuan untuk mencari sifat yang khas, karena mutunya masih 

dibawah standar. Disamping itu musik klasik masih kurang mendapat 

dukungan dari masyarakat. Penikmat dan pendukung musik klasik 

                                               
1 Wawancara dengan ibu Sari, ST, Instruktur Musik Yayasan Musik Indonesia  afiliasi Pasar Pon 
Slamet Riyadi, Oktober 2005
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biasanya terbatas pada golongan tertentu saja (intelektual). Dukungan 

masyarakat lebih tertuju pada musik populer (pop) Indonesia/musik 

sesaat yang penyebarannya lebih meluas di masyarakat, sehingga 

seolah-olah tidak memberikan peluang pada musik klasik untuk tampil 

ke depan. 

Gejala-gejala perkembangan musik lebih terlihat dengan 

bertambahnya kelompok-kelompok musik seperti band, orkes, 

keroncong, drum band dengan angka kenaikan rata-rata sebanyak 25 %. 

Sedangkan pembinaan musik ditingkatkan dengan adanya 

lomba/festival, ceramah, diskusi, workshop, dan lain-lain sehingga 

diharapkan dapat lebih menarik minat masyarakat untuk mengenal 

musik secara lebih mendalam.

1. Potensi Perkembangan Musik di Surakarta

Potensi dalam konteks ini berarti faktor-faktor yang 

mendukung perkembangan musik di Surakarta yang meliputi :

a. Pendidikan Musik non-formal

Pendidikan musik non formal umumnya dikelola pihak 

swasta. Fasilitas pendidikan musik di Surakarta tersebut meliputi 

: Yayasan Musik Indonesia dan Sekolah musik.

Yayasan Musik Indonesia sudah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya. Sedangkan Sekolah musik disini mempunyai 

pemahaman kursus musik yang dikelola individual atau kelompok 

diluar YMI. Pendidikan musik ini merupakan pendidikan praktis, 

hanya menyangkut musik itu sendiri secara fisik dengan 

mengesampingkan faktor-faktor non-musik.

Bagi pelajar, umumnya pendidikan musik non-formal 

merupakan pendidikan sekunder sesudah pendidikan formal 

(utama) yang didapat di sekolah. Bagi non pelajar (musisi, bu-ibu 

dan lain-lain), pendidikan ini dapat bersifat sebagai pendidikan 

primer karena mereka tidak terlibat dengan pendidikan formal 

lainnya.

Sasaran yang dituju pada sekolah musik/kursus-kursus adalah :
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 Pengetahuan dasar berupa teori-teori musik.

 Menjadi musisi, minimal menguasai 1 jenis instrumen 

(mayor).

 Mengerti dan dapat memainkan instrumen lain (minor).

 Dapat membentuk ansambel musik, brass band dan lain-

lain yang setingkat, sehingga secara langsung dapat 

mempertunjukkan hasil belajar kepada masyarakat.

 Menjadi komponis-komponis muda.  

b. Pasaran alat musik2

Pasaran alat  musik ringan seperti harmonika, melodion, 

pianika dan sebagainya tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur 

perkembangan musik, dikarenakan alat musik tersebut cukup 

mudah untuk dimainkan tanpa adanya pendidikan khusus yang 

biasanya digunakan untuk mengisi waktu luang sebagai 

kegemaran.

Sedangkan pasaran alat musik terdapat pada :

- sektor pemerintah

Alat musik tersebut digunakan untuk kegiatan drum band, 

upacara keagamaan, pengiring paduan suara dan sebagainya.

- sektor non pemerintah

Meliputi sekolah, perguruan tinggi, organisasi musik, kursus-

kursus maupun masyarakat umum. Digunakan dalam kegiatan 

drum band, ansambel musik, hiburan, festival dan 

sebagainya.

Potensi perkembangan musik berdasarkan pasaran alat 

musik berat yang banyak diminati masyarakat, dalam hal ini alat

musik yang mencapai tingkat penjualan tertinggi pada pasaran 

dalam negeri.

Berdasarakan pengamatan dan analisis tentang penjualan 

alat-alat musik di Jawa Tengah umumnya dan Surakarta 

khususnya diperoleh suatu generalisasi konklusi sementara bahwa  

hingga saat ini banyak alat-alat musik dari berbagai merk yang 

                                               
2 ibid no.1
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beredar di pasaran. Nama-nama seperti Yamaha, Roland, Korg, 

Casio pada organ/keyboard ; Ibanez, Yamaha, Fender, Marshall 

pada gitar dan bass ; Yamaha, Tama, Sonor, Pearl pada drum dan 

sebagainya ; merata dipasaran dengan spesifikasi segmen 

masing-masing. Hingga saat ini alat musik produk Yamaha paling 

banyak diminati dan terjual di pasaran (ibid no.1). Hal tersebut 

dikarenakan Yamaha selalu memproduksi berbagai jenis alat 

musik (dalam setiap alat musik hampir selalu ada) dengan 

teknologi tinggi dan dapat terjangkau masyarakat. 

Sedangkan jenis instrumen yang paling banyak digemari 

adalah gitar, mengingat konsumsi alat muysik tersebut dapat 

dinikmati semua golongan masyarakat (ditinjau dari faktor biaya 

dibanding dengan alat musik berat yang lainnya).

c. Publikasi

Tujuan pokok dari kegiatan publikasi ini adalah sebagai 

berikut :

Kedalam     : membantu perkembangan dunia pendidikan musik 

dengan menarik minat masyarakat untuk belajar 

musik.

Keluar        : memperluas dan mengembangkan apresiasi musik 

dikalangan masyarakat demi menjadikan manusia 

berbudaya dan berkepribadian nasional.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara :

 Promosi

Dengan pembuatan showroom alat musik, karena secara 

umum terdapat korelasi antara penjualan dan pendidikan 

musik (dengan memiliki alat musik akan membutuhkan 

pendidikan untuk memainkannya).

Penyebaran brosur-brosur tentang sistem pendidikan, produk 

alat musik dan sebagainya.

 Media massa

Memuat iklan dan artikel tentang musik pada surat kabar, 

majalah.
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 Siaran radio dan televisi

Mengingat radio dan televisi merupakan media komunikasi 

yang telah memasyarakat, maka melalui meduia ini 

diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih 

mengenal musik.

d. Peminat musik3

- kalangan anak-anak

Seperti pada bahasa, pendidikan musik sebaiknya 

dimulai dari anak-anak karena pendidikan musik diperlukan 

pendidikan dasar yang baik. Dapat disadari bahwa anak lahir 

bersama dengan musik, atau musik itu sendiri lahir serta 

menjiwai anak sejak awal mula kehidupan mereka.

Jalan yang baik dan berhasil dalam memupuk dasar 

latihan musik adalah dengan membiarkan anak itu sendiri 

mengembangkan bakatnya secara bebas, jauh dari paksaan.

Berdasarkan penelitian di Jepang menunjukkan bahwa 

indera pendengaran, otot-otot jari serta kemampuan 

bernyanyi akan berkembang sejalan dengan perkembangan 

fisik anak-anak. Indera pendengaran yang paling sempurna 

adalah pada usia 4-8 tahun. Sedang usia 8-15 tahun, 

perkembangan otot-otot jari jemari sudah memungkinkan 

untuk mendapatkan teknik permainan yang tinggi.

Pendidikan musik anak-anak telah dilaksanakan di 

negara-negara seperti negara di benua Asia, Eropa, Amerika 

dan Australia. Dasar pendidikan pada garis besarnya adal;ah 

tetap sama. Anak-anak membuthkan pandu dalam merintis 

jalan hidupnya menuju alam dewasa, dan sebagian dari hidup 

kaum dewasa adalah lingkungan berbagai kesenian, termasuk 

seni musik yang dominan dalam kehidupan manusia.4

- Kalangan pelajar dan mahasiswa

Pembinaan dan pendidikan musik bagi generasi muda 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan apresiasi musik dan 
                                               
3 ibid no.1
4 Banoe, Pono. 1971, Kursus Musik Untuk Anak-Anak, Yayasan Musik Indonesia
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lebih mengembangkan bakat seni. Sedangkan keahlian 

dibidang musik dapat digunakan sebagai bekal kehidupan 

dimasa mendatang.

- Kalangan mayarakat awam

Usaha memasyarakatkan musik kemasyarakat umum 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kemampan 

berkarya dalam bidang musik, mengingat konsumen seni yang 

baik akan menjadikan manusia berbudaya dan berkepribadian 

nasional.

Untuk mengetahui banyaknya peminat musik di 

Surakarta diambil studi sekolah-sekolah musik dengan 

pertimbangan :

 Pendidikan musik selalu didapatkan di sekolah-sekolah 

sebagai mata pelajaran.

 Kursus secara individu banyak sekali ditemui. Jumlah data 

peserta kursus tersebut tidak dapat diketahui secara 

akurat, karena tidak terdapat adanya organisasi. Biasanya 

musisi yang dihasilkan dengan kualitas terbatas dan 

perkembangannyapun terbatas pula. Pada umumnya 

mereka mengikuti arus penggemar dan penggemarnyapun 

akhirnya terbatas pula pengetahuan musiknya.

2. Kendala Perkembangan Musik di Surakarta

Yaitu faktor-faktor yang menjadikan sebab kurang berkembang 

dan memasyarakatnya dunia musik di Surakarta, yaitu meliputi :

a. Pendidikan Musik

- Pendidikan Musik formal

 Pada umumnya pendidikan musik formal secara efektif 

dimuali dari tingkat sekolah lanjutan (SLTP), sedangkan 

potensi anak-anak dalam perkembangan bakat seharusnya 

dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD).

 Sering terjadi mata pelajaran seni musik diganti dengan 

mata pelajaran lain yang dianggap lebih penting. 

Sedangkan terbatasnya waktu yang disediakan untuk 
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pelajaran seni musik mengakibatkan sekolah-sekolah 

tidak dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik.

 Kurikulum pendidikan musik belum mampu mengimbangi 

dan mengejar kemajuan dunia musik di Surakarta 

khususnya.

- Pendidikan musik non formal

Kurangnya kursus-kursus musik yang berkualitas, 

sehingga ahli musik yang dihasilkan kurang mendalami dan 

menjiwai apresiasi musik.

Tenaga-tenagan pengajar yang bermutu sangat terbatas 

jumlahnya.

b. Pasaran alat musik

- Kurangnya usaha untuk memasarkan hasil produksi alat musik 

dalam negeri, sehingga produk tersebut kurang 

memasyarakat.

- Harga jual alat musik impor mampu bersaing dengan alat 

musik produksi dalam negeri.

- Banyaknya alat musik yang digelapkan dan termasuk barang 

selundupan, sehingga harganya relatif lebih murah.

c. Publikasi

- Promosi

Kegiatan pameran kurang rutin pengadaannya.

- Media massa

Kurangnya artikel yang berbobot tentang musik dalam 

majalah dan surat kabar.

- Siaran radio dan televisi

Jenis musik yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat 

jarang diudarakan, sehingga akan terasa lebih tenggelam 

keberadaannya.

d. Peminat musik

- Kalangan anak-anak

Masih kurangnya penerapan pendidikan musik sejak dini pada 

anak-anak untuk mengenal musik.
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- Kalangan pelajar dan mahasiswa

 Belum meratanya pendidikan musik yang didapatkan di 

sekolah-sekolah.

 Belum meratanya penggunaan alat musik di kalangan 

pelajar dan mahasiswa.

- Kalangan masyarakat awam

 Masyarakat umumnya kurang tanggap terhadap 

perkembangan musik.

 Masyarakat pada umumnya hanya menerima musik jenis 

tertentu saja, sehingga jenis lainnya kurang 

memasyarakat. Ada suatu relevansi antara sikap tanggap 

terhadap musik dan tingkat pendidikan dan sosial 

ekonomi masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan dan 

berpenghasilan rendah cenderung menyukai musik ringan 

tanpa penghayatan yang mendalam. Sebaliknya suatu 

karya musik bernutu tinggi membuthkan penghayatan 

yang cukup serius, pada umumnya golongan menengah 

keatas dapat menerima dan menikmatinya.

E. Potensi, Prospek dan Kendala dalam Konteks Wujud Fisik Permusikan 

di Surakarta

1. Potensi Permusikan di Surakarta

Surakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai 

kota budaya, musik juga mendapat tempat di kota yang juga disebut 

kota Solo ini. Perkembangan industri musik di Surakarta dinilai cukup 

maju, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Seni 

Budaya Surakarta menyatakan bahwa di Surakarta terdapat industri alat-

alat musik seperti gamelan, gitar/bass dan ketipung. Untuk industri 

gamelan, terdapat 5 industri di mana 3 industri berada di Solo kota 

(Bale Agung Karaton Surakarta, Lojiwetan dan Semanggi) dan 2 industri 

berada di luar Solo yaitu di Boyolali dan Sukoharjo. Produk yang 

dihasilkannya pun cukup memuaskan dan sampai saat ini ke-5 industri 

tersebut masih tetap memproduksi serta pemasarannya sampai ke luar 

kota Surakarta. Untuk industri gitar/bass dan ketipung, banyak 
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diproduksi di daerah Dawung wetan dan Semanggi, sisanya di daerah 

Gurawan dan Sekarpace. Total seluruh industri gitar/bass dan ketipung 

adalah 17 industri. Sifat manajemen kerja industri baik industri 

gamelan, gitar/bass dan ketipung adalah home industry sehingga untuk 

memajukan dan meningkatkan produksi selalu ada kendala yaitu modal 

yang terbatas.

Selain itu kegairahan akan musik masih banyak ditunjukkan 

dengan banyak bermunculannya kelompok-kelompok musik seperti 

kelompok solo organ (11 kelompok), kelompok campur sari (30 

kelompok), keroncong (54 kelompok), dangdut (3 kelompok) serta 

banyak lagi grup-grup band muda. Berdasarkan data tahun 2002, jumlah 

band-band pelajar di kota Solo lebih dari 500 band dengan berbagai 

jenis aliran musik. 

Penduduk kota Surakarta sebenarnya mempunyai potensi di 

bidang seni yang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari cukup banyaknya 

penyaji seni yang berasal dari Surakarta. Bahkan para penyaji seni 

tersebut tidak hanya berskala daerah saja, akan tetapi telah mendunia. 

Banyak dari mereka yang telah melakukan pementasan di berbagai 

daerah, tapi di kota Surakarta sangat sedikit tempat yang layak untuk 

dapat melakukan suatu pementasan. Bagi masyarakat sendiri pun 

merasa sulit mendapatkan tempat yang layak untuk dapat menikmati 

suatu pementasan. Beberapa tempat yang masih aktif digunakan sebagai 

sarana pementasan musik di kota Surakarta adalah :

1. Stadion R. Maladi Sriwedari

Merupakan stadion monumental Pekan Olahraga Nasional 

pertama yang diadakan di Surakarta. Stadion ini cukup sering 

digunakan sebagai tempat pementasan (konser musik). Akan tetapi 

biaya penyewaan gedung yang kompetitif serta kurangnya fasilitas 

yang memadahi sebagai tempat pementasan menjadi kendala yang 

cukup signifikan.

2. Grha Wisata

Adalah suatu bangunan multifungsi yang dapat digunakan untuk 

berbagai macam acara (multi fungsi) yang salah satunya adalah 
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pertunjukan. Akan tetapi bangunan ini pada dasarnya adalah suatu 

bangunan pertemuan. Sehingga pada awal pembangunannya pun 

tidak didesain sebagai tempat pementasan, akan tetapi sebuah 

gedung.

3. Gedung Wayang Orang Sriwedari

Gedung ini banyak digunakan sebagai pementasan kecil yang 

biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah di Surakarta. Gedung ini 

sebenarnya cukup baik sebagai tempat pementasan, tapi gedung 

pertunjukannya sendiri kurang terawat dan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung kurang memadai sebagai tempat pementasan, sehingga 

lebih terkesan apa adanya.

4. Stadion Manahan

Merupakan suatu tempat yang relatif baru sebagai sarana 

olahraga dengan fasilitas standart internasional. Pada kawasan ini 

sering digunakan sebagai tempat pementasan, terutama pada hari 

minggu di area pedestrian. Selain itu di dalam Gedung Olahraganya 

(InDoor) sendiri juga sering digunakan sebagai tempat pertunjukkan 

berbagai macam acara. Akan tetapi karena kurangnya akomodasi 

yang baik dari potensi-potensi yang ada menjadikan kawasan ini 

kurang memadahi sebagai tempat pementasan. Selain itu kawasan 

ini merupakan kawasan yang memang diperuntukkan sebagai 

kawasan olahraga.

5. Hotel-hotel Berbintang dan Pub

Pementasan indoor musik-musik café biasanya diselenggarakan 

di hotel berbintang dan pub. Musik top 40, musik jazz, musik retro 

merupakan musik yang mendominasi segmen café ini. Nama-nama 

seperti bar Saraswati Hotel Novotel, Music room hotel Quality, Hailai 

pub and restaurant, Central dan lain sebagainya merupakan 

beberapa tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat 

pertunjukan musik segmen masyarakat tertentu yang tentunya untuk 

menikmatinya membutuhkan charge (biaya untuk sekedar masuk ke 

ruang tersebut) sehingga dapat dikategorikan sebagai sarana hiburan 

segmen menangah keatas saja.
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Band-band yang berskala besar pernah singgah di kota Solo 

seperti Dewa, Slank, Padi dll di mana rata-rata jumlah penonton + 

15.000 orang untuk setiap konsernya. Hal ini membutuhkan suatu 

tempat yang benar-benar sesuai dengan standar gedung pertunjukan 

karena selain kenyamanan, kemanan penontonpun juga harus 

diperhitungkan.

Untuk kegiatan pameran terutama pameran musik sering sekali 

diadakan di hotel seperti Novotel Hotel maupun di toko-toko alat musik 

itu sendiri. Adapun toko-toko alat musik banyak terdapat di kawasan 

Coyudan (Kurnia dan Nada Mas) serta di daerah Pasar Gedhe, Ketandan 

(Ratu Musik).Adapaun kondisi dari toko-toko tersebut adalah:

a. Kawasan Pasar Pon

Toko-toko musik di kawasan ini hanya berupa toko-toko musik 

yang kecil yang hanya menjual 4-5 jenis alat musik saja. Di samping 

itu alat-alat musik hanya sebagai barang dagangan sampingan karena 

penjualan utama toko-toko ini adalah peralatan olahraga. Keadaan 

toko pun kurang representatif (sempit) dan tampak berantakan.

b. Kurnia, Nada Mas dan Ratu Musik

Ketiga toko ini adalah toko alat musik yang tebesar dan 

terkomplit di kota Solo. Toko musik ini menjual alat musik, sound 

system dan asesorisnya dengan kualitas yang baik. Luas ruang yang 

cukup menyebabkan toko musik ini mampu menampung banyak jenis 

alat musik. 

Kondisi musik di Kota Surakarta mempunyai indikasi yang baik 

dan potensial untuk berkembang. Hal ini terlihat dari perkembangan 

industri musik dengan indikator cukup banyaknya jumlah penyanyi 

ataupun grup musik pendatang baru di pentas-pentas lokal maupun yang 

menembus pasar nasional baik melalui major label (perusahaan rekaman 

yang resmi) maupun indie label (perusahaan rekaman independen yang 

tidak resmi) dari berbagai aliran musik (khususnya diatonis modern). 

Nama-nama band seperti Kaisar, Jasmine, Utara, Vanila hingga penyanyi 

khas lokal seperti Didi Kempot, Gesang dan Waljinah merupakan suatu
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indikasi bahwa Surakarta sudah mempunyai suatu image bahwa 

Surakarta merupakan salah satu kota produsen seniman musik di 

Indonesia. Realitas yang terjadi adalah belum adanya sebuah wadah 

organisasi persatuan artis Surakarta sehingga output karya yang 

dihasilkan terkesan tidak ada koordinasi integral. Sekiranya keberadaan 

pusat musik sebagai wadah organisatoris pelaku-pelaku musik di 

Surakarta sebagai home-base musisi-musisi lokal dan sebagai jembatan 

menuju pentas nasional mutlak diperlukan.

Di Kota Surakarta, telah terdapat lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan musik yaitu Yamaha Musik 

Indonesia (YMI) yang merupakan afiliasi (cabang) yang terdapat juga di 

kota-kota besar lainnya. YMI afiliasi Surakarta terdapat di 2 tempat 

yaitu di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan RE Martadinata (Ratu Musik). 

Instruktur musik yang mengajar di lembaga tersebut adalah instruktur 

yang telah menempuh pendidikan khusus dan memperoleh lisensi dari 

lembaga pendidikan musik Yamaha. Secara organisasi, Yamaha Musik 

Indonesia telah mempunyai pengalaman yang expert. Akan tetapi seiring 

dengan perkembangan permusikan skala lokal Kota Surakarta yang ada, 

tampaknya YMI ,khususnya YMI afiliasi Surakarta, perlu melakukan 

peningkatan dalam hal fasilitas dengan pertimbangan :

Perencanaan ruangan yang kurang sempurna untuk latihan musik ; 

membutuhkan tempat untuk menggelar (display dan workshop) karya 

siswa ; kondisi tapak yang luasannya terbatas juga daerah peruntukan 

berdasarkan tata guna lahan Kota Surakarta lokasi Jalan RE Martadinata 

merupakan zona perdagangan ; serta kapasitas yang terbatas sehingga 

pihak Yayasan mengalami kesulitan dalam pembagian waktu dan ruang 

latihan.

2. Prospek

Dari sisi historis Surakarta, merupakan salah satu barometer 

perkembangan musik di Indonesia di masa lalu. Hal ini terbukti dengan 

terdapatnya salah satu dari 4 perusahaan rekaman pertama yang ada di 

Indonesia yaitu PN Lokananta. Nasib PN Lokananta sekarang, menjadi 

bias dan tidak begitu populer di kalangan masyarakat itu sendiri.  Hal ini 
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terjadi karena pengelola khususnya dan Pemkot selaku penentu 

kebijakan kota kurang bisa melihat potensi-potensi yang sangat optimal 

dengan melakukan perubahan dan inovasi pada potensi perusahaan 

rekaman yang ada di kota Surakarta. Hal ini menjadi sebuah titik tolak 

bahwa pusat musik yang direncanakan diharapkan dapat melihat potensi 

aktual dan historikal. Saat ini sudah cukup banyak menjamur, indie label 

perusahaan rekaman di Surakarta yang menyebar di berbagai daerah. 

Garasi Indie, Studio Biru merupakan beberapa contoh perusahaan yang 

melayani jasa rekaman yang ada di Surakarta. Bisnis jasa rekaman ini 

merupakan salah satu prospek yang cukup potensial untuk 

dikembangkan secara berkesinambungan.

3. Kendala

Dalam skala makro, bila melihat sarana dan prasarana yang ada 

saat ini Kota Surakarta belum mempunyai suatu gedung yang 

representatif dan secara khusus digunakan untuk memfasilitasi 

pertunjukan musik sebagai sarana berapresiasi bagi masyarakat 

Surakarta pada umumnya dan praktisi musik pada khususnya. Selama ini 

pertunjukan musik banyak dilangsungkan di GOR Manahan, THR 

Sriwedari, Stadion Sriwedari, dan beberapa hotel yang mempunyai 

kualitas dan kapasitas yang dirasa kurang memenuhi syarat teknis dan 

estetis. Padahal di Surakarta banyak disinggahi berbagai macam 

penyanyi dan grup musik (band) nasional diantaranya : GIGI, Slank, Kla 

Project, Dewa, Padi, Ari Lasso, Reza, Krisdayanti dan artis-artis 

interasional seperti Fire House mengadakan konser maupun promosi 

album baru mereka. 

Dalam skala mikro, potensi musik lokal seperti campusari, 

keroncong, bahkan dangdut yang merupakan brand image Kota 

Surakarta kurang dapat terekspose dan mempunyai kecenderungan 

peruntukannya untuk orang tertentu saja karena wadah setting tempat 

yang selama ini digunakan untuk mempertontonkan musik tersebut 

dirasa terlalu berorientasi kepada kalangan bawah saja (baca:kurang 

intelek). Pewadahan setting tempat semestinya dapat dinikmati oleh 
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semua pihak tanpa harus merugikan pihak lain yang mempunyai hak 

untuk menikmatinya juga.   

Perkembangan musik tersebut dapat dilihat dari bertambahnya 

jumlah musisi dari tahun ke tahun dan semakin bervariasinya alat musik 

yang beredar di pasaran. Perkembangan musik Indonesia dapat 

dikatakan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin 

banyaknya  prestasi yang berhasil diraih musisi Indonesia di luar negeri. 

Begitu juga yang terjadi di Surakarta. Banyak musisi-musisi Indonesia 

yang berprestasi berasal dari Surakarta. Akan tetapi banyak dari mereka 

cenderung memilih jalur edukatif dengan menjadi instruktur ataupun 

pengajar di lembaga-lembaga musik dan sekolah musik sebagai profesi. 

Meskipun ada juga yang menjadi musisi profesional. Untuk menjadi 

instruktur atau pengajar pun mereka harus sudah memiliki keahlian 

lebih dan lisensi khusus, dimana untuk mendapat keahlian tersebut 

mereka hanya bisa belajar di lembaga ataupun sekolah musik yang 

berkualitas yang hanya terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta dan 

Surabaya. Padahal minat serta potensi dari masyarakat Surakarta sendiri 

terhadap dunia musik sangat besar. Hanya karena tidak adanya fasilitas 

yang cukup memadai untuk proses belajar-mengajar, potensi, minat dan 

masa depan bermusik menjadi terhambat. 

Ada juga sebuah fenomena cukup menarik yang terjadi yaitu 

adanya studio-studio musik di Surakarta yang juga telah 

menyelenggarakan pendidikan musik walaupun dengan fasilitas 

seadanya. Hanya dengan sarana ruang 5X5 meter dan prasarana alat 

musik yang tidak standarpun mereka sudah membuka kursus musik untuk 

melayani keinginan masyarakat untuk sekedar bisa memainkan alat 

musik. Hal ini membuktikan bahwa antara besarnya antusias masyarakat 

Surakarta terhadap dunia musik tidak diimbangi dengan fasilitas untuk 

mendukung potensi yang mereka miliki. Dari segi fisik, bangunan studio 

itu pun sebenarnya tidak  cukup layak untuk dijadikan tempat proses 

belajar-mengajar. Tampilan luar dari bangunan studio tersebut 

terkadang tidak mencerminkan bahwa bangunan tersebut adalah suatu 

tempat pendidikan musik. Terkadang bangunan berasal dari rumah 
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tinggal yang kemudian dirombak untuk dijadikan sebuah studio latihan 

bagi grup band sekaligus sebagai tempat untuk memberikan kursus 

musik, dan bangunan studio-studio tersebut banyak tersebar di kota 

Surakarta ini. Sehingga terkadang masyarakat tidak mengetahui akan 

keberadaan tempat pendidikan musik tersebut.   



BAB IV

PUSAT PAGELARAN MUSIK MODERN DI SURAKARTA 

YANG DIRENCANAKAN

Bab ini sebagai sebuah kesimpulan (konklusi) konsepsi sementara yang 

diperoleh dari input sinkronisasi potensi, prospek dan kendala yang dimiliki 

kota Surakarta sebagai lokus dalam kaitannya dengan substansi utama musik 

sebagai fokus pembahasan yang akan dihasilkan sebagai pusat musik yang 

bagaimana dan seperti apa yang relevan dan mempunyai pengaruh yang 

signifikan bagi perkembangan kota Surakarta.

A. Bentuk Pusat Pagelaran Musik Modern sebagai Fasilitas Pusat 

Musik di Surakarta

1. Fungsi Pusat Musik

a. Sebagai media apresiasi seni musik yaitu sebagai sarana hiburan, 

pementasan, pertunjukan, museum seni musik modern.

b. Sebagai sarana pendidikan seni musik modern, meliputi 

pendidikan teori-teori dan pengembangan musik, instrumen 

maupun olah vokal.

c. Sebagai sarana promosi yang meliputi kegiatan produksi, 

perdagangan, pemasaran, jual-beli, peragaan instrumen musik, 

rekaman musik dan segala hal yang berhubungan dengan aspek 

perkenalan dan promosi musik modern.

2. Peran Pusat Musik

a. Sebagai salah satu wadah pemacu dan pengembangan seni musik 

Indonesia, khususnya di kota Surakarta sekaligus sebagai sarana 

rekreasi masyarakat, khususnya para pecinta seni musik modern.

b. Merangsang kreativitas para seniman musik dalam 

mengembangkan nilai-nilai seni musik.

c. Meningkatkan penghayatan dan apresiasi musik di kalangan 

masyarakat luas.

3. Motivasi Pusat Musik

Motivasi didirikannya Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta 

dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu :
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a. Dari segi karya musik

Dengan adanya fasilitas yang memadai untuk 

pertunjukan/pementasan musik, maka karya musik akan 

mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan secara optimal.

b. Dari segi seniman musik

Akan semakin meningkatkan semangat untuk berkarya dan 

meningkatkan kualitas musik Indonesia.

c. Dari segi masyarakat

Dengan adanya peningkatan kemampuan apresiasi musik dalam 

masyarakat, maka perkembangan seni musik semakin pesat dan 

terarah.

d. Dari segi Pemerintah

Dengan adanya fasilitas tersebut maka akan membantu 

pemerintah dalam usaha menggali dan mengembangkan seni 

musik.

4. Sasaran Pelayanan

Mencakup dua segi, yaitu :

a. Terhadap pengunjung

Sebagai sarana apresiasi dan hiburan musik.

b. Terhadap seni musik

Sebagai sarana mengembangkan dan mementaskan dalam bentuk 

pertunjukan karya musik mereka.

5. Lingkup Pelayanan

Lingkup pelayanan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta sebagai 

wadah permusikan adalah dalam skop wilayah kota, segala aspek 

yang menyangkut pertimbangan segi perencanaan makro dalam 

lingkup kota Surakarta dan karesidenan Surakarta.

6. Status Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Status Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta ini adalah sebagai 

lembaga swasta non-pemerintah yang bergerak di bidang musik. 
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7. Struktur Organisasi

STAFF

GUDANG (LOGGING)

CAFETARIA

KEUANGAN

TATA USAHA

STAFF

HUMAS

PEMASARAN

PUB (MUSIC ROOM)

KONSER BESAR

BIRO IKLAN

BIRO LISENSI PERUSAHAAN

STUDIO

BIRO REKAMAN

STUDIO

PERALATAN MUSIK

INSTRUMEN

REKAMAN

STAFF

KONSER AKADEMIS

KEPUSTAKAAN

SEMINAR

PENGEMBANGAN

INSTRUMEN

OLAH VOKAL

Rumah Tangga

Keamanan

Administrasi

Bagian TU dan personalia

Bagian Pemasaran

Bagian teknik pertunjukan

Bagian komunikasi dan 
advertising

Bagian Konsultasi Informasi 
dan data

Bagian Produksi Rekaman

Bagian Penyewaan dan 
Rental

Bagian Penjualan dan 
Pemasaran

Bagian Akademis

Bagian Penunjang 
Akademis 

Bagian Tata Usaha dan 
pengelola

Bagan IV.1
Struktur Organisasi Pusat Pagelaran Musik di Surakarta

AKOMODASI ARTIS
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8. Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud adalah rencana alokasi pembiayaan 

maupun pemasukan terhadap Pusat Pagelaran Musik Modern di 

Surakarta baik dalam tahap perencanaan sampai dengan operasional. 

Pembiayaan tersebut meliputi Modal, Pengeluaran Dan Pengembalian 

Modal.

Tabel IV.1

Pembiayaan dan pemasukan dari fasilitas yang direncanakan

Modal Sumber Pihak swasta yang akan mengelola

Investor / pemilik modal yang berminat

Pemerintah daerah

Masyarakat umum

Pembagian 

keuntungan

Dengan menggalang dana dari beberapa 

elemen masyarakat maka pengembalian 

keuntungannya dengan pembagian berdasarkan 

besar modal yang disetor, ke setiap elemen 

yang mendukung keberadaan Pusat Pagelaran 

Musik Modern di Surakarta

Pengeluaran Pengeluaran awal

Pengeluaran rutin

Biaya Perencanaan

Biaya Studi Kelayakan

Biaya pembelian tanah

Biaya pembangunan fisik

Biaya administrasi

Biaya pemeliharaan bangunan/ ebersihan

Biaya pemeliharaan alat mekanis/utilitas

Biaya pemeliharaan alat khusus/ nstrumen 

alat musik

Gaji pegawai

Asuransi

Pajak dan rekening (listrik, telepon,dll)

Biaya operasional administratif

Biaya pengadaan peralatan dan perbaikan 

kerusakan alat musik

Biaya untuk usaha peningkatan kualitas / 

pengembangan

Pemasukan Pendapatan dari penyelenggaraan pagelaran/pementasan 

musik

Pendapatan dari penyewaan fasilitas pagelaran musik
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Pendapatan dari penyewaan studio musik

Pendapatan dari pendidikan musik

Keuntungan dari penjualan alat musik, tata suara rekaman 

dan buku musik

Pendapatan dari pengelolaan fasilitas jasa penyewaan 

studio musik/alat musik, service alat musik dan fee dari 

oreder pentas musik

Pendapatan dari penyewaan fasilitas promosi

B. Bentuk Pusat Pagelaran Musik Modern sebagai Fasilitas Hiburan 

dan Pertunjukan Musik

1. Kegiatan-kegiatan yang ada pada fungsi tersebut meliputi :

a. Kegiatan konser dan pertunjukan

Kegiatan konser besar sekelas orkestra dengan jumlah 

penonton sampai + 1500 orang.

b. Kegiatan hiburan musik

Kegiatan semacam musik ruangan/pub.

c. Kegiatan pameran / museum musik

Semacam tempat menyimpan benda bersejarah di bidang 

musik.

d. Kegiatan pengelola pertunjukan musik

Meliputi kegiatan pengelola tata usaha dan acara 

(entertainment).

2. Tujuan

Tujuan keberadaan sebuah gedung pergelaran musik adalah :

a. Memberikan manfaat timbal balik antara artis musik, 

komponis, promotor musik dan masyarakat, khususnya para 

peminat musik.

b. Menggali dan mengembangkan potensi permusikan, guna 

memajukan permusikan Indonesia. 

c. Menyediakan fasilitas untuk kebituhan yang berhubungan 

dengan permusikan yaitu fasilitas pagelaran musik, fasilitas 

pendidikan musik dan fasilitas promosi/penjualan untuk 

wilayah Surakarta dan sekitarnya.
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3. Fungsi

Gedung pementasan musik berfungsi sebagai wadah apresiasi 

masyarakat terhadap musik dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam bidang seni musik.

4. Misi

Misi keberadaan gedung pementasan musik dapat ditinjau dari 

berbagai segi, yaitu :

a. Segi masyarakat

- Menyediakan wadah khusus bagi pergelaran.pementasn 

musik, dimana sajian musik dapat dinikmati sepenuhnya

- Menyediakan suatu tempat hiburan musik.

b. Segi insan musik dan komponis

Menyediakan wadah untuk menampilkan kemampuannya, 

sehingga dalam penyajianya dapat memenuhi pementasan yang 

baik.

c. Segi Pengelola

- Membantu pengembangan permusikan Indonesia.

- Menyediakan wadah rekreasi.

- Menyediakan wadah penyaluran bagi seniman musik.

- Aspek komersial.

5. Kapasitas

Untuk gedung pementasan musik yang cenderung menyajikan 

musik dalam bentuk konser, kapasitasnya kurang lebih 1500-3000 

penonton.1

6. Tempat Pementasan

Pementasan di dalam gedung (indoor). Yaitu pementasan yang 

dilakukan di dalam bangunan tertutup. 

7. Sistem Tata Suara

Dalam pementasan seni musik diatonis alat musik yang digunakan 

biasananya adalah musik elektrik, namun demikian alat musik 

akustikpun masih bisa digunakan dengan bantuan pengeras suara. 

                                               
1 Robert T.Packard, AIA, Ramsey/Sleeper Architectural Graphic Standart John Wiley & sons Inc., 
1981, page 20
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Oleh karena itu sistem tata suara yang digunakan dalam 

pementasan seni musik ini adalah sistem tata suara non-alamiah.

Sistem tata suara non-alamiah adalah sistem tata suara yang 

menghantarkan suara-suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik 

dengan menggunakan berbagai alat elektrik penunjang sound 

system.Sound system tersebut mampu menimbulkan berbagai efek 

suara, serta memancarkan suara ke arah publik pendengar dengan 

menggunakan microphone  dan pengeras suara2.

Skema IV.1
Pelaku dan kegiatan utama pada fasilitas pertunjukan musik

C. Bentuk Pusat Pagelaran Musik Modern sebagai Fasilitas 

Promosi, Penjualan dan Amusement Music

1. Kegiatan-kegiatan yang ada pada fungsi tersebut meliputi :

a. Kegiatan jual-beli dan pemasaran

                                               
2 Harry F. Olson, Musical Engineering, Mc Graw-Hill, New York, 1978

Penonton menungguMembeli tiket Menonton

Pemain Persiapan Pentas 

Pengelola  

Melayani informasi dan promosi

Menjual tiket masuk

Melayani penonton

Mengatur pendukung pentas

Merawat fasilitas
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Meliputi peragaan instrumen musik maupun rekaman-rekaman 

musik berikut pemasarannya.

b. Kegiatan jasa penyewaan/rental dan pelayanan

Meliputi kegiatan penyewaan peralatan musik dan peralatan 

pentas.

c. Kegiatan produksi rekaman

Meliputi kegiatan rekaman musik.

d. Kegiatan konsultasi, informasi dan data

Meliputi kegiatan kepengurusan, lisiensi rekaman, informasi dan 

pendokumenan data.

e. Kegiatan komunikasi dan advertising

Meliputi promosi, musik dan iklan.

f. Kegiatan administrasi pengelolaan dan operasional

Meliputi pengelolaan dan administrasi kantor.

g. Kegiatan-kegiatan Amusement Music yang meliputi :

i. Kegiatan clubbing/‘dugem’ pada Music Room

ii. Kegiatan studio latihan musik

iii. Kegiatan cyber music library /internet khusus musik

iv. Kegiatan pengelola 

Meliputi kegiatan pengelola tata usaha dan acara 

(entertainment).

2. Sistem Promosi dan Penjualan

Sistem Promosi

a. Promosi langsung

Promosi mengunjungi wadah promosi Music Center, seperti 

pameran.

b. Promosi tidak langsung

Melalui selebaran/brosur atau siaran radio.

Sistem Penjualan

a. Aktif

Pengunjung mencoba alat musik secara langsung dengan 

didampingi oleh sales untuk memberikan keterangan.

b. Pasif
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Pengunjung hanya memperlihatkan sales melakukan demo / 

peragaan.

Dalam mengadakan transaksi penjualan pembayaran dapat 

dilakukan secara tunai dan kredit (dengan bunga).

3. Bentuk Promosi dan Penjualan

a. Bentuk Promosi

Promosi tetap, berupa showroom.

Promosi tidak tetap berupa pameran temporer.

b. Bentuk Penjualan

Dibedakan atas jenis barang yang dijual, yaitu :

- Alat musik berat dan ringan.

- Perlengakapan tata suara pentas.

- Perlengkapan/asesori musik.

- Rekaman Musik

- Buku-buku majalah musik

- Garansi musik ringan

- Penyewaan studio musik dan alat musik.

- Penyewaan alat musik dan perlengkapan tata suara untuk 

pentas musik.

Tabel IV. 2
Jenis barang dan jasa yang ditawarkan pada divisi promosi dan penjualan

Jenis 
Kegiatan

Macam Kegiatan Barang/jasa yang 
ditawarkan

Promosi dan 
penjualan

Promosi yang berhubungan
dengan produk alat musik
Promosi hasil rekaman 
musik oleh insan 
permusikan
Promosi pendidikan musik

Alat musik berat dan 
ringan
Perlengkapan tata suara 
pentas
Perlengkapan/accessories 
musik 
Buku-buku/majalah 
permusikan

Pelayanan 
Jasa

Pelayanan apresiasi alat 
musik berat dan ringan
Penyewaan studio musik 
dan alat musik
Penyewaan alat musik 
dan perlengkapan tata 
suara (sound system)
untuk pentas musik
Menerima order pentas / 
hiburan musik
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D. Bentuk Pusat Pagelaran Musik Modern sebagai

FasilitasPendidikan Musik

1. Kegiatan-kegiatan yang ada pada fungsi tersebut meliputi :

a. Kegiatan Kurikuler

Meliputi pengajaran teori dan praktek musik, serta 

pengembangan terhadap teknologi musik.

b. Kegiatan penunjang akademik

Meliputi :

- Kegiatan referensi literatur buku umum dan buku yang 

berkaitan dengan musik.

- Kegiatan pertunjukan, konser akademis.

- Kegiatan ceramah, diskusi dan seminar.

- Kegiatan dokumentasi musik.

- Kegiatan siswa : himpunan.

c. Kegiatan Pengelola dan administrasi

Kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah musik, dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan instruktur/pengajar musik.

2. Fungsi

Memberikan dan membekali dasar pengetahuan kepada siswa, yang 

berupa praktek dan teori musik , sehingga tercipta ahli-ahli musik 

yang dapat menguasai minimum satu instrumen.

3. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan adalahpendidikan non formal/kursus, pendidikan 

tersebut cepat dan praktis sehingga akandapat diterima oleh 

masyarakat umum.

4. Bentuk pendidikan

Sesuai dengan misinya, bentuk pendidikan musik adalah pendidikan 

dengan mata pelajaraan teori dan praktek.

5. Kelompok jenis pendidikan (YMI, 2004)

a. Kelompok anak-anak

Untuk kalangan anak-anak, sebaiknya pendidikan musik 

diberikan sejak dini dengan pertimbangan :
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- Musik dapat memperhalus perasaan anak, latihan mengasah 

pendengaran sangat efektif, jika dilakukan sejak kecil yaitu 

sekitar usia 5 tahun, anak-anak belajar mengenal musik, 

menyanyi dan memainkan lagu-lagu sederhana dengan 

latihan melalui indera pendengarannya.

- Pada umumnya anak-anak yang menerima pendidikan musik 

pada usia dini akan tetap menjadikan musik sebagai bagian 

dari hidupnya.

b. Kelompok Umum

Kelompok ini terdiri dari remaja (10-15 tahun) dan dewasa (di 

atas usia 16 tahun keatas).

Tabel IV. 3

Tabel Jenis Pendidikan musik dan fasilitas yang disediakan
Kelompok Pendidikan Jenis Pendidikan Fasilitas yang Disediakan

Anak-anak  Kursus musik anak.
 Kursus electone anak
 Kursus vokal anak

 Instrumen akustik piano
 Instrumen elektronik 

organ
 Instrumen petik
 Instrumen pukul
 Instrumen gesek dan 

instrumen tiup
Dewasa  Instrumen solo 

(praktek instrumen 
tunggal)

 Ansambel (praktek 
kelompok)

 Bina vokal

 Instrumen akustik piano
 Instrumen elektronik 

organ
 Instrumen petik
 Instrumen pukul
 Instrumen gesek dan 

instrumen tiup

6. Kurikulum

Kurikulum pendidikan musik yang diajarkan adalah sesuai dengan 

kurikulum pendidikan musik Internasional (dari Yamaha Musik 

Indonesia).

Skema IV. 2
Pelaku dan kegiatan utama pada fasilitas pendidikan musik

Pengunjung Bertanya
K Perpustakaan

Mendaftar
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E. Fungsi Umum

Meliputi :

a. Kegiatan administrasi wadah Pusat Pagelaran Musik Modern 

Meliputi tata usaha kantor, keuangan, pembelian dan umum.

b. Kegiatan rumah tangga wadah Pusat Pagelaran Musik Modern

Meliputi penyimpanan perlengkapan (gudang) dan kafetaria.

c. Kegiatan keamanan wadah Pusat Pusat Pagelaran Musik Modern

Meliputi penjagaan dan pengawasan keaanan wadah Pusat 

Pagelaran Musik Modern.

F. Ketentuan Umum Pagelaran Musik Modern

Berdasarkan kajian teori dan studi banding terhadap gedung pagelaran 

musik yang telah ada pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan :

1. Ketentuan Akustik 

Volume per tempat duduk penonton untuk ruang pagelaran musik 

adalah minimal 6,2 m3, optimum 7,8 m3 dan maksimal 10,8 m3.

Siswa Menunggu

Belajar Praktek dewasa/anak

Belajar Teori

Perpustakaan

Urusan Administrasi

Pengelola

Melayani informasi

Melayani administrasi

Melayani teori

Mengajar praktek

Merawat fasilitas 



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab IV - 92

Membutuhkan sistem pengeras tata suara (electronic sound 

system) dan harus ada kekerasan yang cukup terutama pada 

tempat duduk terjauh.

RT (Reverbration Time), waktu dengung dalam ruang konser

musik, berbeda untuk setiap jenis musik, untuk musik baroque 

RT sedikit diatas 1,0 sekon sangat ideal, RT 1,5 sekon disarankan 

untuk musik klasik dan musik modern dan sedikit diatas 2,0 sekon 

disukai untuk musik romantik. Sehingga diambil kompromi, untuk 

ruang musik segala jenis RT rata-rata 1,7 sekon. (Akustik 

Lingkungan, hal : 93)

Nilai absorbsi bahan tempat duduk diusahakan sama dengan 

manusia (penonton), sehingga bila gedung tidak memenuhi 

kapasitas jumlah penonton tidak terjadi perubahan kualitas 

akustik ruang. Manusia di tempat duduk empuk dalam teater 

akan melakukan penyerapan sekitar 4 sampai 5 sabin.

Bebas dari cacat akustik

Bebas dari bising (interior dan eksterior) dan getaran.

2. Ketentuan Visual

Untuk memperoleh kenikmatan visual yang optimal diperlukan hal-

hal berikut :

Kenikmatan visual yang optimum adalah pada range batas-batas 

penglihatan manusia yang wajar, sesuai dengan standart 

penglihatan manusia.

Penonton tidak boleh saling menghalangi pandangan penonton 

yang lain.

Membutuhkan tata cahaya panggung.

G. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Secara keseluruhan jadwal pelaksanaan kegiatan permusikan di Pusat 

Pagelaran Musik Modern sebagai berikut :

1. Bagian Pertunjukan dan Hiburan

Waktu kegiatan pertunjukan dan hiburan musik dilangsungkan 

pada waktu malam hari hingga dini hari, yaitu antara pukul 
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20.00-02.00. Digunakannya waktu tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari waktu kegiatan dengan kegiatan umum lainnya. 

Untuk perbedaan waktu konser dan kegiatan musik ruangan/pun 

adalah sebagai berikut :

a. konser musik 20.00-24.00

b. musik ruangan/pub 20.00-02.00

2. Bagian Pendidikan Musik

Waktu kegiatan sekolah musik dilangsungkan tiga tahap, yaitu 

pagi, siang dan sore hari guna memberikan kesempatan siswa 

bersekolah. Waktu kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.30-

18.00.

3. Bagian Promosi, Penjualan dan Amusement Musik

a. Kegiatan promosi yang meliputi penjualan alat-alat musik, 

rental, museum musik dilangsungkan pada waktu pagi hari 

hingga malam hari, sesuai dengan jam buka toko-toko pada 

umumya, mulai pukul 08.00-21.00.

b. Kegiatan promosi yang meliputi kegiatan rekaman dilakukan 

pukul 08.00-24.00.

c. Kegiatan amusement music yang meliputi cyber music 

libraries dan studio persewaan latihan band, merupakan 

kegiatan yang dominan dalam segi waktu (pagi-malam) buka 

pukul 08.00-24.00

4. Bagian Museum Musik

Waktu buka museum ini adalah jam kerja efektif yaitu jam 

09.00-16.00. Sewaktu hari Sabtu dan Minggu buka hingga pukul 

22.00.

H. Tabelar Alokasi Waktu Penggunaan Ruang dan Bangunan

No. Ruang/Bangunan Range Waktu Kegiatan

1. Ruang Pagelaran Kondisional -Pementasan Musik 

Lokal/Nasional/Internasional yang 

disponsori oleh promotor

-Disewa oleh institusi pemerintah/ 

swasta untuk kegiatan musik
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Temporal -Pentas Musik Lokal Solo (Karesidenan 

Surakarta) Bulanan atau Mingguan

-Pementasan umum karya dan ujian 

siswa pendidikan musik 

2. Stage Outdoor Kondisional -Pementasan Musik Lokal. Nasional dan 

Internasional

-Helipad untuk artis

Temporal -Pentas Musik Manahan

3. Amusement Lain :

Music Room

Studio Latihan

Cyber Music 

Librares

Harian

22.00-02.00

09.00-24.00

24 jam

-Kegiatan clubbing (dugem)

-Latihan Musik

-Browsing dan download 

4. Promosi Penjualan Harian

09.00-21.00 Penjualan alat musik dan pameran 

produk teknologi musik

5. Pendidikan Setiap hari 

kecuali Minggu 

14.00-21.00

Pendidikan musik anak-anak dan dewasa

I. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

a. Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta sebagai 

wadah pergelaran musik, pendidikan musik, dan 

pameran serta penjualan produk industri musik, 

keberadannya diharapkan dapat meningkatkan persepsi 

dan apresiasi masyarakat serta membina dan 

mengembangkan seni musik dalam rangka peningkatan 

penghayatan nilai budaya sebagai hasil ciptaan manusia.

b. Kota Surakarta sebagai lokasi wadah pagelaran musik,

pendidikan musik dan pameran serta penjualan industri 

musik mempunyai potensi besar untuk kegiatan seni 

musik dimana selama ini kegiatan seni musik belum 

terwadahi secara komprehensif dan representatif.
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2. Kesimpulan Khusus

a. Ruang pementasan musik merupakan wadah 

penyampaian audiovisual produk seni dari seniman 

musik/pemain terhadap publik penonton yang 

memerlukan persyaratan visualisasi dan akustika, 

dimana di dalam kegiatannya melibatkan pelaku 

kegiatan dan kegiatan yang terwadahi serta unsur 

penunjang lainnya.

b. Ruang pendidikan musik sebagai wadah pendidikan 

musik modern baik secara teori maupun praktek 

memerlukan pengkondisian tertentu menyangkut 

kualitas (tuntutan akustikal yang tidak begitu 

ditekankan dalam konteks ini) dan kuantitas (besarana 

ruang, aspek pendidikan).

c. Ruang pameran, penjualan industri musik dan museum 

musik memerlukan suatu pengkondisian ruang dan 

pengaturan lay out objek dalam hal ini alat-alat musik 

sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan 

pameran, penjualan maupun kunjungan serta 

kenyamanan (comfortability) pengunjung.

d. Dalam mewujudkan peruangan di dalam kompleks 

wadah ini dilakukan studi pendidikan berdasarkan 

kelompok kegiatan, kegiatan yang saling berhubungan, 

standar serta persyaratan ruang. Sehingga penggunaan 

ruang dapat berfungsi secara optimal.

e. Dalam mencapai tujuan pengembangan nilai budaya 

yang diwadahi dalam hal ini seni musik, diperlukan 

suatu wujud penampilan bangunan dengan 

mengungkapkan citra arsitektural bangunan yang 

mempunyai karakter khas sesuai dengan jiwa musik yang 

kreatif dan dinamis.



BAB V

ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN

PUSAT PAGELARAN MUSIK MODERN DI SURAKARTA

Bab analisis menjelaskan proses pendekatan konsep rancang bangun 

Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta sesuai dengan data-data yang 

diperoleh, yang berasal dari lapangan (data primer), teoretik dan literatur-

literatur yang ada (data sekunder). Proses analisis meliputi analisis megenai 

pola kegiatan pengguna, kebutuhan, besaran, pola hubungan ruang, proses 

penentuan tapak, pencapaian dan arah orientasi. Selain itu juga akan di analisis 

arah penekanannya yang berupa bentuk ekspresi bangunan serta analisis 

penentuan konsep pengkondisian ruang, struktur dan utilitas bangunan.

A. Analisis Penentuan Konsep Peruangan

1. Analisis Kegiatan

  Dasar Pertimbangan :

- Pelaku kegiatan

- Jenis kelompok kegiatan

- Macam aktivitas pelaku kegiatan

Secara garis besar, berdasar bentuk kegiatan dan macam kegiatan yang 

dilaksanakan, kegiatan yang terjadi pada Pusat Pagelaran Musik Modern 

di Surakarta  adalah :

a) Kelompok Kegiatan Utama  :

- Kelompok kegiatan Pagelaran Musik

b) Kelompok Kegiatan Penunjang

- Kelompok kegiatan promosi, penjualan produk industri musik dan 

kegiatan amusement musik

- Kelompok kegiatan pendidikan musik

c) Kelompok kegiatan pengelolaan

a. Kelompok Kegiatan Utama

Kelompok Kegiatan Pagelaran Musik

Berdasar pelaku kegiatan pada kolompok kegiatan pagelaran musik, 

kegiatan yang terjadi adalah :
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Datang

Pulang

Parkir

Melayani kebutuhan informasi

Menggelar menyediakan 
fasilitas promosi

Menyediakan ticket box

Memandu penoton dalam 
auditorium

Menerima tamu

Mengatur administrasi 
khusus divisi pagelaran

Mengatur peralatan/perlengkapan 
dan akomodasi

Mengatur/kontrol alat 
pendukung pementasan

Koordinasi dengan penyaji

Menyimpan dan 
memelihara 
peralatan 

Ibadah Istirahat, 
makan, 
minum 

M
et

ab
ol

is
m

e 

 Kegiatan Pengunjung / Penonton

 Kegiatan Pemusik/Pementas, Penyaji dan Krew

 Kegiatan Pengelola Pagelaran Khusus Divisi Pagelaran Musik

Datang

Pulang

Parkir

Menurunkan/memuat 
perlengkapan pentas 

Pemain 
Menunggu 

Simpan/ambil 
barang pribadi 

metabolisme
Istirahat atau 

menginap  Mementaskan 
pertunjukan    

Menyimpan/mengepak 
perlengkapan pentas

Mempersiapkan 
perlengkapan pentas

Berlatih sebelum 
pentas 

Diskusi pakaian 
dan berhias 

Istirahat/menanti 
giliran pentas 

Ganti pakaian 
dan berhias  

Datang

Pulang

Parkir

Bertanya/melihat 
informasi promosi

Menunggu Beli makanan 
dan minuman 

Beli tiket Masuk Menonton  

M
et

ab
ol

is
m

e 
 

Keluar   



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab V - 98

b. Kelompok Kegiatan Penunjang

Kelompok Kegiatan Promosi, Penjualan Produk Industri Musik dan 

Amusement Musik

Berdasarkan pelaku kegiatan dalam kelompok promosi, penjualan 

produk dan amusement musik, kegiatan yang terjadi adalah :

 Kegiatan Pengunjung

Melihat koleksi barang 
saat pameran temporer

Melihat demo alat musik

Melihat promosi lain (PKL)

Melihat koleksi alat  
musik & tata suara

Melihat koleksi rekaman 
(audio/audio-visual)

Melihat koleksi buku 
musik

Mendapatkan jasa service 
alat musik/tata suara

Menyewa studio musik

Pesan perlengkapan 
pentas musik (alat musik 

& tata suara

Bertanya / 
mendapatkan 

informasi 

Simpan/ambil 
brg bawaan 

sendiri 

Parkir 

Datang  

Pulang  

M
en

un
gg

u 
  

M
en

co
ba

 

Be
li 

A
m

bi
l 

ba
ra

ng
 

Coba 

Coba 
Coba 

A
m

bi
l 

br
g 

M
e

ta
b

o
li

sm
e

Menyelesaikan 
administrasi jasa

Membuka situs dan 
mencari informasi via-

internet

Clubbing/Pesta (dugem) 
bersama-sama
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 Kegiatan pengelola divisi promosi, penjualan dan amusement 

music

Kelompok Kegiatan Pendidikan Musik

Berdasarkan pelaku kegiatan dalam kelompok pendidikan musik, 

kegiatan yang terjadi adalah :

 Kegiatan Pengunjung

Parkir 

Datang  

Pulang  

Is
ti

ra
ha

t 

M
akanan/

m
inum

an

Simpan/ 
ambil brg 
karyawan  

M
et

ab
ol

is
m

e 
 

Melayani pembayaran/ 
pengemasan barang 

Memamerkan menjual 
buku-buku musik 

Memamerkam/menjual 
produk rekaman musik

Memamerkam/menjual alat-
alat musik/perlengkapan lain

Menyediakan fasilitas untuk 
pameran temporer/promosi

Melayani jasa servise alat 
musik/tata suara

Menyediakan dan melayani 
sewa studio musik

Melayani jasa sewa alat 
pentas & pentasan

Melayani administrasi 
pelayanan jasa

Keg. Administrasi divisi 
promosi & penjualan

Setting area 
pameran/promosi

Memandu calon pembeli 
saat mencoba alat musik

Memandu pembeli saat 
mencoba rekaman

Menyimpan 
perlengkapan musik 

yang disewakan

Suplay barang

Simpan/ 
timbun brg

Menurunkan/
memuat brg

Parkir 

Barang 
datang 

Keluar  

Datang

Pulang

Parkir

Mendaftar 

Bertanya/mendapatkan informasi

Mencari koleksi musik/literatur 

Mengantar/menunggu anak kursus 

Metabolisme 
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 Kegiatan Siswa/Peserta Pendidikan dan Pelatihan

 Kegiatan Staf Pengajar

 Kegiatan pengelola khusus divisi pendidikan musik

Datang

Pulang 

Parkir  

Absen/urusan 
administrasi   

Menunggu/istirahat
/ melihat informasi

Belajar praktek musik

Belajar teori musik 

Mencari/melihat 
koleksi musik/literatur

Belajar musik anak

Menyimpan/ 
mengambil 
alat musik

ib
ad

ah
 Istiraha

t, 
makan/ 
minum 

M
et

ab
ol

is
m

e 
 

Datang

Pulang 

Parkir  

Persiapan 
mengajar   

Mengajar teori   

Mengajar praktek   

Mengajar musik anak   

Ib
ad

ah
  

Istirahat 
makan/ 
minum  

M
et

ab
ol

is
m

e 
  

Datang

Pulang 

Parkir  

Mengatur administrasi 
khusus divisi pendidikan 

musik   

Menerima tamu/ 
memberi informasi 

Memelihara koleksi 
musik/literatur   

Ib
ad

ah
  

Istirahat 
makan/ 
minum  

M
et

ab
ol

is
m

e 
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c. Kelompok Kegiatan Pengelolaan

Berdasarkan pelaku kegiatan pada kelompok kegiatan pengelolaan, 

kegiatan yang terjadi adalah :

 Kegiatan pengelola karyawan

2. Analisis Kebutuhan Ruang

           a.Tuntutan wadah kegiatan

Setiap jenis kegiatan yang direncanakan dalam Pusat Pagelaran 

Musik Modern di Surakarta membutuhkan wadah/ruang yang dapat 

memenuhi tuntutan aktivitas/kegiatan. Tuntutan tiap kegiatan berbeda-

Datang

Pulang

Parkir

Kegegiatan Memimpin 
seluruh manajemen

Kegegiatan Menajemen  
keuangan 

Kegiatan manajemen 
personalia 

Kegiatan manajemen 
umum 

Kegiatan manajemen 
pemasaran

Kegiatan menerima      
tamu

Kegiatan dapur

Kegiatan pengoperasian 
utilitas bangunan

Kegiatan pengamanan 
bangunan

Kegiatan perawatan 
bangunan

Penyediaan/pengelol
aan fasilitas P3K

Penyediaan fasilitas 
cafetaria

Simpan 
brg 

kary.

Metabolisme 

Istirahat  

Metabolisme 

Istirahat  

Kegiatan  
rapat 

Ibadah  
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beda sehingga bentuk ruangpun dapat berbeda-beda sesuai tuntutan 

jenis kegiatan yang ditampung. Di bawah ini dijabarkan jenis aktivitas 

dan ruang/wadah penampungnya.

Tabel V.1 
Kebutuhan Ruang Berdasarkan Macam dan Pelaku Kegiatan

Kelompok 

Kegiatan

Macam Kegiatan Pelaku 

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1 2 3 4

A.Kegiatan 

Utama

Kegiatan 

Pagelaran Musik

a. Kelompok keg. Penerimaan 

publik

- parkir

- penonton masuk

- bertanya

- telepon

- menanti pertunjukan

- membeli barang jualan

- melihat informasi & promosi

- menitipkan barang

- penonton VIP menunggu

- membeli tiket

- penonton siap masuk ruang 

pertunjukan

- makan dan minum

- metabolisme pengunjung

Penonton

- area parkir

- hall penerimaan/foyer

- counter informasi

- box telepon

- lobby

-  PKL area

- hall/galleri

- r. penitipan barang

- lounge

- loket

- r. checking

- kantin

- lavatory

b. Kelompok kegiatan persiapan 

pementasan

- parkir

- pemain masuk

- pemain menunggu/berkumpul

- pemain menyimpan barang

- pemain berlatih/persiapan

- pemain utama ganti/berhias

- ganti pakaian/berhias

- pemain menanti waktu pentas

- pemain istirahat atau 

menginap/singgah

- makan dan minum artis

- pemain metabolisme dan 

mandi

- koordinasi pemain dan 

pimpinan group

- menurunkan barang untuk 

pentas

- meletakkan barang persiapan 

Pementas

- area parkir pementas

- foyer

- lobby pemain

- locker

- r. latihan

- r. ganti pemain utama

- r. ganti / r. rias

- r. tunggu

- r. mess artis

- Ruang makan dan dapur

- lavatory dan r. shower

- r. pimpinan group / road 

manager

- dropping area

- gudang serba guna
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pentas

- mempersiapkan tata pentas/ 

dekorasi

- r. bengkel

- menyimpan alat musik

- menyimpan kursi cadangan

pengelola - gudang alat musik

- gudang

c. Kelompok kegiatan menonton 

dan pementasan

- menonton

- menggelar pentas

- mengatur tata 

panggung/dekorasi

- mengatur tata suara

- mengatur tata cahaya

- memimpin koordinasi 

pelaksanaan pentas

Penonton 

pementas 

staf pentas

pengelola

- r. penonton/auditorium

- panggung/stage

- r. kontrol dekorasi

- r. kontrol suara

- r. kontrol cahaya

- r. manajer pentas

d.Kelompok kegiatan 

pengelolaan divisi pagelaran

- parkir

- mengelola administrasi divisi 

pagelaran

- memimpin pengelolaan divisi 

pagelaran

- membantu manajer

- mengelola segala operasional 

dan perawatan

- rapat pengelola

- menyimpan arsip

- membantu kelancaran tugas 

war-tawan untuk meliput 

pementasan

- metabolisme

- mengontrol utilitas bangunan

- meletakkan peralatan mekanis

- menyimpan barang keperluan 

perawatan

Pengelola - area parkir pengelola

- r. administrasi

- r. pim. div. pagelaran

- r. tamu

- r. staf divisi pagelaran

- r. karyawan

- r. rapat

- gudang arsip

- r. wartawan

- lavatory

- r. pengendali utilitas

- r. peralatan mekanis

- gudang service

B. Kegiatan 

Penunjang

1. Kegiatan Pro-

mosi, 

Penjualan 

Produk 

Industri Musik

dan 

- Parkir

- Bertanya

- Menitipkan barang bawaan

- Melihat pameran & promosi

- Membeli barang promosi

- Melihat koleksi tetap alat 

musik & sistem tata suara

Pengunjung - area parkir

- counter informasi

- penitipan barang

- r. pamer temporer

- kasir

- r. pamer alat musik & 

sistem tata suara 

permanen
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Amusement 

Music

- Melihat koleksi rekaman musik 

(audio & audio visual)

- Membeli produk rekaman 

- Mendapat jasa service

- Menyewakan studio musik

- Memesan perlengkapan pentas

- Membayar pelayanan jasa

- Membuka situs internet dan 

mencari literatur musik

- Clubbing/pesta/dugem

- Metabolisme

- r. pamer produk rekaman

- kasir

- r. penerimaan reparasi / 

ser-vice 

- studio musik band

- r.adm. Persewaan alat 

pentas

- kasir

- cyber music libraries

- Music Room

- lavatory

- parkir

- menurunkan/memuat barang

- menyimpan barang

- melayani informasi

- memamerkan / promosi 

produk musik untuk temporer

- demo musik/alat musik

- menyiapkan penataan 

pameran

- memamerkan tetap produk 

alat musik dan produk 

kelengkapan lainnya

- memamerkan tetap porduk 

reka-man musik/buku musik

- melayani transaksi pembelian

- melayani jasa reparasi

- melayani sewa studio musik

- menyimpan perlengkapan 

pentas yang disewakan

- pengurusan adm. Jasa

- memimpin pengelolaan divisi 

promosi/penjualan produk 

indus-tri musik

- menyimpan barang pribadi 

kary.

- Metabolisme

- Ibadah

Pengelola - area parkir pengelola

- area bongkar muat

- gudang barang

- counter informasi

- r. pamer temporer

- stage r. pamer temporer

- bengkel kerja tata ruang

- r. pamer produk alat 

musik & sistem tata suara 

secara tetap

- r. pamer tetap porduk 

reka-man musik/buku 

musik

- kasir

- r. reparasi

- studio musik band

- gudang alat pentas musik

- r. adm. Jasa

- r. pimp. Div. 

Promosi/pen-jualan 

produk industri mu-sik

- r. tunggu tamu

- r. staf administrasi

- r. locker karyawan

- lavatory

- musholla

2. Kegiatan Pen-

didikan Musik

+ parkir

+ bertanya

Pengunjung + area parkir

+ r. informasi

+ pendaftaran / pembayaran / + r. 



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab V - 105

absen siswa

+ mencari koleksi buku / 

rekaman musik

+ mengantar / menunggu anak 

kursus

+ metabolisme

pendaftaran/administrasi

+ perpustakaan

+ r. tunggu / lobby

+ lavatory

+ parkir

+ menunggu / istirahat / 

melihat pe-ngumuman / info

- menyimpan alat musik siswa

- belajar teori musik

+ belajar praktek dewasa

- piano

- electone

- instrumen petik

- instrumen pukul

- instrumen gesek

- instrumen tiup

- belajar praktek 

berkelompok

- belajar praktek vokal

- belajar praktek anak

- mencari literatur / buku / 

rekaman musik

- ibadah

- metabolisme siswa

Siswa + area parkir siswa

+ r. tunggu/lobby

- locker alat musik siswa

- r. teori musik

+ r. praktek dewasa

- r. praktek piano

- r. praktek electone

- r. praktek instrumen 

petik

- r. praktek instrumen 

pukul

- r. praktek instrumen 

gesek

- r. praktek instrumen 

tiup

- r. praktek 

bersama/band

- r. praktek praktek 

vokal

- r. praktek musik anak

- perpustakaan

- musholla

- lavatory siswa

- parkir

- persiapan guru mengajar

- mengajar teori musik

- mengajar praktek musik 

umum

- mengajar musik anak

- menyimpan alat musik

- metabolisme

- ibadah

Guru - area parkir

- r. guru

- r. teori

- r. praktek umum

- r. musik anak

- locker alat musik

- lavatory karyawan

- musholla

- parkir

- pengelolaan administrasi 

pendidi-kan musik

- rapat pengelola/guru 

- aktivitas pengelolaan oleh 

pim-pinan divisi pendidikan 

Pengelola 

divisi 

pendi-dikan 

musik

- area parkir pengelola

- r. ka. Adm. Pend. Musik

- r. staf adm. Pend. Musik

- r. rapat

- r. pimpinan divisi pend. 
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musik

- metabolisme pengelola

- ibadah

- penyimpanan alat perawatan

Musik

- lavatory karyawan

- musholla

- gedung cleaning service

3. kegiatan 

pameran 

musik 

(museum)

- parkir

- menitipkan barang bawaan

- bertanya

- membeli tiket

- menonton pameran

- metabolisme

Pengunjung - area parkir

- penitipan barang

- informasi

- loket

- r. pameran

- lavatory

- parkir

- menurunkan/memuat barang

- menyimpan barang

- melayani informasi

- memamerkan koleksi

- memimipin pengelolaan 

- menyimpan barang pribadi

- administrasi

- metabolisme

- ibadah

Pengelola - area parkir

- area bangkar muat

- gudang barang

- counter informasi

- r.pamer koleksi

- r. pimpinan pengelola

- r. locker karyawan

- r. administrasi

- lavatory

- mushola 

C. Kegiatan 

Pengelolaan

- parkir

- aktivitas direktur

- keg. humas

- keg. manajemen keuangan

- keg. manajemen personalia

- keg. manajemen pemasaran

- keg. manajemen umum

- komputerisasi data/arsip

- rapat

- menyiapkan konsumsi untuk 

pimpinan/pengelola

- ibadah

- metabolisme

- area parkir pengelola

- r. direktur utama

- r. tamu

- r. pimp. Human

- r. staf humas

- r. manajer keuangan

- r. staf akuntan

- r. staf administrasi keu.

- r. manajer personalia

- r. staf adm. Personalia

- r. manajer pemasaran

- r. staf adm. Pemasaran

- r. staf promosi

- r. manajer umum

- r. staf inventarisasi perlk.

- r. staf pengadaan brg. 

Keb. dan penjualan

- r. staf tek. 

Perawatan/ops.

- r. staf keamanan

- r. staf pelayanan umum

- r. komputer

- r. rapat

- dapur/pantry

- musholla

- lavatory
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- keg. penerimaan

- keg. perawatan bangunan

- keg. pengoperasian utilitas 

bangunan

- keg. pengamanan

- keg. pelayanan kesehatan

- penyediaan fasilitas makan/ 

minum

- parkir

- r. karyawan kebersihan

- gudang alat kebersihan

- r. genset

- r. trafo

- r. panel listrik

- r. mesin AC

- r. pompa

- r. kerja/bengkel

- tangki air

- gudang

- r. kontrol

- r. satpam/pos jaga

- r. P3K

- cafetaria/kantin

b. Pengelompokan ruang

Berdasar kelompok jenis kegiatan,pengelompokan ruang terbagi atas :

b.1. Kelompok ruang kegiatan utama

- Kelompok ruang kegiatan pagelaran musik

b.2. Kelompok ruang kegiatan penunjang

- Kelompok ruang kegiatan promosi, penjualan produk industri musik

dan kegiatan amusement musik

- Kelompok ruang kegiatan pendidikan musik

- Kelompok kegiatan pameran ( museum musik )

b.3. Kelompok ruang kegiatan pengelolaan

- Kelompok ruang kegiatan pengelolaan administrasi

- Kelompok penerimaan publik (area parkir)

- Kelompok ruang pendukung/operasional perawatan bangunan

- Kelompok ruang penunjang kegiatan
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Tabel V.2

Pengelompokan Ruang Berdasar Kelompok Kegiatan

KELOMPOK 

RUANG
JENIS RUANG PEMAKAI ATRIBUTE SYARAT KHUSUS

1 2 3 4 5

1. Kelompok 

Ruang 

Pagelaran 

Musik

R. Penerima

- foyer

- conter informasi

- box telepon 

umum

- lobby

- r. penitipan brg

PKL area

hall gelleri promosi

loket tiket

- loket tiket 

reguler

- loket tiket VIP

lounge

- r. duduk

- bar

- dapur

lavatory penonton

- km/wc pa

- urinoir

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

Pengunjung

Pengunj./pengelol

a

Pengunjung

Pengunj. 

P’ngunj/pengelola

Pengelola

Pengunj. 

Pengelola

Pengunj. 

Pengelola

Pengunj. 

Pengelola

Pengelola

Pengunjung

 lega

 atraktif

 nyaman

 berkesan mene-

rima publik

lega, nyaman

aman

mudah terjangkau

representatif

mudah diketahui

nyaman

terlindung, 

sirkulasi udara dan 

penerangan baik.

 penyelesaian 

aku-stik, 

sehingga ter-

isolasi dengan 

ke-bisingan dari 

luar

sirkulasi 

memperhatikan 

kemungkinan antri

sedikit terpisah 

dari lobi reguler 

namun tidak secara 

visual.

R. Persiapan pentas

- lobby

- locker penitip. 

Brg

- r. pengel. Ur. 

Persiapan pentas

- r. latihan

-   mess artis

r. ganti/rias

- r. ganti pa

- r. rias pa

- r. ganti pi

- r. rias pi

rias/ganti VIP

- r. ganti pa

Pemain

Pemain

Pengelola

Pemain

Pemain

Pemain

Pemain utama

Lega, nyaman

Aman

nyaman

nyaman, tenang

nyaman, tenang

nyaman

nyaman, lega

Penyelesaian 

akustik
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- r. rias pa

- lavatory pa

- shower pa 

- r. ganti pi

- lavatory pi

- shower pi

- r. rias pi

- r. istirahat/r. 

per-siapan

- r. manajer 

pement.

Lavatory 

- km/wc pa

- urinoir

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

bengkel kerja

- r. kerja

- gudang

gudang

- gudang alat cad.

- Gudang kursi cad.

- Gud. Perlengkap. 

Pentas

- Dropping area

Pemain

Pimp. Pemain

Pemain

Staf pentas

Pengelola

pengelola

Nyaman

Nyaman

Terlindung 

sirkulasi udaran 

dan penerangan 

baik

Lega

Terlindung 

sirkulasi udaran 

dan penerang-an 

baik

R. Penonton

- r. penonton Penonton Nyaman  kenyaman visual 

akustik 

penerang-an 

buatan dan tata 

suara

 AC

R. Pementasan

Stage/panggung

- Orchestra pit

- Background

- r. kon. tata 

pentas panggung

- dekorasi/setting

- R. kont. tata 

suara pentas

- R. kont. tata 

cahaya pentas

- r. kon. r. 

pemain

staf teknisi pentas

Nyaman

Nyaman

 lighting

 dapat jelas 

melihat ke 

panggung
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penonton (udara 

& cahaya)

- r. kon. peralatan 

mekanis

- stage outdoor dan 

helipad

teknik/staf 

pentas, peralatan

artis, pemain,  

penonton

Terlindungi

Bebas terbuka

 diisolasi supaya 

tidak menimbul-

kan bising ke 

auditorium

 bebas tiang 

listrik

R. Pengelola

r. pimp. Div. pagel. 

Musik.

- r. ka. Div. page-

laran musik

- r. tamu

- r. staf adm.

- r. arsip

- teknisi

- r. rapat

- r. wartawan

lavatory

- km/wc pa

- urinoir

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

Pengelola

Pengelola/teknisi

Pengelola

Pengelola, peliput

Pengelola

Nyaman. Sirkulasi 

udara dan 

penerangan baik

nyaman

nyaman

terlindungi

2. kelompok 

ruang 

promosi, 

penjualan 

produk in-

dustri musik

dan 

amusement 

music 

R. Penerimaan

- entrance 

- resepsionis

- counter penitipan 

barang

pengunjung

pengunjung, 

penge-lola

 lega

 ataktif

 kesan 

menerima 

publik

 kesan 

menerima

 mudah dikenali

R. Promosi

- pamer temporer

- stage

Pengunjung, 

peserta pameran

 lega

 atraktif

Menyediakan 

fasilitas untuk 

pemasangan 

dekorasi/lighting

R. Penjualan

- r.p alat musik

- r.p tata suara

- r.p  rekam. musik

- r.p buku musik

- pengepakan brg 

- kasir 

Pengunjung  representatif,

 nyaman 

 komunikatif

 dilengkapi 

dengan tata 

lampu dekora-si

 dikelompokkan 

jenis dan 

produsen
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R. Pelayanan jasa

- r. tunggu

- counter 

registrasi/ 

penerimaan

- r. kerja/bengkel

- penitipan barang

- studio 

musik/band

- cyber music 

libraries

- music room

- r. kontrol

- gudang perlengk. 

Pentas

- area bongkar

muat

Pengunjung

Pengunj./pengelol

a

Pengelola

Pengelola

Pengelola/pengun

jung

Pengelola/pengun

jung

Pengelola/pengun

jung

Pengelola

 nyaman  untuk studio 

mu-sik 

membutuh- kan 

penyelesaian 

akustik, ruang 

ke-dap udara

 AC

R. Pengelola

r. adm. div. 

promosi/ penj. 

Prod. Industri musik

- r. pimpinan

- r. staf adm.

- r. arsip

- r. teknisi

- r. staf gudang

Pengelola Nyaman, sirkulasi 

udara dan 

penerangan baik

R. Pelayanan

lavatory kary.

km/wc pa

unirior pa

wastafel pa

km/wc pi

wastafel pi

gudang

- locker  kary. bag. 

pelayanan

- area bongkar 

muat barang

Pengelola, 

pengunjung

Pengelola/karyaw

an

Terlindung, tak 

mu-dah terlihat, 

penera-ngan dan 

sirkulasi udara 

baik

Terlindung, aman, 

sirkulasi udara dan 

penerangan baik 

- gudang barang

- bengkel kerja 

tata ruang pamer

- area bongkar 

muat barang

Pengelola

Pengelola

Pengelola

Terlindung, aman, 

sirkulasi udara dan 

penerangan baik 

sirkulasi udara dan 

penerangan baik

3. Kelompok R. Penerimaan
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ruang 

pendidikan 

musik

- r. resepsionis

- lobby/ r. tunggu

siswa, pengunjung 

& pengelola

siswa, pengantar

 lega, 

 representatif

 semi publik

 nyaman

R. Perpustakaan

- r. koleksi buku

- r. kol. Rekaman

- r. baca

- r. audio

- r. audio-visual

- r. komputer

- r. perpustakawan

- r. registrasi

Siswa, pengunjung 

& pengelola

 nyaman 

sirkulasi udara 

dan pene-

rangan baik

 tenang

R. Praktek musik 

dewasa

- r. pr. piano

- r. pr. electone

- r. pr. inst. pukul

- r. pr. inst. petik

- r. pr. inst. gesek

- r. pr. inst. tiup

- r. pr. vokal

- r. pr. bersama 

ansamble/band

Guru, siswa 

dewasa

 nyaman 

(sirkulasi udara 

dan pene-

rangan baik).

 Tenang, tidak 

ada suara yang 

dapat saling 

menggang-gu

 penyelesaian 

akustik yang 

baik sehingga 

tidak ter-jadi 

kebocoran suara 

antar ruang

 AC

 terdapat alat 

tape recorder 

atau ada 

fasilitas 

semacam rak 

untuk mele-

takkan tape 

recorder 

portable dan 

buku-

buku/kaset.

R. Belajar teori Guru, siswa 

dewasa

Nyaman

R. Belajar anak

- r. belajar praktek

- rak alat musik / 

permainan musik

Guru, siswa anak Nyaman, tenang  penyelesaian 

akustik yang 

rapat,

 AC

 warna ruang 

ber-kesan ceria

R. Staf pengajar

- r. guru/pengajar

- locker alat musik

Guru/pengajar Nyaman, tenang, 

de-kat dengan 

ruang kelas

R. Pengelola

- r. pimp. Divisi Pengelola divisi 

Nyaman
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pendidikan musik

- r. tunggu tamu

- r. staf 

administrasi

- r. arsip

R. Rapat

pen-didikan musik

Pengelola div. 

pendi-dikan 

musik.

Nyaman 

R. Pelayanan

- r. locker

lavatory kary.

- km/wc pa

- unirior pa

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

- lavatory

- km/wc pa

- unirior pa

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

Siswa pengelola/ 

kar-yawan

Siswa

Aman, terlindung, 

terlindung/tak 

mudah terlihat

Terlindung/tak 

mudah terlihat

4. Kelompok 

Ruang 

Pengelolaan 

Administrasi

R. Penerima

- Lobby

- Resepsionis

Pengunjung

Pengunj./pengelol

a

Representatif

Privat

R. Pengelolaan 

Amd.

r. pimp. Utama

- r. direktur utama

- r. tamu

r. humas

- r. pimp. Humas

- r. tamu

- r. staf keu.

- r. arsip

r. manajemen 

perso-nalia

- r. manajer perso.

- r. tamu

- r. arsip

r. manaj. Pemas.

- r. manaj. Pemas.

- r. tamu

- r. staf inv. Perl.

Pengelola

Pengelola

Pengelola

Pengelola

Nyaman

Nyaman

Nyaman

Nyaman
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- r. staf pengad.

- r. sraf tek.per/op

- r. staf pelay. Um.

- r. arsip

- r. komputer

pengelola Nyaman bebas 

debu

R. Rapat

- r. rapat

- lobby/r. istirahat

Pengelola Nyaman, lega

R. Servis

Dapur

Lavatory

- km/wc pa

- urinoir

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

pengelola Terlindung, 

sirkulasi udara dan 

penerangan baik

5. Kelompok 

Ruang 

Pendukung

R. Utilitas

- r. genset

- r. trafo

- r. panel listrik

- r. mesin AC

- r. pusat komuni-

kasi

- r. pompa air

- tangki air

- r. bengkel kerja

- gudang

- r. kontrol

- utilitas 

Pengelola

Peralatan utilitas

Terlindung Kebisingan & 

getaran akibat 

kerja mesin 

diredam agar tidak 

mengganggu

R. Karyawan/Tekn. Pengelola nyaman

R. Pengamanan

- Satpam

- Pos jaga

Pengelola Nyaman

Parkir Servis Pengeloa Terlindung, 

terpisah, dekat 

dropping area

6. Kelompok 

Ruang 

Penerimaan 

Publik

Parkir

- Parkir pengunjung

- Parkir penonton

- Parkir pementas

- Parkir pengelola

- Parkir siswa

Pengunj. 

Showroom

Penonton

Pementas/pemain

Pengelola/karyaw

an

Siswa dan pend. 

Nyaman, sirkulasi 

jelas

Sirkulasi lancar dan 

dibedakan
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Musik

Taman/Open Space 

Penerimaan

Pengunjung Atraktif, nyaman, 

sirkulasi jelas

7. Kelompok 

ruang 

penunjang 

pelayanan

- Musholla Pengelola, 

pengunj. Siswa

Nyaman, tenang Menghadap kiblat

- P3K Pengelola, 

pengunj. Siswa

Nyaman, tenang

Cafetaria 

- r. makan

- pantry

- kasir

- dapur

- r. staf pelayanan

- r. administrasi

- lavatory

- km/wc pa

- urinoir

- wastafel pa

- km/wc pi

- wastafel pi

- gudang

Pengunjung,

Pengunj. 

Pengelola

Pengelola

Pengunj. 

Pengelola

nyaman

3. Analisis Hubungan Ruang

3.1. Dasar pertimbangan

- Proses kegiatan pada kelompok kegiatan

- Pengelompokan fungsi ruang

- Sifat dan karakter kegiatan

- Kebutuhan dan persyaratan ruang

3.2. Jenis hubungan yang dapat terjadi dikategorikan menjadi 

beberapa, yaitu :

Hubungan fungsional

Hubungan berdasar pengelompokan fungsi ruang dimana masing-

masing kelompok kegiatan berkaitan dalam hal fungsi ruang 

ataupun tujuan kegiatannya. Secara fisik dapat beda ruang namun 

secara fungsi saling berkaitan/berhubungan.
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III

VII
VIII

I

IV

V

II

VI

Hubungan visual

Hubungan dimana antara ruang yang satu dengan yang lain dapat 

saling melihat/mengawasi meskipun adanya partisi yang tembus 

pandang.

Hubungan langsung/fisik

Hubungan dimana ruang-ruang yang merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan.

a. Pola Hubungan Ruang Makro

Pola hubungan ruang berdasar pada hubungan ruang secara 

fungsional dan secara alur kegiatan. Dengan pertimbangan bahwa 

pengunjung maupun pengelola masuk melalui kelompok penerimaan 

kemudian menyebar ke berbagai kelompok ruang yang ada.

Bagan V.1
Pola hubungan ruang makro

I Kel. r. pagelaran musik

II Kel. r. promosi/penjualan produk industri 

musik dan amusement musik

III Kel. r. pendidikan musik

IV Kel. r. penunjang pengelolaan

V Kel. r. pengelolaan

VII Kel. r. penerimaan publik

VIII Kel. r. penunjang pelayanan

Keterangan :

                                                                                                   : Hub. Kurang Erat                                                                                                                              

        : Hubungan Erat

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisik

B2

C3
B2

A1

C3

A1

C3

C2
B1

C1

C1
C1

B1
C1

C1
C1

C1
B2
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         b. Pola Hubungan Ruang Mikro

b.1. Kelompok Ruang Pagelaran Musik

b.1.1 Kelompok Ruang Penerimaan

Bagan V.2
Pola hubungan ruang pada kelompok ruang penerimaan

1. entrance hall

2. PKL area

4. counter informasi

5. counter makanan dan minuman 

6. loby & hall

7. lounge 

8. helipad

9. boks telepon umum

10. loket penjualan tiket

11. lavatory

b.1.2. Kelompok Ruang Persiapan Pementasan

Bagan V.3
Pola hubungan ruang pada kelompok ruang persiapan pementasan

1. loby untuk pemain/penyanyi

2. locker penitipan barang

3. r. pengelola

4. r. manajer pentas

5. r. latihan

6. r. ganti/rias

7. mess artis

8. lavatory pemain

9. bengkel kerja

10. gudang persiapan pentas

11. area bongkar muat

B1

A3

B2

A1
A1

C2

B1

B1
B1

B1

B1

B2

A1

A1

C2
B1

B1

B1

B1

A3

A1
A1

C2
B1

B1
B1

A1
A1

A1
A1

A1

A1
C2

B1

B1

B1
C2

B2
B1

A1
A1

A1

B1

B1

A3

B1

A3

B2

A1

A1
C2

B1

B1
B1

B1

B1

B2

A1

A1

C2
B1

B1

B1

B1

A3

A1
A1

C2
B1

B1
B1

A1
A1

A1
A1

A1

A1
C2

B1

B1

B1
C2

B2
B1

A1
A1

A1

B1

B1

A3

A2
A1

B3
C3

B1

A2
A1

B3
C3

B1

7

2 4

8

10

3

1

6

5

9
11

Keterangan :
: Hubungan Kurang Erat
: Hubungan Erat
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b.1.3. Kelompok Ruang Pementasan dan Menonton

Bagan V.4
Pola hubungan ruang pada kelompok ruang pementasan dan menonton

1. r. penonton

2. Panggung (indoor/outdoor)

3. r. kontrol tata suara pentas

4. r. kontrol tata cahaya panggung

5. r. kontrol peralatan mekanis

6. Lavatory pengunjung

b.1.4. Kelompok Ruang Pengelola Pagelaran Musik

Bagan V.5
Pola hubungan ruang pada kelompok pengelola pagelaran musik

1. r. pimpinan divisi pagelaran musik

2. r.  tunggu tamu

3. r. staf administrasi

4. r. arsip

5. r. teknisi

6. r. rapat divisi

B1
C2

A2

B1

C2
C2

C3
C3

A2
A3

B3

B1
B2

B3
C3

B1
C2

A2

B1

C2
C2

C3
C3

A2
A3

B3

B1
B2

B3
C3

2

4 5 3

1 6

7

2
4

8

10
3

1

6

5

9

11

Keterangan :
: Hubungan Kurang Erat
: Hubungan Erat

1

3 4 5

2
6

Keterangan :
: Hubungan Kurang Erat
: Hubungan Erat

Keterangan :
: Hubungan Kurang Erat
: Hubungan Erat
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b.2. Kelompok Ruang Promosi/penjualan Produk Industri Musik dan Amusement 

Musik

Bagan V.6
Pola Hubungan Ruang Pada Kelompok Ruang Promosi Dan Penjualan

1 r. penerimaan

foyer

counter resepsionis

counter penitipan barang

2 r. promosi

hall

stage

kasir

etalase

3 r. penjualan

r. penjualan alat suara

r. penjualan rekaman musik

r. penjualan buku musik

r. penjualan alat musik

4 r. pelayanan jasa 

r. tunggu/loby

resepsionis

kasir

music room

cyber music libraries

studio musik

bengkel kerja

5 r. pengelolaan

r. pimpinan divisi promosi/penjualan

r. tunggu tamu/loby

r. staf administrasi

r. arsip

r. staf gudang

r. teknisi

6 r. pelayanan/servis

locker dan r. ganti karyawan

r. istirahat karyawan

gudang barang

gudang perlengkapan pentas dan alat 

musik

lavatory

        

B2

C3

B2

A1
A1

B1

C2
B1

C3

C1
C1 C1

B1

C1

C1
C1

C1

A3

B2

A1
A1

C2
B1

B1
B1

B1

B1

A2

B2

A1 A1
C2

B1

B1
B1

B1
B1

C3
C3

C1
C1 C1

B1

C1

C1
C1

C1

B1

A2

B2

A1 A1
C2

B1

B1
B1

B1
B1

B1

A3

B2

A1
A1

C2
B1

B1
B1

B1

B1

A3

B2

A1
A1

C2
B1

B1
B1

B1

B1

A3

B2

A1
A1

C2
B1

B1
B1B1

B1

A3

B2

A1
A1

C2
B1

B1
B1

B1
A1

A1

A1

A1A1

A1

B2

C3

B2

A1

C3

A1

C3

C2

B1

C3

C1

C1

C1

C1

C1

C3

B1

C1

C1

B2

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisik

13

4
5

2
6

Keterangan :
: Hubungan kurang erat
: hubungan erat
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                 b.3. Kelompok Ruang Pendidikan Musik

Bagan V.7
Pola Hubungan Ruang Kelompok Pendidikan Musik

1 r. penerimaan

r.counter resepsionis

loby/ r. tunggu

2 r. belajar praktek dewasa

r. praktek piano 

r. praktek elektone

r. praktek instrumen pukul

r. praktek instrumen petik 

r. praktek instrumen gesek 

r. praktek instrumen tiup

r. praktek vokal

r. praktek bersama/ ansambel 

r. praktek privat

3 r. teori

4 r. belajar anak

r. belajar anak

r. praktek electone anak

r. praktek vokal anak

5 r. staf pengajar

6 perpustakaan

r. locker penyimpanan barang

r. sirkulasi buku

r. baca

r. koleksi buku

r. koleksi rekaman 

r. audio ( meja audio )

r. audio visual

r. komputer

r. pustakawan

7 r. pengelola

r. pimpinan divisi pendidikan musik

r. tunggu tamu/loby

r. staf administrasi

r. arsip

r. rapat

8 r. pelayanan/servis

r. locker siswa

lavatory siswa

lavatory karyawan

     

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisik

B2

C3

B2

A1
A1

B1
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B1

C3

C1
C1 C1

B1

C1

C1
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B1
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B1
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A1
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B1
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B2

A1
A1
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B1

B1
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B1
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A1

A1

A1A1
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B2
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B2

A1

C3

A1

C3

B1

C2

B1

C3

C1

C1

C1

C1

C1

C3

B1

C1

C1
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Keterangan :

: Hub. Kurang Erat

:             Hub. Erat

b.5. Kelompok Ruang Pengelolaan

Bagan V.8
Pola Hubungan Ruang Pada Kelompok Ruang Pengelolaan

1 r. penerimaan

resepsionis

loby

2 r. pengelolaan administrasi

r. direktur utama

r. humas

r. manajer keuangan

r. staf. akuntan 

r. staf administrasi keuangan

r. manajer personalia

r. staf administrasi personalia

r. manajer pemasaran

r. staf administrasi pemasaran

r. staf promosi

r. manajer umum

r. staf. inventarisasi perlengkapan

r. staf pengadaan barang

r. staf teknik

r. arsip

3 r. rapat

. konfrensi/rapat

loby/r.istirahat

4 r.servis/pelayanan

dapur

pantry

lavatory

gudang umum

Keterangan :

:  Hub. Kurang Erat

:              Hub. Erat

1 7

8

3

4

5

2

6
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A1
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1

34

2

2

3
6

5
4

1

b.6. Kelompok Ruang Pendukung Pengelolaan

Bagan V.9
Pola Hubungan Ruang Pada Kelompok Ruang Pendukung Pengelolaan

1 Parkir servis

2 r. utilitas

r.trafo

r. panel listrik

r. pusat sistem komunikasi

r. mesin AC

r. pompa air

r. bengkel kerja

gudang perlengkapan

r. kontrol

3 r. karyawan

r. istirahat karyawan

r. staf teknisi operator utilitas/perawatan

4 r. keamanan

r. staf. keamanan

pos jaga

Keterangan :

: Hub. Kurang Erat

:             Hub. Erat

b.7. Kelompok Ruang Publik

Bagan V.10
Pola Hubungan Ruang Pada Kelompok Ruang Publik

1 Parkir penonton

2 Parkir pengunjung fas. Promosi/penjualan

3 Parkir siswa

4 Parkir pengelola

5 Parkir pemain

6 Taman penerima

Keterangan :

: Hub. Kurang Erat

         :            Hub. Erat

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisik

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisik
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1

32 

b.8. Kelompok Ruang Penunjang Pelayanan

Bagan V.11
Pola Hubungan Ruang Pada Kelompok Ruang  Penunjang Pelayanan

1 mushola

r. ibadah

r. wudhu

lavatoty

2 cafetaria

r. makan

pantry

kasir 

dapur

r. staf administrasi

r. staf pelayanan

lavatory

3 P3K

r. perawatan

r. perlengkapan

r. staf

Keterangan :

: Hub. Kurang Erat 

:             Hub. Erat

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisik
B1

B2
A1
B1

B1

B1

A3
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A1
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B1
B1

B1

B1

A3
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B1
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4. Organisasi Ruang

Gambar V.1 Organisasi ruang

Kel.Ruang 
Pendidikan Musik
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5. Analisis Pendekatan Besaran Ruang

Dasar pertimbangan :

i. Perhitungan standard ( literatur)

- Architects data, Ernerst Neufert (DA)

- Time Saver Standart for Building Type, Joseph de Chiara & John 

Callender ( TS)

- Music, Physics and Engineering, Harry F Olson

- Architectural Graphic Standards, Ramsey Sleeper (AGS)

ii. Perhitungan studi ruang , yaitu perkiraan kebutuhan ruang dengan   

pertimbangan :

- Kapasitas pemakai

- Peralatan pendukung

- Flow

- Kenyamanan pemakai

iii.Asumsi 

- Studi kasus/ Studi banding

- Survey/ studi lapangan

Disamping itu sebagai dasar pertimbangan penentuan besarnya 

sirkulasi / flow gerak yang dibutuhkan masing-masing ruang adalah 

sebagai berikut :

 5%-10% = standart minimum

 20%   = kebutuhan keleluasaan sirkulasi

 30% = tuntutan kenyamanan fisik

 40 % = tuntutan kenyamanan psikologis

 50% = Tuntutan spesifik kegiatan 

 70%-100%= Keterkaitan dengan banyak kegiatan

Untuk Studi Body masing-masing layout ruang terlampir dalam Lampiran 2

Perhitungan kebutuhan luas ruang adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Ruang Pagelaran Musik 

- Penonton   = 1500 orang

- Pemain      = 112 orang

- Pengelola  =  28 orang    (Deteksi Production, 2004)
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Tabel V.3
Perhitungan luas ruang pada kelompok ruang pagelaran musik

Ruang Perhitungan Luas (m2)

Penerimaan - PKL area

kap. 50 pedagang + pengunjung 

- counter informasi

2,75m2/orang, kap.1 orang, luas = 2,75m2

- counter makanan dan minuman

asumsi 8m2

- lobi/hall

1,6m2/orang, kap 4% dari 1500 orang = 60 

orang, luas = 96m2

- Lounge 

kap 2% dari 1500 =30 orang, 1,6m2/orang, 

pantry dan bar, asumsi 10,5m2, luas = 58,5m2

- helipad

asumsi 400 m2 (menyesuaikan)

- telepon umum

2 boks telepon@ 1m2, luas = 2m2

- loket, terdiri dari 2 loket @ min 4,5 m2, luas = 

9,3m2

576,55 m2

Persiapan 

pentas

- lobi untuk pemain

1,6m2/orang,kap. 10%x112 = 12 orang , luas =

19,2m2

- locker/penitipan barang

standard 0,3m2/orang(TS),kap. untuk 80 orang, 

luas =24m2

- r. pengelola

kap 1 orang, luas 15m2

- r. latihan 

std. min 6,04m2/ruang,jumlah min. 5 ruang(TS)

luas= 30,2m2

- r. ganti/ruang rias untuk pemain

termasuk lavatory dan shower khusus

tiap ruang terdiri dari : r. rias, lavatory dan 

shower. Masing-masing untuk 4 orang, 

dipisahkan dengan partisi/sekat
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1,5m2/orang untuk r. rias, 1m2/orang untuk r. 

ganti, 2,5m2/orang , flow 30% = 3,25m2/orang

lavatory: 1KM/WC =1x2m, 2 wastafel = 2x0,6m, 

2 urinoir= 2x0,6m, 2 shower= 2x1,5m

luas tiap r.ganti = ( 

4x3,25)+2+1,2+1,2+3=20,4m2

luas ruang ganti pemain = 2x20,4=40,8m2

- r. ganti/r.rias

kap.18 orang,terdiri dari 2 ruang , utk pa dan 

pi.

kap. 9 orang /ruang , 1 fasilitas  rias / ganti 

dipakai untuk 4 orang.

keb. r. rias  1,5m2/ orang , keb r.ganti 

1m2/orang, keb std luas r.rias/r. ganti =2,5m2

luas tiap r. rias/r. ganti kap 9 orang =22,5m2

luas seluruh r. rias/ganti = 45m2

- mess artis

kap. 20 orang, 1,6m/orang(TS) , @ luas 32m2 = 

640 m2

- r. manajer pentas ( termasuk r. diskusi) 

std. 15m2/orang, kap. 1 orang, luas = 15m2

plus r. diskusi kap. 8 orang, 1,5m2/orang, luas 

12m2

luas r. manager pentas= 27m2

- Lavatory pemain

std. 1WC /6 org pa, 1WC/5pi, (TS)

1 wastafel / 4 pa, 1 wastafel/ 4 pi

1 shower /6 pa, 1 shower 6 pi

1 urinoir/ 6 pa.

kap. 112 orang , 50% pa = 56 orang, 50% pi= 56 

orang

10 WC pa, 12 WC pi, @ 2m2, luas = 44m2

28 wastafel untuk pa & pi, @ 0,6m2, luas = 

16,8m2

10 shower pa, 10 shower pi , @ 0,8m2 , luas 

16m2

1026 m2
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10 urinoir, @ 10,6m2, luas = 6m2

luas lavatory pemain = 82,8m2

- bengkel kerja ( tata pentas )

termasuk r. perakitan , r. teknisi, gudang 

perlengkapan, bengkel, meja-meja kerja 

std luas min. 9,14 mx 9,14m = 83,5m2 (TS)

- area bongkar muat 

asumsi luas truk+ flow = ( 7,1 x 2,3) flow 30 % 

= 18,5 m2  

Penonton 

dan 

Pementasan

- r. penonton 

1m2/ orang (TS), kap. 1500 orang, luas lantai = 

1500m2

- panggung indoor

1,8m2/orang, kapasitas orkestra sedang 100 

orang (TS)

luas min: 180 m2

- panggung outdoor 

1,8m2/orang, kapasitas orkestra sedang 50

orang (TS)

luas min: 90 m2

- r. kontrol tata suara pentas 

min. 6,5 m2 (TS)

- r. kontrol tat cahaya panggung

min. 6,5m2, termasuk r. operator 2 lampu spot 

@3m2 = 12,5m2

- r. kontrol penghawaan r. penonton

min. 6,5m2

- r. kontrol peralatan mekanis pendukung 

pementasan   

min 6,5m2

1802 m2

Pengelolaan - r. pimpinan div. pagelaran musik

15 m2/orang, kap. 1 orang , luas 15m2

- r. tunggu tamu

1,6 m2/orang, kap. 6 orang , luas = 9,6m2

- r. staf administrasi

8m2/orang,kap 3 orang, luas = 24m2
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- r. arsip

luas=3,5m2

- r. teknisi

kap. 8 orang,1,5m2/orang, luas=12m2

- r. rapat divisi

r. rapat sedang, kap 8. orang, 1,5 m2/orang, 

luas = 12m2

- r. wartawan pentas

kap. 8 orang, 1,5m2/orang, luas 12m2

88,1 m2

Servis - gudang kursi cadangan

standard ruang penyimpanan kursi sd 1000 kursi 

lipat,

luas = 36m2 (DA)

- gudang perlengkapan /alat musik

standard 10% luas panggung= 10%x 

180=18m2(TS)

- Lavatory pengunjung

50%=750 orang(DA)

fasilitas 2 urinoir, 2 wastafel , 1 WC untuk50 

orang pa.

fasilitas 1WC, 1 wastafel untuk 25 orang pi

kap. 50%pa= 350 orang , 50% pi= 350 orang

untuk pa : 7 WC , 2m2/wc= 14m2

14 urinoir, 0,6m2 /urinoir= 8,4m2

14 wastafel, 0,6m2 /wast. = 8,4m2

untuk pi : 14 WC, 2m2/wc=28m2

14 wastafel, 0,6 m2/wast. = 8,4m2

gudang 1,5m2

luas lavatory penonton/ publik = 68,70m2

- lavatory pengelola

fasilitas 1 urinoir, 1 wastafel  dan 1 WC untuk 

10 pa, fasilitas 1 wastafel dan 1 WC untuk 10 

pi(DA)

dari 29 orang, asumsi 50% pa =14 orang dan 50 

% pi=14 orang.

untuk pa 2 WC ,untuk pi 2 WC , 2m2/wc= 8m2

135,8 m2
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4 wastafel, 0,6m2 / wastafel = 2,4m2

2 urinoir , 0,6m2/urinoir=1,2m2

gudang 1,5m2

keb. luas lavatory pengelola = 13,1m2

Luas total 3628,45 m2

         b.  Kelompok Ruang Promosi, Penjualan Produk Industri Musik dan 

Amusement Musik

  Kapasitas :

- Pengunjung hari biasa  =  500 orang./ hari

- Pengelola = 40 orang

Tabel V.4
Tabel perhitungan kebutuhan luas ruang pada kelompok ruang promosi, penjualan produk 

industri musik dan amusment musik
Ruang Perhitungan Luas 

Penerimaan - Foyer ( termasuk resepsionis dan penitipan 

barang )

Kap. 10% pengunjung 1,5m2/orang. Luas 75m2

75 m2

Promosi - r. pamer temporer

untuk kapasitas pameran relatif sedang, 25 

produk

ukuran luas standart produk terbesar 3,5m2 ( 

drum )

terkecil gitar 0,25m2, luas rata-rata. Luas rata-

rata 1,875m2

keb luas = 46,875 flow 60% = 75m2

75 m2

Penjualan - Etalase 

kapasitas 10 gitar, 1 set drum, 1 keyboard, 1 

set sound sistem, 4 type symbals, 1 bass drum, 

10 buku seri terbaru, 20 label rekaman 

terbaru. Luas = 9m2.

- unit penjualan alat musik

kapasitas :
 piano 2 type spinet ( @ 0,6mx1,5m),1 baby 

grand ( 1,35mx1,4m), luas = 1,8 + 1,89, flow 
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30 %= 4,86 m2

 Electone & Keyboard 12 type (@ 1,53x1,53) 

Luas = 28,2m2, flow 20 % =33,84m2

 Gitar, 80 buah guitar electric, 84 buah gitar 

akustik, terbagi dalam beberapa rak,  

3 rak bertingkat @ kap. 28 gitar akustik 

(2mx1,5m)

2 rak ganda @ kap. 10 gitar elektrik 

(1.5mx0,75m)

2 rak tunggal @ kap. 10 gitar elektrik 

(3mx0,4m)

luas = 9+2,25+2,4=13,65m2 flow 30% = 

17,745m2

 10 set drum@ 3,6m2,8 bass @ 0,92mx0,19m, 

40 cymbals dalam 2 rak @ 0,5mx1,5m, 

beberapa perkusi asumsi 8m2 luas 

36+1,4+1,5+8 = 46,90m flow 20% = 56,28m2.

 Alat musik tiup, 6 saxapone (3type),10 buah 

brass (5 type),2buah tuba (2type) diletakan 

dalam 1 almari kaca ( 2x0,4x2), luas 1,6m2

 Alat musik gesek , 6 buah biola,3cello,2 bass 

violin. Bas diletakan dalam 1 almari kaca 

(2x0,4x2),cello diletakkan dalam 

1rak,(2x1,25x2), luas = 0,8+ 2,5=3,3m2 flow 

20 %= 3,96m2

 Asesori instrumen elektronik, diletakan 

dalam 5 rak almari kaca @ 2x0,4x1,25 , keb 

luas = 4m2 flow 30% =5,2m2

 Assesori instrumen akustik, diletakan dalam 

3 rak kaca @ 2x0.4x1,25= 2,4m2 flow 30%= 

3,12 m2

- Unit penjualan alat tata suara

 Peralatan kontrol/mixer, amplifier dan 

equalizer, diletakan dalam 5 rak @ 

2x0,8x1,5. Luas 8m2 flow 30 % = 10,4m2

 Box kontrol 20 type ( rata-rata @ 



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab V - 132

0,6x0,3x0,75) luas 3,6 flow 20% = 7,68m2

 Box speaker 20 type ( rata-rata @ 0.75 

x0,4x1), juga ada 2 rak kaca untuk speaker 

belum terpasang ( 1,5 x0,5x1,25 ) luas = 

6m2+1,5m2, Flow 20 %= 9m2 . luas unit 

penjualan tata suara = 27,08m2 flow 30%= 

35,204m2

- Unit penjualan rekaman musik

 Unit kaset

rak kaset + rak yang lain = 18m2 ( asumsi)

 Unit CD =18m2 ( asumsi)

 Unit VCD = 18m2 ( asumsi)

Luas unit penjualan rekaman musik 54 m2

- Unit penjualan buku-buku musik 

Kapasitas 1000 buku terbagi dalam rak-rak , 

tiap rak berisi 50 buku @ 1,25x 0,6x1,2. Luas 

20x0,75=15m2

Flow 50% = 22,5m2

Pengepakan barang

Asumsi 6m2

- Kasir,2,75m2

256,03 m2

Pelayanan 

Jasa

- r. tunggu/lobi

kap.10,1,5m2/orang,luas = 15m2

- counter registrasi/penerimaan/pelayanan

kap. 1 petugas , 2 tamu , perabot meja kursi, 

rak barang siap ambil

luas = 6m2

- kasir 

kap. 1 petugas, luas 2,75m2/orang = 2,75m2

- music room

kapasitas 100 orang untuk clubbing luas 2,75  

m2/orang = 275 m2

- cyber music libraries

untuk 20 orang, standard 2,5 m2/orang ( DA)

luas = 50 m2

- bengkel kerja
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dalam bengkel kerja terdapat r. kerja, gudang 

alat dan rak-rak penyimpan barang, asumsi 

16m2

- studio musik ( 2 ruang )

dalam tiap studioterdapat perlengkapan band 

standard yaitu 1 set drum, 3 set gitar,1set 

keyboard, termasuk perlengkapan tata suara 

(amplifier dan box control)

kebutuhan ruang 1 pemain drum = 1x3,5m2 = 

3,5m2

3 pemain gitar = 3x 1,5m2 = 4,5m2

1 vokalis = 1,2m2

luas = 9,6m2 flow 50 % = 14,4 = 15m2

luas ruang studio musik = 30m2

394,75 m2

Pengelolaan - r. pimpinan divisi promosi/ penjualan

standard, 15m2/orang (DA) , kap 1 orang, luas 

=15m2

- r.tunggu/lobi

1,6m2/orang(DA),kap. 8 orang , luas 12,8m2

- r.staf administrasi

kap. 4orang std. 8m2/orang = 32m2

- r.staf gudang

kap 3orang, std 8m2/orang = 24m2

- r. arsip

luas 3,5m2

- r. teknisi

kap. 5 orang, asumsi 12m2

99,3 m2

Servis - locker& r.ganti karyawan bag. pelayanan

standard 0,5 m2/orang (DA), Kap.10 orang, luas 

5m2

- r. istirahat karyawan

asumsi ,12m2

- bengkel kerja untuk ruang pamer

asumsi 18m2

- gudang barang

asumsi, studi survey Kurnia Musik sala, 25m2
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- gudang perlengkapan pentas

asumsi, 36m2

- area bongkar muat asumsi truk + flow 

= ( 7,1x2,3) flow 30 % = 18,5m2

- lavatory

2 WC = 8m2, r. wastafel = 4m2,luas = 12m2

flow 50%

jadi luas lavatory = 18m

132,5 m2

Luas total 1032,58 m2

c. Kelompok Ruang Pendidikan Musik

Kapasitas (YMI, 2004) :

Siswa             :   215 orang 

Pengelola       :   50 orang

Pengunjung     :  20 orang

Tabel V.5
Perhitungan kebutuhan luas ruang pada kelompok ruang pendidikan musik

Ruang Perhitungan Luas

Penerimaan - Resepsionis

Standard satuan 2,75 m2 /orang ( DA )

Kapasitas 3 orang, jadi luas = 8,25 m2

- Loby/ Ruang Tunggu

Standard satuan 1,2 m2/ orang

Kapasitas 15 % pemakai (siswa )

1,2 ( 15 % x 215 ) = 38.7m2

46,95m2

Perpustakaan - Locker Penyimpanan barang 

Studi kasus ( perpus UNS ) untuk locker dengan 

kapasitas 40 diperlukan ruang 4m2

- r. koleksi buku, r.baca dan sirkulasi 

(pinjam/kembali)

standart 15m2 / 1000 koleksi,termasuk r. katalog 

r. sirkulasi.

Jumlah koleksi yang direncanakan s.d 3000 

koleksi

15 x 3 = 45m2
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-  Ruang koleksi rekaman dan r. audio

rak koleksi diasumsikan 8m2

r. audio untuk memutar koleksi rekaman ( studi 

kasus UPTP2B UNS ) diperlukan 1,5 m2/orang

kapasitas untuk 10 orang.

10 x 1,5 = 15m2 flow 30 % = 20m2

jadi prediksi luas r. koleksi rekaman dan audio = 

28m2

-  r. audio-visual 

r. audio-visual digunakan untuk memutar 

slide,video,dll dokumen visual

Didalamnya terdapat fasilitas TV ,layar ,dan 

proyektor.

Standard r. audio-visual dgn. Fasilitas TV adalah 

0,45m2 /orang.

Kapasitas 35 orang = 35x 0,45 = 15,75

Flow 30 % =  20, 47m2 ditambah r.operator 

proyektor 6m2 (DA). Jadi kebutuhan r.audio-

visual adalah 26,47m2

-  r. komputer

melayani fasilitas internet untuk 1 komp./orang 

untuk kapasitas 5 unit dibantu 1 petugas

studi surfey ( labkomp UNS ) keb. Ruang 2,5m2 

/unit/orang.

6 x 2,5=15m2 flow 30 % = 20m2

-  Pustakawan

standard 8m2/orang (DA). Untuk 2 orang = 16m2

139,47m2

Belajar 

Praktek 

Dewasa

- r. praktek Piano ( 4 kelas )

kapasitas 8 orang siswa /kelas dan 1-2 

instruktur.

Piano yang digunakan jenis Spinet Piano

Dimensi ( lxpxt) = 0,63x1.47x1.016 = 0,94

Luas tiap piano dengan pemain = 0,94 + 0,6

= 1,54 m2

Ruang kelas dilengkapi dengan rak untuk buku, 

tas, kaset/tape recorder dan papan tulis, asumsi 



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab V - 136

2m2

Luas tiap kelas piano 2+ (10x1,54) =17,4m2 flow 

50 % = 26,1m2.

Keb. Luas seluruh ruang kelas piano = 4 x 26,1 = 

104,4m2

- R. Praktek electone ( 4 kelas )

kapasitas 10 orang siswa / kelas dan 1-2 

instruktur 

dimensi 1,83 x 1,83x 1,016m 

luas termasuk dengan pemain = 3,4m2

ruang kelas dilengkapi rak ntuk 

buku,tas,kaset,tape dan papan tulis, asumsi 2m2

Luas tiap kelasa 2+(12x3,4) = 42,8 

flow40 %=59,92m2

Keb. Luas seluruh kelas electone = 4x59,92

= 239,68m2

- r. praktek instrumen pukul ( 2 kelas)

kapasitas 4 orang siswa /kelas dan1-2 instruktur

luas tiap set drum dengan pemain = 3,6 m2 ( 

studi lap)

ruang kelas dilengkapi dengan rak untuk 

buku,tas,kaset/tape dan papan tulis,asumsi 2m2

Luas tiap kelas 2 + (6x3,6) = 23,6 flow 40 % = 

33,04m2

Keb. Luas seluruh kelas instrumen pukul =

2x23=46 m2

- r. praktek instrumen petik ( 4 kelas )

kapasitas 8 orang siswa /kelas dan 1-2 instruktur

keb. ruang gerak dan peralatan 1,5m2 / orang 

ruang kelas dilengkapi rak untuk buku, tas, 

kaset/tape,dan papan tulis asumsi 2m2 

luas tiap kelas 2+ (10x1,5) =17 flow 40 % =23,8m2

keb. luas seluruh ruang kelas = 95,2 m2 

- r. praktek instrumen gesek (3 kelas )

kapasitas 10 orang siswa / kelas dan 1-2 

instruktur
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r. belajar 

teori

keb. ruang tiap orang = 1m2

ruang kelas dilengkapi rak untuk buku,tas 

,kaset/tape r. dan papan tulis asumsi 2m2

luas kelas 2+ ( 12x1) =14m2 flow 50%=21m2

keb. luas seluruh ruang kelas = 21x3= 63 m2

- r. praktek vokal ( 2 kelas )

ruang praktek vokal dapat berbentuk ruang koor.

Kapasitas 20 orang/kelas dan 1-2 instruktur, 0,56 

m2 /orang.

Ruang kelas dilengkapi rak untuk buku, tas, 

kaset/tape, dan papan tulis  asumsi 2m2

Luas kelas = 2+ ( 22x0,56) =14,32m2 flow 50 % 

=21,48m2

Keb. luas seluruh ruang kelas vokal = 42,96m2

-  r. praktek bersama / ansambel (1 kelas )

ruang kelas ansambel juga berfungsi sebagai r. 

band

kapasitas 10 orang siswa dan 1 guru, 

2,23m2/orang

ruang kelas dilengkapi rak untuk buku,tas 

kaset/tape dan papan tulis asumsi 2m2

luas kelas = 2+(10x2,23 ) =24,3m2

-  r. latihan ( 4 kelas)

fungsinya sebagai ruang persiapan praktek atau 

latihan sendiri siswa ,dapat digunakan sebagai 

belajar privat luasnya 6m2

keb. luas seluruh ruang latihan = 24m2

-  r. belajar teori musik ( 3 kelas )

kapasitas 35 orang dan 1 guru,keb 0,56m2 / 

orang

r. kalas dilengkapi dengan rak untuk buku, tas, 

kaset /tape dan papan tulis dan meja guru 

asumsi 2,5m2

luas ruang 2,5 + ( 0,56 x 36) = 22,66 flow 40 % 

=31,72 m2 

keb. luas seluruh ruang kelas = 31,72 x 3 = 

639,54m2
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r. belajar 

anak

95,16m2 

-  r. belajar anak  ( 3 kelas )

kapasitas 35 anak dan 2 guru, 0,56 m2 ditambah 

flow untuk memenuhi keb. aktifitas anak 

ruang kelas dilengkapi rak untuk buku, tas, 

kaset/tape, alat peraga,dan papan tulis, asumsi 

2,5m2.

Luas tiap kelas 2,5+(37 x0,56) = 23,22m2  flow 50 

% =34,83m2

- r. praktek electone anak (2 kelas )

kapasitas 10 orang siswa / kelas  dan 1-2 

instruktur

dimensi 1,83x1,83x1,016

luas termasuk dengan pemain = 3,4m2

ruang kelas dilengkapi rak untuk 

buku,tas,kaset/tape dan papan tulis , asumsi 

2m2

luas tiap kelas  2+ ( 12x 3,4) = 42,8 m2 flow 40 % 

=59,92m2

keb. luads seluruh kelas = 59,92x2=119,84m2

-  r. belajar vokal anak (2 kelas)

ruang kelas dapat berbentuk ruang koor 

kapasitas 20 orang dan 1 guru/kelas, 

0,56m2/orang

ruang kelas dilengkapi rak untuk buku, tas, tape, 

kaset, dan papan tulis asumsi 2,5m2

luas kelas  2,5+ ( 21x0,56)= 14,26m2 flow 50%= 

21,39m2.

Keb. luas seluruh kelas = 21,39x2= 42,78m2

  

95,16m2

197,45m2

Staf 

Pengajar

-  r. guru musik

kapasitas 38 orang, standard 1,6m2/orang

keb. ruang = 38 x 1,6 = 60,8m2

    

60,8m2

Pengelolaan -  r. pimpinan divisi pendidikan musik

kapasitas 1 orang , standard 15m2 (DA)

-  r. tunggu tamu/loby

kapasitas 10 orang. Standart 1,6m2/orang(DA) 
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luas=10x1,6=16m2

-  r. staf administrasi

kapasitas 3 orang. Standart 8m2 /orang(DA),luas 

=3x8=24m2

-  r. arsip

keb. 1 rak arsip dengan 4 laci = 0,9m2 dgn meja 

kecil 0,4m2

kapasitas 1 rak dan meja,1 orang = 0,9 + 

0,4+1=2,3 flow 40 % = 3,22m2

luas ruang arsip = 3,5m2

-  r. rapat

r. rapat sedang kapasitas 8 orang, standard 

1,5m2/orang, luas=12m2

  70,5m2

Servis -  Locker siswa

asumsi 4m2

-  lavatory karyawan 

2wc = 9m2 , r. wastafel 4m2

luas lavatory 20m2

-  lavatory siswa 

Luas 20 m2

-  Kantin

dapur 9m2, r. makan 64m2

luas kantin 73m2

  117m2

Total kebutuhan kelompok ruang pendidikan musik 1366,87m2

d. Kelompok Ruang Pengelolaan

    Kapasitas 40 orang  

Tabel V.6
Perhitungan Kebutuhan Luas Ruang Pada Kelompok Ruang Pengelolaan

Ruang Perhitungan Luas(m2)

Penerimaan - resepsionis

kap. 1 orang, 2,75m2/org, luas = 2,75m2

- lobi 

kap. 10 org, 1,6m2/org, luas 16m2

18,75 m2

Pengelolaan 

Administrasi

- r. direktur utama

std. luas 25m2/org, kap. 1 org, luas =25m2

- r. Humas 
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std. luas 8m2/org, kap. 3 org, luas = 24m2

- r. manajer keuangan 

std. luas 15m2/org, kap. 1org , luas = 15m2

- r. staf akuntan

std. luas 8m2/org, kap. 2 org, luas =16m2

- r. staf administrasi keuangan 

std. luas 8m2/org, kap. 2 org , luas = 16m2

- r. manajer personalia

std. luas 15m2/org, kap. 1 org, luas =15m2

- r. staf administrasi personalia

std. luas 8m2/orang, kap. 2 org, luas = 16m2

- r. manajer pemasaran

std. luas 15m2/org, kap. 1 org, luas = 15m2

- r. staf administrasi pemasaran

std. luas 8m2/org, kap. 2 org , luas = 16m2

- r. staf promosi

std. luas 8m2/org, kap. 4 org, luas= 32m2

- r. manajer umum

std. 15m2/org, kap. 1org, luas 15m2

- r. staf inventarisasi perlengkapan 

std. 8m2/org, kap. 3 org, luas 24m2

- r. staf pengadaan barang kebutuhan dan 

penjualan

std. 8m2/org, kap. 4 org, luas = 32m2

- r. staf teknik perawatan/ operasional

std. 8m2/org, kap. 4 org, luas 32m2

- r. komputer

std. 2,5m2 tiap meja komputer dan operator, 

flow 30%

kap. 3 set komp. luas= 9,75m2

- r. arsip 

luas = 3,5m2      

274,25 m2

Rapat - r. rapat

kap. rapat direksi 20 orang, 1,5m2/org (DA), 

luas 

= 30m2
45 m2
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- lobi/ r. istirahat

50% luas r. rapat = 15m2

Servis - dapur

asumsi 9m

- pantry

asumsi 8m2

- lavatory

kap. 39 orang, 20 org pa, 19 org pi

kap. 1 urinoir, 1 wastafel dan 1 WC untuk 10 pa

kap. 1 wastafel dan 1 WC untuk 10 pi(DA)

utk pa 2 WC dan utk pi 2 WC, 2m/WC = 8m2

4 wastafel, 0,6m2/ wastafel, luas = 2,4m2

2 urinoir, 0,6m2/urinoir, luas = 1,2m2

dilengkapi dengan 1 gudang = 1,5m2

keb. luas lavatory = 13,1m2

- gudang umum

asumsi 9m2

40 m2

  Luas total 378 m2

   e.  Kelompok Ruang Pendukung Pengelolaan

Tabel V.7
Perhitungan Kebutuhan Luas Ruang Pada Kelompok Ruang Pendukung Pengelolaan

Ruang Perhitungan Luas (m2)

Parkir Servis - parkir truk, asumsi 2 bh,@ (7,1x2,5), luas

= 35,5 + sirkulasi = 70m2 70 m2

- r. genset ( termasuk r.bahan bakar dan trafo)

asumsi 30m2

- r. trafo dari PLN

asumsi 12m2

- r. panel listrik

asumsi 12m2

- r. pusat sistem komunikasi

asumsi 12m2

- r. mesin AC

terdiri dari 4 ruang @ 12m2, luas = 48m2

- r. pompa air dan reservoir
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asumsi 30m2

- bengkel kerja

asumsi 20m2

- r. tangki air

asumsi 25m2

- r. kontrol

asumsi 6m2

- gudang perlengkapan

asumsi 6m2

231 m2

Karyawan - r. karyawan 

kap. 10 orang , 1,5m2/org, luas = 15m2

- r. staf teknis perawatan dan operasional 

utilitas

kap. 4 org, 4m2/org, luas 16m2

31 m2

Keamanan - r. staf keamanan/ satpam

kap. 6 org, 2m/org, luas 12m2

- pos jaga (2bh)

kap 1 org asumsi 3m2

luas 2 pos jaga = 6m2

18 m2

Luas total 350 m2

     f. Kelompok Ruang Penerimaan Publik

Tabel V.8
Perhitungan Kebutuhan Luas Ruang Pada Kelompok Ruang Penerimaan Publik

Ruang Perhitungan Luas(m2)

Parkir 

penonton

- parkir penonton

kap. 1500 orang. Asumsi cara datang :

25 % dengan mobil = 375 orang, 1 mobil 4 

org=93 mobil

std luas=20m2 /mobil, luas 1860m2

50% dgn sepeda motor=750 org, 1 motor 2 org= 

350motor, std luas = 2m2/motor, luas = 750m2

25% kendaraan umum = 300 orang

Luas parkir penonton = 2610m2 2610 m2

Parkir 

Pengunjung

- Parkir tamu / pengunjung ( Promosi/penjualan)

Jumlah pengunjung maks. 165 orang /hari, 
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perkiraan rata-rata lama parkir/berkunjung 2 

jam, jumlah pengunjung = 28 org/2jam, asumsi 

kedatangan :

25% dgn mobil= 7 org, 1 mobil 2 orang = 4 

mobil

std 20m2/mobil, luas = 80m2

60%dgn motor=15 org , 1motor 2 orang=8motor

std 2m2/motor, luas = 16m2

15% dgn kendaraan umum/jalan kaki = 6 org

luas parkir pengunjung=96m2 96 m2

Parkir siswa - parkir siswa 

diperkirakan lama parkir 2 jam

jumlah siswa maks, 192 /2jam, asumsi cara 

datang :

20 % dengan mobil = 39 org, 1 mobil untk 4 org 

=10 mobil, std luas =20m2/mobil, luas 200m2

60% dgn motor = 116 org, 1 motor untuk 2 

org=58 motor. std luas = 2m2/ motor , luas 

116m2

30 % dgn kendaraan umum/ jalan kaki=57 org.

luas parkir siswa= 316 m2

316 m2

Parkir 

Pengelola

- parkir pengelola

jml pengelola 130 org

20 % dgn mobil = 26 org. 1 mobil 2 org = 13 

mobil

std 20 m2/mbl, luas 260m2

60% motor= 78 org, 50%untuk 2 org, sisanya 

untuk 1 org 39+20= 59 motor.

std 2m2 /motor, luas=118 m2

30 % dgn kendaraan umum/jalan kaki=39 org

luas parkir pengelola = 370m2 370 m2

Parkir 

Pementas

- parkir pementas

kap 112 org, 3 bus @ 32 org, 4mobil @ 4 org

keb luas bus 14 mx3m = 42m2 flow 

100%=84m2/bus
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std luas mobil 20m2/mobil, 4mobil=80 m2

Luas parkir pementas =336 m2

336 m2

Luas total kelompok penerimaan pubik 3736 m2

g. Kelompok Ruang Penunjang Pelayanan

Tabel V.9
Perhitungan Kebutuhan Luas Ruang Pada Kelompok Ruang Penunjang Pelayanan

Ruang Perhitungan Luas

Mushola - r.ibadah

kap.80 org, std 0,6m2/org

r. imam 2m2, gudang perlengkapan, asumsi 4m2

luas = 48+2+4= 54m2

- r. wudhlu 

kap. pancuran utk pi, 4 pancuran utk pa

luas 1m2/pancuran, luas 6m2

- lavatory

utk pa ; 2 wc @ 2m2=4m2

2 urinoir @0,6 m2=1,2m2

2 wastafel@ 0,6m2=1,2m2, luas=6,2m2

utk pi 2wc@2m2 = 4m2

2 wastafel @ 0,6m2=1,2m2,luas 5,2m2

gudang 1,5m2

luas lavatory=12,9m2 72,90 m2

r. P3K - r. perawatan 

3 bed, @ 2x1=2m2 luas=6m2, flow 70%=10,2m2

- r. staf P3K

kap 2 org @ 8m2/org, luas 16m2 26,2 m2

Cafetaria - r. makan 

- kasir

2,75m2/org, kap 1org,luas=2,75m2

- pantry

asumsi 8m2

- dapur, asumsi 12m2

- r. administrasi

kap 1 org, luas8m2

- r.staf pelayanan

kap 3org asumsi 9m2

- lavatory 

utk pa : 2wc@2m2 = 4m2

2 urinoir @ 0,6m2=1,2m2
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2 wastafel @0,6m2= 1,2m2, luas 6,2m2

utk pi 2wc @2m2=4m2

2 wastafel @ 0,6=1,2m2,luas = 5,2m2

gudang 1,5m2

luas lavatory=12,9m2

- gudang

    asumsi 9m2

58,90 m2

Luas total 158,00 m2

Total kebutuhan luas ruang secara keseluruhan

Tabel V.10
Kebutuhan Luas Ruang Keseluruhan

Kelompok Ruang Kebutuhan Luas 
Lantai (m2)

Rencana 
jumlah lantai

Luas lantai 
Dasar minimal 

(m2)
Pagelaran Musik 3628,45 2 1814,23
Promosi, penjualan 
produk musik dan 
amusement musik

1032,58 1 1032,58

Pendidikan Musik 1366,87 2 683,44
Pengelolaan 378,00 2 189,00
Pendukung Pengelolaan 350,00 1 350,00
Penerima Publik 3736,00 1 3736,00
Penunjang pengelolaan 158,00 1 158,00

10649,9 7963,25

Luas lantai dasar terbagi dalam :

- Luas daerah terbuka (parkir) : 3736 m2

- Luas daerah terbangun

(7963,25 m2 – 3736 m2) : 4227,25 m2

- Sirkulasi daerah terbangun (20 %) : 845,45 m2

- Luas lantai dasar minimal : 7963,25 m2 (KDB 60 %)

Luas Tapak minimal 100/60 x 7963,25 : 13272,08 m2
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Gambar V.2 Pembagian sub wilayah pembangunan (SWP) Sumber : RUTRK Surakarta

Tabel V. 11 Potensi Dan Prosentase Fungsi / Kegiatan Kawasan – Kawasan Di Kota Surakarta

B. Analisis Penentuan Konsep Pengembangan Tapak

1. Analisis Penentuan Lokasi

Tujuan dari pendekatan penentuan lokasi tapak ini adalah untuk 

mendapatkan kriteria–kriteria pemilihan lokasi tapak yang sesuai dengan 

Rencana Induk Kota Surakarta.

SWP

Skala Pelayanan Kegiatan Fungsi / kegiatan (%) Jumla

h

  (%)

Ters Sekunder Primer

Ling BWK Kota Regi

onal

Nas Inter A B C D E F G H

I      20 10 70 100

II       10 5 5 10 10 60 100

III       15 15 25 45 100

IV       5 15 5 10 65 100

V     15 5 10 70 100

VI     5 10 5 5 75 100

VII    5 5 90 100
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VIII      10 5 10 25 5 55 100

IX      15 5 5 75 100

X    5 5 90 100

Sumber : RUTRK Kodya Surakarta 1993 – 2013 dan RDTRK SKAsel

A = Fungsi Pariwisata B  = Fungsi Kebudayaan
C = Fungsi Olahraga D  = Fungsi Industri
E = Fungsi Pendidikan F  = Fungsi Perdagangan
G = Fungsi Pusat Administrasi&Perkantoran H  = Fungsi Perumahan
BWK = Bagian Wilayah Kota Inter= Internasional

Dasar pertimbangan lokasi dan lebih lanjut dalam memilih site :

a. Motivasi pengelola

- Motivasi utama adalah bisnis, fungsi bangunan untuk 

mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

- Lokasi harus dapat memberikan keuntungan secara optimal, 

untuk itu lokasi merupakan pusat kota (daerah komersiil).

- Agar lebih dikenal masyarakat maka lokasi di daerah yang 

mudah dikenal masyarakat / memiliki nilai ekspose tinggi.

- Lokasi termasuk daerah yang aman.

b. Motivasi pengunjung

Salah satu motivasi pengunjung yang berhubungan dengan lokasi 

adalah pencapaian. Pencapaian yang dimaksud adalah :

- Mudah dicapai, lokasi mempunyai jarak yang relatif dekat 

dari seluruh wilayah yang dilayani atau dengan kata lain 

lokasi ditengah wilayah pelayanan.

- Kelengkapan sarana/prasarana transportasi.

- Dekat dengan pusat kegiatan kota.

c. Motivasi Pemakai

Pemakai bangunan adalah penikmat musik, pelaku bisnis industri 

musik dan pemusik.

- Motivasi penikmat musik yang berhubungan dengan lokasi 

adalah kemudahan pencapaian.

- Motivasi pemusik yang berhubungan dengan lokasi adalah 

lokasi merupakan daerah yang telah dikenal oleh masyarakat 

dan mudah dari segi pencapaian sehingga dapat menarik 

penonton relatif lebih banyak.
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d. Motivasi Pemerintah

Keberadaan bangunan diharapkan dapat mendukung wajah kota dari 

sistem perkotaan yang telah ada serta harus sesuai dengan peraturan 

yang telah ada.

Adapun faktor- faktor yang  perlu ditinjau yaitu :

i. Terletak pada zone komersial/jasa

Sebab dengan keberadaanya pada zone bangunan komersial 

/jasa, akan lebih memantapkan kedudukan Pusat Pagelaran Musik 

Modern di Surakarta sebagai wadah /lembaga yang sifatnya komersial.

ii. Terletak pada lingkungan pusat kegiatan masyarakat

Yang di maksud untuk menjaring minat masyarakat akan hiburan 

musik dan produk industri musik, oleh sebab itu keberadaanya di 

lingkungan pusat kegiatan masyarakat akan mendukung fungsinya. 

Sebab semakin kompleks kegiatan masyarakat tersebut akan saling 

menghidupkan dari fungsi masing-masing serta saling mengisi untuk 

mencapai fungsi yang maksimal.

iii. Tingkat aksesibilitas tinggi

Dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian pengunjung Pusat 

Pagelaran Musik Modern di Surakarta, baik yang menggunakan 

kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Disamping itu untuk 

memudahkan pengunjung yang datang dari luar kota untuk mencapai 

Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta.

Berdasarkan tinjauan faktor – faktor di atas, maka dapat ditentukan 

kriteria-kriteria perencanaan /penentuan lokasi tapak  sebagai berikut :

Kriteria Penentuan Lokasi

Tabel V. 12
Kriteria penentuan Lokasi

Kriteria Bobot

- Terletak pada zone komersial/jasa

- Terletak pada lingkungan pusat kegiatan 

masyarakat

- Tingkat aksesibilitas tinggi

4

4

3

Nilai/bobot :
4 : sangat menentukan 2 : menentukan
3 : cukup menentukan 1 : kurang menentukan
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Alternatif lokasi

Alternatif lokasi yang terpilih untuk perencanaan Pusat Pagelaran 

Musik Modern di Surakarta, yaitu :

. Alternatif 1 : Kawasan Asrama POLRI Manahan (Belakang Polresta 

Surakarta Manahan), Jalan Adi Sucipto

. Alternatif 2 : Kawasan Kota Barat Jalan Yosodipuro

. Alternatif 3 : Kawasan Tipes Jalan Bhayangkara

. Alternatif 4 : Kawasan Benteng Vastenberg, Jalan Mayor Sunaryo 

. Alternatif 5 : Kawasan Sriwedari sisi timur, Jalan Slamet Riyadi
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Penilaian terhadap alternatif lokasi –lokasi adalah sebagai berikut :

1) Alternatif Lokasi 1 : Kawasan Asrama POLRI Manahan (Belakang 

Polresta Surakarta Manahan), Jalan Adi Sucipto

Nilai guna dan fungsi (use and function values) :

- Merupakan daerah representatif karena berada pada kompleks 

Manahan dan berdekatan dengan kompleks Balekambang.

- Upaya untuk mengembalikan fungsi kawasan dalam masterplan 

kota sebagai daerah yang potensial mempunyai use-value yang 

tinggi.

- Berada pada daerah yang cukup tenang, tidak terlalu sibuk

(Pencapaian Jalan Adi Sucipto).

- Pencapaian mudah karena merupakan daerah lintasan lalu lintas 

kota. Dari arah utara pencapaian lokasi melalui Jalan A.Yani yang 

merupakan jalan arteri primer dan jalur utama angkutan umum.

- Masih termasuk dalam area pintu gerbang kota Surakarta dari 

arah barat.

- Didominasi oleh sektor rekreasi, perdagangan dan jasa.

2) Alternatif lokasi 2 : Kawasan Kota Barat Jalan Yosodipuro

Terletak di SWP IV dengan
prosentase relevan 5% untuk 
peruntukan wisata 

KONSEPSI
Lokasi ini menggunakan konsep 
relokasi dengan asumsi Manahan 
sebagai Pusat Olahraga, Seni dan 
Rekreasi

Terletak di SWP IV dengan 
prosentase relevan 5% untuk 
peruntukan wisata 

KONSEPSI
Lokasi ini menggunakan konsep 
optimalisasi lahan yang belum 
terbangun. Direncanakan Slamet 
Riyadi sebagai orientasi dengan 
membuat boulevar ke arah 
pencapaian utama depan Loji 
Gandrung ke arah Utara
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Nilai guna dan fungsi (use and function values) :

- Merupakan daerah representatif sebagai sebuah site dari segi 

tata guna lahan.

- Terletak pada daerah/zone komersial dan fasilitas jasa.

- Berada pada simpul pusat kota, sehingga sesuai dengan tuntutan 

kedekatan dengan fasilitas kota.

- Mempunyai luasan site yang sangat memungkinkan untuk 

membuat suatu kompleks bangunan.

- Pencapaian mudah, karena adanya fasilitas transportasi umum.

- Dekat dengan lapangan Kota Barat sebagai suatu landmark

kawasan.

3) Alternatif Lokasi 3 : Kawasan Tipes, Jalan Bhayangkara

Nilai guna dan fungsi (use and function values) :

- Merupakan daerah representatif karena daerah tersebut 

berkembang ke arah perbatasan Sukoharjo sebagai fasilitas 

permukiman.

- Terletak pada daerah/zone komersial dan fasilitas jasa

(didominasi olah hotel dan toko-toko).

- Berada pada pusat kota, sehingga sesuai dengan tuntutan 

kedekatan dengan fasilitas kota (indikasi pencapaian dari Slamet 

Riyadi sebagai jalur utama mudah).

- Pencapaian mudah, karena adanya fasilitas transportasi umum 

dengan intensitas tinggi (bus dan angkutan kota melewati lokasi).

Terletak di SWP V dengan 
prosentase relevan 5% untuk 
peruntukan pendidikan 
(dalam konteks musik)

KONSEPSI
Lokasi ini menggunakan konsep 
optimalisasi lahan yang belum 
terbangun. Site yang terletak di 
sudut jalan cukup menguntungkan 
dari segi orientasi bangunan dan 
pencapaian, hanya letaknya kurang 
strategis dalam upaya optimalisasi 
fungsi Pusat Pagelaran. 
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4) Alternatif Lokasi 4 : Kawasan Benteng Vastenberg, Jalan Mayor 

Sunaryo

Nilai guna dan fungsi (use and function values) :

- Terletak pada daerah konservasi Budaya, dan daerah 

perdagangan sehingga untuk keberadaan bangunan baru yang 

permanen memungkinkan tetapi disesuaikan dengan citra 

Benteng Vastenberg (kontekstual).

- Merupakan daerah yang sibuk baik lalu lintas maupun kesibukan 

perdagangan (Jalan Sudirman).

- Pencapaian cukup mendukung karena 4 sisi site dapat dijadikan 

pusat orientasi (harus dipilih salah satu).

- Mempunyai luasan site yang cukup representatif.

5) Alternatif Lokasi 5 : Kawasan Sriwedari Sisi Timur, Jalan Slamet 

Riyadi

Terletak di SWP II dengan 
prosentase relevan 10% 
untuk peruntukan pariwisata 
dan 5% kebudayaan (cukup 
relevan)

KONSEPSI
Lokasi ini merupakan 
pengembangan Benteng 
Vastenberg dengan 
mempertahankan benteng 
sebagai pola tata pukal yang 
akan dikembangkan.

Terletak di SWP IV dengan prosentase 
relevan 5% untuk peruntukan wisata 

KONSEPSI
Lokasi ini dikembangkan dengan konsep re-
planning fungsi Graha Wisata Niaga dan tinjau 
ulang efektivitas kemanfaatan Boga Resto 
sebagai fungsi komersil. Tapak yang 
dikembangkan meliputi Graha Wisata ke arah 
selatan Dinas Pariwisata (relokasi) dan Boga 
Resto sebagai pusat kegiatan.
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Nilai guna dan fungsi (use and function values) :

- Terletak pada kompleks Sriwedari yang mempunyai masterplan 

tersendiri, dan daerah perdagangan sehingga untuk keberadaan 

bangunan baru  yang permanen tidak memungkinkan.

- Merupakan daerah yang sibuk baik lalu lintas maupun kesibukan 

perdagangan.

- Pencapaian sangat mudah karena terletak di Jalan Slamet Riyadi.

- Mempunyai luasan site yang cukup representatif, tetapi 

dipertimbangkan aspek potensi pengembangan dan masterplan 

kawasan Sriwedari.

Penilaian

Tabel 5. Penilaian alternatif lokasi

Penilaian/kriterium berdasarkan pertimbangan kesesuaian fungsi yang 

direncanakan dengan aspek tempatan (lokal) dari lokus serta potensi-potensi 

dominan yang nampak.

Kriteria Bobot Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

- Pada zone 

komersial

- Pada lingkungan 

pusat  kegiatan 

masyarakat

- Tingkat 

aksesibilitas 

tinggi

4

4

3

4/16

4/16

3/9

3/12

3/12

3/9

2/8

2/8

3/9

4/16

4/16

3/9

3/12

3/12

3/9

                       skor 41 33 25 41 33

Penentuan

Oleh karena penilaian mengalami perimbangan dalam 

pembobotan antara Kawasan Asrama POLRI Manahan dan Benteng 

Vastenberg. Maka aspek dari variabel-variabel penentu perlu diperjelas 

dan diterjemahkan lagi ke dalam kriteria yang lebih praktis dan 

obyektif. Ditinjau dari hubungan lokasi dengan keberhasilan fungsional 

dari obyek yang didirikan. Yaitu :

Deskripsi
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1. Kawasan Asrama POLRI Manahan

Manahan sebagai pusat olahraga dan public space yang 

mempunyai indikasi paling diminati di kota Solo mempunyai master 

plan pada tiap spot area dalam kawasan. Beberapa spot area 

terindikasi GOR Manahan yang sering dialih fungsikan sebagai 

kegiatan budaya khususnya kegiatan pementasan musik. Bahkan 

beberapa band ternama dari dalam dan luar negeri pernah tampil di 

gedung ini. Aspek persyaratan ruang dan bangunan terindikasi 

terkesan dipaksakan untuk kegiatan komersil, karena secara esensial 

bangunan tersebut memang tidak difungsikan sebagai gedung 

pertunjukan musik. 

Salah satu pertimbangan inilah yang mendasari perlu adanya 

pengembalian fungsi dan membuat citra baru melalui bangunan yang 

lebih representatif dalam konteks gedung pertunjukan pada kawasan 

tersebut sehingga GOR dapat dikembalikan fungsinya sebagai tempat 

berolahraga. Asrama POLRI Manahan dipilih sebagai alternatif lokasi 

dan lebih lanjut sebagai tapak terpilih. Hal ini merupakan upaya 

untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai daerah yang 

mempunyai nilai guna dan fungsi yang tinggi. Adapun kendala yang 

ditemui adalah kemungkinan me-relokasi sebagian fungsi-fungsi yang 

ada di area tersebut, misalnya fungsi hunian dan sebagian industri.

4. Benteng Vastenberg

Benteng Vastenberg sebagai salah satu bangunan konservasi yang 

ada di kota Surakarta perlu diadakan upaya untuk membangkitkan 

citra bangunan tersebut menjadi fungsi yang lebih mempunyai nilai. 

Fungsi budaya (dalam hal ini diarahkan pada kegiatan pagelaran 

musik) menjadi alternatif dalam upaya memunculkan citra budaya 

pada kawasan tersebut. Keberadaan benteng tersebut menjadi 

arahan dan batasan dalam perencanaan dan perancangan fungsi 

Pagelaran Musik tersebut. Adapun kendala yang ditemui adalah 

kesesuaian antara benteng Vastenberg sebagai wahana konservasi 

(diarahkan pada budaya lokal atau tradisi tempatan) dengan 

pagelaran musik yang mengarah pada budaya modern.
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Tabel V.13. Kriteria Khusus
Kriteria khusus ditetapkan dengan pertimbangan Rencana Induk 

Pengembangan Kota sebagai aspek yuridis yang melatar belakangi dan 

potensi-potensi yang terdapat pada lokasi dan tapak. 

No. Kriteria Lokasi
1 4

- Kesesuaian rencana kota.
- Aksesibilitas
- Kedekatan dengan simpul kota dan jalur sirkulasi 

utama.
- Lingkungan yang mendukung
- Lokasi yang memungkinkan fasilitas berfungsi 

secara aktif.
- Daya dukung sarana penunjang (parkir, pedestrian 

dll)
- Penguasaan tanah mudah.
- Fungsi dapat menunjang suasana kehidupan di 

sekitarnya.
- Memiliki infrastruktur yang memadai.
- Physical traces kegiatan musik di tempat 

tersebut.

4
4
4

4
4

4

2
4

4
5

4
4
4

4
4

3

2
4

4
2

39 35
Penilaian
1 kurang baik 3 cukup 5 baik sekali
2 kurang            4 baik

Dari pembobotan yang dilakukan, maka terpilih alternatif lokasi 

Kawasan Asrama POLRI Manahan (belakang Polresta Surakarta) dan 

pengembangannya ke arah Jalan Jenderal  A.Yani sebelah utara dan 

Jalan Karel Satsuit Tubun sebelah barat.
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2. Analisis Penentuan Site/Tapak dan Aspek yang Relevan (Kontekstual)

Tujuan dari analisis penentuan tapak ini untuk mendapatkan 

kriteria-kriteria tapak yang sesuai sebagai tempat kedudukan bangunan 

yang direncanakan :

Adapun faktor – faktor yang perlu ditinjau yaitu :

a. Pencapaian ke tapak

Untuk memudahkan pencapaian ke tapak yang meliputi 

kepadatan lalu lintas jalan sekitar tapak dan pola trafic.

b. Kepadatan bangunan yang tidak tinggi 

Letak Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta yang diharapkan 

di lingkungan bangunan yang tidak tinggi, ini agar memungkinkan 

bangunan yang direncanakan berkesan terbuka.

c. Kondisi site

Diharapkan dapat menunjang penampilan bangunan dan 

perletakan site yang komunikatif.

d. Keselarasan sekitar bangunan yang mendukung.

Diharapkan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta ini 

keberadaanya akan menimbulkan kesatuan pada lokasi site terpilih, 

dengan memperhatikan keselarasan bangunan sekitar dari segi 

penampilan eksterior.

e. Luas Tanah 

Luasan tanah, minimum dapat memenuhi total luasan ruang 

merupakan tuntutan paling utama dalam penentuan tapak.

f. Topografi

Diharapkan kontur tanah relatif datar dengan pertimbangan 

kemudahan pelaksanaan/teknis.

g. Adanya jaringan Infra Struktur     

Tersedianya jaringan infra struktur yang lengkap akan menunjang 

perlengkapan bangunan nantinya,yang meliputi jaringan air bersih, 

listrik, telekomunikasi, saluran pembuangan air kotor,dll.
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Tentang Tapak (Site Spesification)
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a. Strategi Pengembangan
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Luas site yang direncanakan adalah 12620,27 m2. Luas Eksisting 

site >13671,19 m2 sehingga memenuhi persyaratan tapak yang 

direncanakan.

Substansi dari site yang merupakan nilai lebih dari site 

diantaranya adalah :

Salah satu pertimbangan yang relevan dalam pemilihan site ini 

adalah terletak dekat dengan kawasan Manahan-Balekambang. 

Pencapaian ke site juga mempunyai intensitas keramaian lalu lintas 

yang tinggi bahkan merupakan salah satu jalur teramai di kota 

Surakarta karena merupakan jalur masuk ke Kota Surakarta dari arah 

barat.  
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Kondisi lahan yang menguntungkan, tingkat kebisingan pada 

lahan termasuk dalam kategori sedang. Jarang terjadi kemacetan lalu 

lintas di sekitar site karena sarana transportasi yang cukup baik serta 

terdapat jajaran pohon di sekitar pinggiran lahan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai noise barrier.

Lokasi tersebut sangat menguntungkan untuk kegiatan rekreatif, 

karena letaknya dekat dengan jalur utama. Disamping itu 

perkembangan kawasan Manahan-Balekambang mempunyai pengeruh 

yang cukup signifikan karena dengan potensi konsumen yang dimiliki 

keberadaan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta ini dapat lebih 

optimal dari kegunaannya. 

c. Pencapaian Menuju Site

Dilalui oleh jalur transportasi kota sehingga mudah untuk dicapai 

baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Jalur 

jalan ini merupakan jalur utama masuk kota Surakarta bagi bus-bus 

dengan trayek luar kota seperti Semarang, Yogyakarta, Wonogiri 

bahkan Sukoharjo untuk masuk ke terminal Tirtonadi. Juga dilewati 

hampir sebagian besar bus dan angkutan dalam kota dengan intensitas 

Gambar V.8. Pencapaian Menuju Site
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kedatangan yang cukup tinggi. Disamping itu simpul jalan Ahmad Yani 

dan Letjend Suprapto (arah Sumber) merupakan salah satu simpul yang 

paling efektif dari Jalan Adi Sucipto karena zone kawasan ini 

terkonsentrasi menjadi satu.

d. Posisi dan Sudut Pandang

Posisi dan sudut pandang lahan yang menguntungkan karena 

terletak di perempatan Traffic Light pertemuan antara Jl. A. Yani dan 

Jl. Letjend Suprapto dan merupakan simpul pertemuan antara kedua 

jalan tersebut dan juga orientasi ke arah Jalan Adi Sucipto serta ke 

kawasan olahraga Manahan cukup potensial untuk dikembangkan. 

e. Kondisi Site dan Topografi

Kontur tanah pada lahan relatif datar. Existing berupa lahan 

permukiman (asrama) yang lebih lanjut dilakukan treatment relokasi 

lahan.

Gambar V.9. Posisi dan Sudut Pandang
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f. Drainase dan Utilitas Kota

Drainase dan utilitas lingkungan sangat mendukung, tersedia 

jaringan telepon, dilewati riol kota dan tersedia air bersih.

g. Ketersediaan lahan untuk pengembangan

Memiliki luasan yang memadai dan cukup representatif bagi 

pengembangan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta.
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3.  Analisis Pengolahan Tapak

-  Dasar Pertimbangan

* Jenis , karakter serta tuntutan kegiatan yang ditampung

* Pemanfaatan kondisi dan potensi tapak

* Penanganan terhadap gangguan oleh lingkungan

* Keseimbangan dengan lingkungan sekitar

- Kondisi tapak 

                         Gambar V.10. Kondisi tapak

K E T E R A N G A N

Tapak diolah dengan merelokasi fungsi hunian asrama dan hunian sebagian warga dengan 

mengoptimalkan blok serta mencoba merelokasi Kantor Polresta Surakarta ke area yang lebih 

sesuai dengan pertimbangan dan asumsi bahwa kantor tersebut dapat bersifat berpindah dan 

disesuaikan dengan kondisi yang ada.

BATAS-BATAS AREA TAPAK PENGEMBANGAN

Barat Laut : Jalan A.Yani (Jalan Arteri Primer Kelas I)
Timur Laut : Jalan Menteri Supeno (Jalan Lokal Kelas Lingkungan)
Timur : Karel S. Tubun (Jalan Lokal Kelas Lingkungan)
Selatan : Jalan Adi Sucipto (Jalan Kolektor Primer Kelas I)
Barat : Jalan Kepodang (Jalan Lingkungan)
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- Visualisasi Spot-Spot Pengembangan

Gambar V.11. Visualisasi Spot Pengembangan
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a. Analisis Pencapaian

Dasar pertimbangan :

- kemudahan dan keamanan pencapaian ke dalam tapak

- jenis, kelompok atau kategori pengguna

- kondisi dan potensi arus transportasi sekitar tapak dan peraturan 

bangunan setempat

               Gambar V.12. Analisis pola pencapaian

Notasi:                       Sirkulasi masuk dan keluar Utama (main)

                                 Sirkulasi masuk dan keluar Penunjang (side/service)
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Tabel 
Tabel V. 15 Eksisting Alternatif Entrance

Alternatif Kondisi Potensi
1

2

3

4

Terletak di jalan Adi Sucipto 
sebagai jalan arteri primer, 
memiliki nilai ekspos yang 
cukup tinggi

Berada di dekat persimpangan, 
nlai ekspos tinggi.

Terletak di jalan lingkungan 
yang sepi dan jarang dilalui 
kendaraan. Pencapaian kurang 
lancar. Tidak memiliki nilai 
ekspos

Berada di jalan Kepodang, 
dengan kepadatan rendah. 
Mamiliki nilai ekspos sedang. 
Pencapaian dari jalan utama 
memutar

Berada di jalan utama sehingga 
cocok untuk dijadikan  Main 
Entrance pintu masuk & pintu 
keluar  bangunan. 

Tepat untuk dijadikan ME / SE 
kendaraan maupun pedestrian.

Jalan tidak dilengkapi fasilitas 
umum, lebih cocok  untuk arus 
keluar kendaraan dengan 
pertimbangan kemudahan jalur 
keluar ke arah jalan Adi 
Sucipto

Kondisi jalan yang tidak terlalu 
ramai lebih mendukung sebagai 
Service atau Side Entrance 

Implementasi Desain

               

Zona yang masih berpeluang fifty-fifty antara pemintakatan side atau 
service entrance karena adanya magnet MANAHAN sebagai alternatif 
orientasi bangunan. Kemungkinan dikembangkan menjadi side atau service 
exit area (pintu keluar). 

K E T E R A N G A N

Spot tangkapan kawasan secara makro, diharapkan main entrance berada 
pada poros spot tangkapan tersebut karena pertimbangan fungsi jalur 
tersebut sebagai jalur utama. 

Area yang lebih tersembunyi dan intensitas keramaiannya tidak begitu 
tinggi. Attribute ini cocok untuk side maupun service entrance
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b. Analisis Orientasi

Dasar Pertimbangan :

- Arah pandang dari lingkungan sekitar ke dalam tapak untuk 

menentukan area ekspose terbaik.

- Kondisi sirkulasi lalu lintas sekitar tapak.

- Tuntutan fasilitas promosi/penjualan dan pagelaran yang harus 

dapat mengekspresikan karakter atraktif, menarik perhatian.

Gambar V.13. Analisis orientasi

Orientasi bangunan ke arah titik orientasi utama yaitu ke arah 

pertemuan jalan atau pertigaan jalan, untuk memudahkan ‘pengenalan 

obyek’ dari arah yang representatif yaitu sepanjang Jalan Adi Sucipto

(orientasi bangunan utama) dan perempatan jalan A.Yani (fasade 

orientation).

Orientasi bangunan ke arah jalan yaitu Jalan A. Yani, Jalan Menteri 

Supeno dan Jalan Karel S. Tubun merupakan orientasi ‘wajah obyek’ dari 

sisi lain yang cukup signifikan sebagai orientasi pendukung.
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c. Analisis Kebisingan

Dasar pertimbangan :

- kelompok fasilitas pendidikan musik dan pagelaran musik 

membutuhkan noise criterion yang relatif rendah

- Potensi lingkungan tapak menimbulkan kebisingan ke dalam tapak

- Penggunaan elemen peredam bising.

                              Gambar V.14. Analisis kebisingan

Secara kualitatif, daerah yang mempunyai kebisingan tinggi adalah 

daerah pada sisi utara dan selatan yang terletak di tepi jalan A. Yani dan Adi 

Sucipto, Fungsi Utama pada bangunan Pusat Pagelaran Musik Modern ditata 

pada bagian sisi yang mempunyai kebisingan rendah, sedang fasilitas penunjang 

kegiatan utama ditata pada sisi bagian transisi yang mempunyai kebisingan 

sedang. Penyelesaian secara kuantitatif adalah pada penyelesaian khusus : 

akustik yang akan diselesaiakan pada tema teknis khusus.

Kriterium : Best Spots Building
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Implementasi Desain
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d. Analisis View

Dasar pertimbangan

- Kondisi view lingkungan sekitar tapak 

- Keberadaan jalan di sekitar site

View ke arah utara 
kurang menarik, karena 
mengarah pada hunian.

View kearah barat laut 
dan selatan menarik 

karena tidak monoton, 
pandangan luas

View kedalam site paling 
dominan berasal dari arah 

yang paling banyak 
diakses oleh publik yaitu 

dari jalan A. Yani dan 
jalan Adi Sucipto
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e. Analisis Zonifikasi

Dasar pertimbangan  : 

- Hasil analisis pencapaian

- Hasil analisis orientasi

- Hasil analisis kebisingan

                  Gambar V.15. Analisis Zonifikasi

Bangunan Utama yaitu Pusat Pagelaran Musik di bagian tengah yang 

berorientasi ke arah perempatan dan dua jalan utama, diapit oleh 

bangunan pengapit yang difungsikan sebagai bangunan penunjang 

(dimungkinkan pendidikan karena mempunyai pemintakatan kegiatan dan 

fungsi yang berbeda). Patron yang dikembangkan adalah pola radial-

centered (terpusat) dengan pagelaran sebagai point of interest.



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                            Bab V- 172

Implementasi Desain

               

:  Zone Promosi, Penjualan dan Amusement Musik

:  Zone Stage Outdoor

: Zone Plaza Penerimaan

:  Zone Pagelaran Musik

:  Zone Pendidikan Musik

:  Zone Sculpture

:  Sirkulasi

:  Parkir
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f. Analisis Pola Sirkulasi

Dasar Pertimbangan :

- Hasil analisis zonifikasi

- Hasil analisis pencapaian 

- Pola sirkulasi utama adalah dari zona penerima menyebar ke zona 

kegiatan lain.

- Penyediaan sirkulasi bagi pejalan kaki.

                    Gambar V.16. Analisis pola sirkulasi
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Implementasi Desain

         

Pola sirkulasi yang dikembangkan menggunakan paths-paths yang lebar 

untuk menampung manusia dalam jumlah yang banyak. Jalur kendaraan juga 

dibuat memanjang dengan mengoptimalkan emplasement area (karena 

kecenderungan antri dan perilaku menurunkan penumpang di area main 

entrance pagelaran). Dengan strategi ini diharapkan emplasement dapat 

mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk nyaman (aspek comfortability) dan 

mudah (aspek accessibility) dalam menggunakan fasilitas tersebut.
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g. Analisis Faktor Klimatologis

Dasar Pertimbangan :

- Arah datang matahari dan angin mempunyai signifikansi pengaruh 

pada arah hadap bangunan, perletakan barrier yang mengeliminir 

dampak klimat, kuantitas dan kualitas bukaan pada bangunan 

serta material yang digunakan dalam rangka penyesuaian kondisi.

Gambar V.17. Analisis Faktor Klimatologis

Aspek klimat berpengaruh terhadap kuantitas bukaan dan pemilihan dan 

penggunaan material yang dapat mereduksi aspek yang negatif menjadi sesuatu 

yang bermanfaat bagi bangunan dengan cara mengoptimalkan potensi dan 

mengelimnir kendala.
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Konklusi Sementara Analisis Pendekatan Perancangan Tapak 

:  Zone Promosi, Penjualan dan Amusement Musik

:  Zone Outdoor Stage

: Zone Plaza Penerimaan

:  Zone Pagelaran Musik

:  Zone Pendidikan Musik

:  Zone Sculpture

:  Sirkulasi

:  Parkir

K E T E R A N G A N Konfigurasi Ketinggian (Skyline) Bangunan

Open Space

2 lantai dengan basement

3 lantai dengan basement

2 lantai 

2 lantai 

Open Space 

Open Space 

Open Space 

Gambar V.18
Konklusi Sementara Analisis Pendekatan Perancangan 
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K E T E R A N G A N

Bentuk pukal bangunan bukan merupakan bentuk akhir, disesuaikan dengan analisis pendekatan pukal 

bangunan pada proses analisis selanjutnya sehingga diharapkan dapat relevan dan menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan desain yang muncul. Secara esensial, pendekatan perancangan tapak ini 

dapat digunakan sebagai acuan desain yang outputnya tidak jauh dari sketsa yang ditampilkan.

Gambar V.19. Sky Line Building



Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta

Catherina Arshinta Dhenie Kusuma Intan       NIM. I 0201042                                             Bab V-178

C. Analisis Khusus Ruang Pagelaran Musik

1. Analisis Sistem Akustik

Dasar Pertimbangan :

- Kekerasan yang memadahi.

- Dengung dalam ruang dengan standart yang telah ditentukan.

- Difusi enorsi merata.

- Ruang harus bebas dari cacat akustik.

- Bebas dari bising dan getaran mekanik.

Langkah-langkah dalam perancangan yang ditujukan untuk memenuhi 

persyaratan umum teknis perancangan pagelaran musik adalah :

a. Memperoleh tingkat kekerasan yang memadahi

Membentuk lantai dan seating sedemikian sehingga penonton 

dapt berada sedekat mungkin dengan panggung.

Dipilih bentuk melingkar / melengkung dengan pertimbangan 

dapat menampung cukup banyak penonton, memiliki tingkat 

penyebaran relatif sama antar baris penonton serta sesuai 

dengan pola penyebaran suara yang berbentuk relatif 

melengkung.

Untuk memperoleh penguatan suara yang relatif sama pada 

semua sisi tempat dudukpenonton, maka lantai dibuat miring 

berundak dengan sudut kemiringan + 100 – 200. Penggunaan 

lantai yang miring mengakibatkan kenikmatan visual dan 

kenyamanan akustik dapat terpenuhi secara bersamaan.

Menghindari adanya sisi – sisi sejajar termasuk dinding peredam 

suara agar tidak terjadi pemantulan kembali. Hal ini dapat 

memberikan respon akustik yang lebih baik.

b. Pengendalian Dengung

Pengendalian dengung dirasa cukup penting karena dengan adanya 

dengung yang berlebihan akan merusak gelombang bunyi yang 

seharusnya diterima dengan baik oleh penonton. Pengendalian 

dengung tersebut dilakukan dengan cara :

Penggunaan bahan penyerap dengan tepat pada bagian – bagian 

tertentu pada gedung pagelaran musik seperti penggunaan lantai 
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berlapis karpet atau penggunaan tempat duduk dengan bahan 

yang lunak (empuk) sehingga cukup menyerap bunyi.

Menghindari adanya sisi / dinding sejajar atau paralel, karena 

dapat menimbulkan pemantulan bunyi yang berulang.

c. Difusi bunyi pada ruang pagelaran tertutup

Pengendalian difusi bunyi dilakukan dengan cara :

Menggunakan dinding pemantul bergerigi pada bagian atas 

tempat duduk penonton. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan bunyi pantul ke area penonton serta 

mendistribusikannya secara optimal ke seluruh ruangan.

Penggunaan dinding pemantul suara berbentuk concav 

(cembung) tepat di atas stage. Hal ini berfungsi untuk 

menyebarkan gelombang bunyi dengan range frekuensi dan arah 

yang lebar ke area penonton.

Mengurangi pemantulan di sisi – sisi area penonton dengan 

melapisi dinding tersebut dengan lapisan penyerap bunyi. 

d. Eliminasi cacat akustik

Mengatasi Gaung dengan cara :

- Pemakaian pintu akustik yang memiliki tingkat peredaman 

yang cukup baik terhadap bunyi. 

- Pemakaian dinding difusser yang cukup baik di sepanjang sisi 

(dinding) yang melingkar sehingga tidak terjadi pemantulan.

- Penggunaan sound lock room untuk mereduksi bunyi ke luar 

ruangan.

e. Pengendalian bising

Pengendalian bising eksterior :

- Penempatan ruang yang membutuhkan tingkat kebisingan 

rendah pada daerah yang paling tenang pada tapak.

- Menggunakan ruang transisi (sound lock room) pada jalan 

masuk menuju ruang – ruang yang memerlukan tingkat 

kebisingan rendah.
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- Melakukan pengelompokan kegiatan, sehingga ruang yang 

memerlukan tingkat kebisingan rendah tidak bercampur 

dengan kegiatan yang menimbulkan bising.

- Menggunakan bahan bangunan dengan tingkat peredaman 

terhadap bunyi yang cukup baik. Misalnya : pasangan batu 

bata bebas celah dengan dilapisi semen dan vinyl.

Pengendalian bising interior

- Penggunaan bahan penyerap pada plafond (langit – langit) 

pada ruang yang menimbulkan bising. Misalnya : gypsum, 

bahan peredam suara jadi, kayu berlapis vinyl, dsb.

- Melapisi ruang – ruang utilitas yang menghasilkan bising 

dengan peredam suara dan meletakkan ruang tersebut 

terpisah dari massa bangunan utama.

- Alat – alat mekanis lainnya yang menimbulkan bising dan 

getara yang cukup kuat, diletakkan dalam ruang khusus 

dengan tingkat peredaman suara yang tinggi serta lantai 

mengambang.

2. Analisis Penyampaian Visual

Kenikmatan visual (pandangan) merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menikmati suatu pertunjukan. Objek yang menjadi 

tontonan akan mampu mempengaruhi emosi penonton, jika penonton 

tersebut berada dalam posisi penikmatan yang memenuhi syarat. Maka 

dari itu persyaratan kenikmatan visual menjadi salah satu faktor utama 

dalam perencanaan tata ruang pagelaran musik.

Keterbatasan Pandangan Mata Manusia

a. Polychromatis Sight

Yaitu sudut batas pandangan manusia tanpa menggerakkan bola 

matanya, diantaranya :

Maksimum 500, minimum 270 di atas sumbu mata

Maksimum 400, minimum 100 di bawah sumbu mata

Pada bidang horizontal maksimum 540 dan optimum 400
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b. Jarak APS (Arrival Point of Sight)

Yaitu titik perpotongan garis pandang tertinggi dengan focal plane (5 

cm di atas panggung) ke tepi panggung agar penonton terdepan 

(dengan sudut pandang terbatas) dapat melihat pementas di atas 

panggung. Jarak antara APS penonton terdepan dalam pertunjukan 

musik adalah 6 m, sedangkan untuk musik orchestra 9 m. Jangkauan 

luas pandangan terluas terbatas menurut sudut 130o adalah 

pandangan dari tempat duduk terujung pada deret terdepan. Dengan 

membatasi sudut jangkauan sampai 130o di sekitar pandangan 

penonton pada titik tertentu akan membantu banyak terhadap 

komunikasi visual dan aural antara pemain dan penonton. (Data 

Arsitektur, hlm. 125)

c. Jarak Kenikmatan Visual Bagi Penonton di Belakang

Jarak stage ke penonton terjauh

Bahwa untuk dapat melihat gerakan kecil dengan ekspresi, 

maksimal 25 m. Untuk pertunjukan secara global, jarak terjauh 

yang masih memungkinkan adalah antara 32 m – 36 m. Dari 

pertunjukan yang dipentaskan diperhitungkan 20 % - 30 % yang 

menuntut penampilan dengan ekspresi sehingga diambil jarak 

panggung ke penonton terjauh + 32 m.

Syarat garis penglihatan (sight line) penonton

Adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada panggung 

dengan titik mata penonton, agar dalam menikmati pertunjukan 

tidak terganggu serta leluasa dalam melihat ke arah stage. 

Persyaratan yang telah ditentukan bahwa besarnya sudut (garis 

penglihatan) berkisar pada sudut 30o. Pada ruang pagelaran 

ditentukan bahwa jarak pandang terjauh adalah 32 m.

Untuk menentukan tempat kedudukan titik mata penonton pada 

baris ke-n dapat dilakukan dengan rumus :

En = Dn [      + C (      +        +      +......+      ) ]    E1

  D1

   1
                                                                                    

  D1

   1

  D2

   1

  D3

    1

  Dn -1
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K e t e r a n g a n :

En : Tinggi garis mata secara vertikal di atas focal plane untuk 

baris (row) ke-n.

Dn : Jarak antara mata (pada row ke-n) ke titik APS.

E1 : Tinggi garis mata secara vertikal di atas focal plane pada 

baris (row) ke-1.

Jika E1 = 0, maka akan didapat tinggi panggung maksimal 

yang dijanjikan yaitu 120- 5 = 115 cm, (120 adalah tinggi 

mata penonton duduk).

D1 : jarak antara mata (pada baris ke 1) ke titik APS + 7 m.

Sedangkan untuk menghitung jumlah baris kursi pada lantai 

bertrap (asumsi) dihitung dengan cara :

1. Jarak penonton terjauh : 32 m

2. Jarak penonton terdepan (terhadap titik APS) ditentukan :7 m

3. Jarak penonton terdepan terhadap penonton paling belakang :

32 m – 7m = 25 m.

4. Panjang baris antar tempat duduk (kursi bergaya modern 

membutuhkan jarak 1400 mm dan lebar 750 mm) sehingga 

diasumsikan jarak antar tempat duduk 100 cm (1m).

5. Jadi jumlah baris kursi dari penonton terdepan sampai belakang 

(prediksi) 25 baris.

Gambar V.20
Kemiringan Lantai Iscidomal

Sumber : Data Arsitektur J ilid 2 
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3. Analisis Bentuk Ruang Pagelaran

Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan bentuk ruang 

pagelaran yang direncanakan.

a. Analisis bentuk lantai

Pemilihan bentuk lantai merupakan salah satu hal penting untuk 

menentukan kinerja akustik suatu ruang. Bentuk lantai auditorium 

pagelaran musik yang digunakan mempengaruhi rangkaian sumber-

jejak-transmisi-penerima. Pertimbangan dalam menentukan bentuk 

dasar lantai adalah :

- Arah pandang dan keutuhan pandang penonton hanya pada stage.

- Aktifitas penonton (mayoritas) hanya duduk.

- Jangkauan penyebaran bunyi dapat lebih merata.

- Kemampuan menampung jumlah penonton (tempat duduk).

- Keutuhan akustik dan karakter akustik yang dihasilkam sesuai 

dengan tuntutan akustik musik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari berbagai bentuk 

lantai yang ada, direncanakan bentuk lantai melengkung atau kipas, 

karena memiliki keuntungan secara akustik yaitu penonton lebih 

dekat dengan panggung serta bentuk lengkung dapat mewadahi lebih 

banyak penonton dalam luas area yang sama.

Layout tempat duduk menggunakan sistem konvensional dengan 

dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Lebih banyak penonton yang ditampung

- Sirkulasi mudah

- Posisi penglihatan penonton relatif mudah diatur

Sedangkan untuk penempatan tempat duduk antar baris 

menggunakan tipe melengkung dengan pertimbangan :

- Kenyamanan audio-visual penonton relatif sama untuk semua 

posisi tempat duduk.

- Bentuk yang melingkar dapat menampung lebih banyak 

penonton.
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b. Dinding ruang pagelaran

Pada dinding ruang pagelaran, tidak seluruhnya diperlukan 

penyerap bunyi. Terdapat beberapa bagian tertentu yang 

difungsikan sebagai pemantul suara. Selain itu, dinding juga 

memiliki fungsi sebagai elemen dekoratif.

Sistem konstruksi yang digunakan pada dinding adalah sistem 

ganda, yaitu setelah dinding utama (beton, pasangan batu bata) 

kemudian dipasang lapisan dinding yang berfungsi sebagai lapisan 

sistem akustiknya.

Bahan untuk lapisan sistem akustik dinding dibedakan :

- Dinding pemantul suara (sound reflector) menggunakan papan 

gypsum

- Dinding penyerap suara (sound absorber) menggunakan resonator 

celah

- Untuk menyebarkan bunyi (sound difusser) dinding dibuat dengan 

permukaan yang tidak rata.

Tribune Area Penonton

Stage

Back Stage

Gambar V.21
Analisis Bentuk Lantai

Sumber : Konstruksi Pribadi
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c. Langit – langit ruang pagelaran

Langit-langit ruang pagelaran dengan fungsi utama sebagai 

pemantul bunyi. Untuk menciptakan efek pemantulan yang baik dan 

alasan estetika, maka langit-langit menggunakan sistem gantung, 

dengan bahan utama papan gypsum. Permukaan langit-langit dibuat 

tidak merata, sehingga lebih dapat menyebarkan bunyi. Sudut 

kemiringan langit-langit diatur sedemikian rupa untuk mengarahkan 

pemantulan bunyi. 

d. Sistem Penguat Bunyi

Untuk mengatasi perlemahan bunyi akibat dari penyebaran bunyi 

ke seluruh ruang pagelaran adalah dengan menggunakan alat 

pengeras suara (loud speaker) dan dibantu dengan reflektor akustik 

pada dinding atau langit-langit untuk menyebarkan bunyi ke arah 

penonton. Sistem penempatan penguat suara yang digunakan adalah 

gabungan antara sistem sentral dengan stereofonik, dimana bunyi 

terdengar langsung dari arah sumber bunyi dan juga didistribusikan 

Gambar V.22
Analisis Bentuk Dinding

Sumber : Konstruksi Pribadi

Konstruksi
Dinding Samping Kiri-Kanan Area Penonton

Konstruksi
Dinding Belakang Area Penonton

Back Stage 
Dinding Biasa
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dari segala arah (dinding dan langit-langit) ke arah penonton, 

sehingga menghasilkan efek yang disebut suround sound.

e. Sistem Pencahayaan Pada Ruang Pagelaran 

Pencahayaan pada ruang pagelaran dibedakan menjadi :

Pencahayaan panggung

Terdapat tiga bagian penting dalam menentukan jenis 

pencahayaan panggung, yaitu :

Lighting the actor

Pencahayaan yang ditujukan untuk menerangi pemain/ 

pementas.

Lighting the acting area

Pencahayaan yang ditujukan untuk memberi efek pada area 

panggung.

Lighting the background and effect

Pencahayaan untuk memberi efek pada latar belakang 

panggung.

Pencahayaan tepat di atas panggung dengan menyediakan 

ruang untuk meletakkan lampu dipakai untuk memberi cahaya 

(effect) pada panggung dan latar belakang panggung (background 

screen) sedangkan untuk pencahayaan aktor (pementas) diperoleh 

dari ruang stage lighting yang berada di belakang penonton dan 

juga dari sela celah langit-langit pemantul suara di atas tempat 

duduk penonton.

Pencahayaan tempat duduk penonton

Pencahayaan ruang penonton diperlukan untuk memerangi 

kegiatan sirkulasi baik saat penonton datang maupun pada saat 

penonton meninggalkan gedung pagelaran, serta pada saat 

berlangsung pertunjukan. Pencahayaan untuk area penonton 

ditempatkan pada langit-langit serta pada dinding sisi kiri dan 

kanan. Pencahayaan selama pertunjukan dilakukan dengan 

memberi penerangan dengan intensitas rendah pada sisi bawah 

tempat duduk dekat dengan gang dan dinding samping.
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D. Analisis Pendekatan Ruang Dalam dan Persyaratan Ruang

- Dasar Pertimbangan

 2Fungsi dan jenis kegiatan

 Pengelompokan ruang berdasarkan sifat kegiatan dalam ruang

 Persyaratan akustik ruang

 Persyaratan pencahayaan ruang

 Persyaratan penghawaan ruang

           1. Analisis Ruang Dalam

- Dasar pertimbangan

 Hubungan antar ruang/organisasi ruang

 Kelompok fungsi ruang

 Alur kegiatan dalam ruang

Analisis Pendekatan Sirkulasi Dalam Ruang

Pola sirkulasi berfungsi sebagai pengikat ruang, hal ini berdasar pada 

bentuk organisasi ruangnya :

a. Organisasi terpusat

Merupakan satu ruang dominan dengan sejumlah ruang sekunder 

dihadapkan padanya

Pola sirkulasi yang dapat diterapkan radial, loop/spiral, yang 

berakhir pada ruang pusat.

Diterapkan pada ruang dengan hall.

                    Gambar 5.12. Pola sirkulasi terpusat

Gambar V.23

Sumber : Arsitektur , Bentuk ruang dan susunannya ,Francis D.K. Ching,1979
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b. Organisasi linear

Merupakanurutan linear pada ruang-ruang yang berurutan .

Pola sirkulasi yang dapat diterapkan adalah melengkung, 

bersegmen, bercabang atau diagonal.

Penerapanya pada ruang show room tetap untuk penjualan , 

ruang – ruang persiapan pentas , ruang penerimaan pada fasilitas 

pagelaran,  fasilitas perpustakaan.

Gambar 5.13. Pola Sirkulasi Linier

Gambar V.24

Sumber : Arsitektur , Bentuk ruang dan susunanya ,Francis D.K. Ching,1979

c. Organisasi radial

Ruang pusat yang dominan menjadi acuan organisasi ruang yang 

berkembang 

Bentuk sirkulasinya dapat dinamis yang secara visual mengarah 

pada gerak berputar mengelilingi pusat .

Diterapkan pada ruang promosi, hall, loby

                  Gambar 5.14. Pola sirkulasi Radial

Gambar V.25

Sumber : Arsitektur , Bentuk ruang dan susunanya ,Francis D.K. Ching,1979
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d. Cluster

Ruang yang dikelompokan berdasar hubungan ruang/ fungsi.

Pola sirkulasinya adalah mengikuti sekelompok ruang untuk 

menghubungkan ruang satu dengan lainya.

Dapat diterapkan pada kelompok ruang pendidikan musik.

Gambar 5.15. Pola cluster

Gambar V.26

Sumber : Arsitektur , Bentuk ruang dan susunannya ,Francis D.K. Ching,1979

         

2. Analisis Persyaratan ruang

Dasar Pertimbangan :

- Kenyamanan dalam ruang, sirkulasi udara, akustik kelembaban dan    

penerangan baik.

- Persyaratan  khusus ruang tertentu.

   a)   Analisis Pendekatan Persyaratan Pencahayaan Ruang

Dasar pertimbangan :

- Jenis kegiatan /kelompok kegiatan

- Standart kuat penerangan untuk melakukan kegiatan

- Jenis pencahayaan yang dapat diterapkan
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Tabel V.16

Pendekatan Kebutuhan Pencahayaan Ruang

Fasilitas Pencahayaan 
Alami

Pencahayaan buatan
Kekuatan (lux) Jenis lampu

Pagelaran 
Musik

Pendidikan 
musik

Promosi/ 
penjualan 

Pengelolaan

Penerimaan
Penunjang 
Pelayanan

Jendela,kecuali 
ruang auditorium

Jendela

Jendela/skylight

Jendela
Langsung
Jendela, langsung

80 - 100

80 - 100

80 - 100

80 -100
80 -150
80 -150

Pijar, flourescent

Pijar, flourescent, 
lampu dekorasi

Pijar, flourescent, 
lampu dekorasi 
untuk. ruang 
auditorium

Pijar, flourescent
Flourescant, 
mercury
Pijar, flourescent,
spot

Beberapa fasilitas khusus yang membutuhkan penerangan buatan 

khusus antara lain : 

-   Penerangan pada fasilitas penjualan/promosi

- Penerangan buatan pada fasilitas taman/lanscape sebagai elemen 

estetik.

Analisis Pendekatan Persyaratan Pencahayaan Fasilitas auditorium / 

panggung akan dibahas dalam sub bab khusus

b) Analisis Pendekatan Persyaratan Penghawaan Ruang 

Dasar Pertimbangan :

- Jenis dan karakter kegiatan / kelompok kegiatan.

- Kenyamanan 

- Kelancaran sirkulasi udara dalam ruang 
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Tabel V.17
Pendekatan Persyaratan Penghawaan Ruang

Fasilitas Penghawaan alami Penghawaan buatan

AC
Fan/ 
kipas

Exhaust 
Fan

Pagelaran Musik
Pendidikan Musik
Promosi/penjualan & 
amusement music
Pengelolaan
Pendukung 
Penerimaan
Penunjang Pelayanan

perlu
perlu
perlu

perlu
perlu
perlu
perlu

sebagian
perlu
perlu

perlu
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
perlu

tidak
tidak
tidak
perlu

tidak
tidak
perlu

tidak
perlu
tidak
tidak

c)  Analisis Persyaratan Akustik ( selain ruang pagelaran musik )

Dasar pertimbangan :

- Jenis kegiatan yang ditampung dalam ruang

- Ruang harus kedap suara

- Ruang harus bebas bising

- Penggunaan bahan penyerap bunyi

Beberapa fasilitas yang membutuhkan persyaratan akustik selain ruang 

pagelaran musik adalah :

Studio musik yang di sewakan, Studio rekaman, Music Room

Analisis Persyaratan Akustik 

Pada dasarnya ruangan studio musik, studio rekaman dan 

music room dirancang untuk kedap suara baik gangguan bising 

dari luar maupun suara keluar ruang. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dilakukan :

- Mendisain pintu masuk dengan sistem ganda , jadi ada dua 

lapis pintu yang rapat dan diantaranya adalah ruang 

peralihan.

- Melapisi ruang dengan bahan penyerap bunyi baik pada 

dinding, langit – langit maupun lantai agar terjadi kondisi 

keakraban akustik ( kenyamanan mendengar)

- Penghawaan menggunakan AC agar tidak ada bukaan yang 

menimbulkan aliran suara .

- Dapat diamati dari ruang kontrol melalui kaca kedap suara ( 

degan sekat udara/jendela ganda )
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D. Analisis Penentuan Konsep Perancangan Ekspresi Bangunan

1. Analisis Konsep Bentuk Dasar Pukal Bangunan

Terdapat 3 pemikiran yang digunakan sebagai dasar mendapatkan 

bentuk pukal yaitu :

1. Menurut teori Fransis DK. Ching, terdapat tiga macam bentuk 

primer, yaitu lingkaran, segi tiga dan bujur sangkar. 

Tabel V.18
Alternatif Bentuk Dasar Pukal Bangunan

Bentuk dasar Karakter
Segi empat  Merupakan bentuk yang netral, statis, 

masif, dan solid
 Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi
 Kemudahan dalam pengembangan
 Efisiensi pemakaian ruang
 Kemudahan dalam pengerjaan struktur

Segi tiga  Merupakan bentuk yang mempunyai 
kesan kuat, energik, stabil, sulit 
disederhanakan, tajam, dan titik jatuh 
pada satu sisi.

 Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi
 Kurang memiliki kemudahan dalam 

pengembangan
 Kurang memiliki efisiensi pemakaian 

ruang
 Kemudahan dalam pengerjaan struktur

Lingkaran  Mempunyai kekuatan visual yang tidak 
dapat disederhanakan, mempunyai 
sudut pandang ke segala arah tanpa 
dihalangi oleh sudut pertemuan. 
Dengan pengembangan bentuk akan 
menimbulkan gerak putar yang kuat, 
mengikuti bentuk alam.

 Kemudahan untuk pengolahan sirkulasi
 Sulit dalam pengerjaan struktur.

Dari 3 bentuk dasar tersebut dapat dikembangkan berbagai macam 

bentuk lain. Perubahan bentuk dapat dilakukan dengan cara 

mengubah dimensi, menambah unsur/ mengurangi unsurnya.

2. Berdasar tiruan alam, baik berupa benda hidup maupun benda tak 

hidup. Dapat berupa peniruan terhadap bentuk hewan, tumbuhan  

atau bentuk alam seperti Gunung dan juga dapat berupa tiruan 

benda, seperti alat musik contohnya (konteks tema bangunan).
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Gambar V.27
Hasil analisis konsep 
dasar dan karakter 

bangunan

3. Kesesuaian dengan karakter bangunan yang ada di sekitarnya 

(kontekstual). Yaitu disesuaikan dengan citra Manahan sebagai 

wahana rekreasi olahraga dan seni. Hingga pada karakter kawasan 

dengan menempilkan human sculpture sebagai citra pendukung.

Dengan memperhatikan karakter yang akan ditampilkan, bentuk 

tapak, efisiensi, kaidah pengembangan dan penggabungan bentuk-

bentuk dasar tersebut dapat terjadi bentuk pukal yang diinginkan.

2.  Analisis Karakter Bangunan 

Bangunan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta ditampilkan 

secara komunikatif, karakter yang ditampilkan harus dapat 

mengekspresikan fungsi bangunan dan mudah dikenal oleh masyarakat. 

Oleh karena itu bangunan dengan fasilitas kegiatan musik modern 

ditampilkan secara  atraktif dan ekspresif.

Atraktif pada bangunan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta 

mempunyai beberapa pengertian :

 Berpenampilan untuk tujuan menarik perhatian

 Memiliki suatu point of interest yang potensial menarik perhatian 

massa.

 Memiliki suatu perbedaan dengan penampilan bangunan disekitarnya 

meskipun tidak kontras.

 Penampilan atraktif dapat ditunjukan dengan penyelesaian bentuk, 

warna, dan bahan atau kombinasi unsur-unsur tersebut.

Implementasi Desain

Pukal utama ditempatkan 
pada center site sebagai point 
of interest dengan pola radial 
circal

Pola radial yang multi-
orientasi perlu adanya 
pengikat dengan bentuk 
rectangle yang mengikat

Sebagai point of interest
bangunan secara keseluruhan 
digunakan tiang pengikat 
untuk menunjukkan tempat 
yang dijadikan orientasi utama 
yaitu pagelaran musik
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Gambar V.28
Hasil analisis konsep dasar dan karakter bangunan

Ekspresif memiliki beberapa pengertian, yaitu :

 Ada suatu bentuk/gambaran khusus yang menunjukan bahwa 

bangunan tersebut memiliki kaitan erat dengan musik.

 Penampilanya dapat menimbulkan suatu kesan bahwa bangunan 

tersebut terbuka untuk umum.

Untuk menunjukan penampilan bangunan tersebut  dapat 

mengambil bentuk- bentuk yang berhubungan dengan musik menjadi 

elemen penampilan bangunan.

Implementasi Desain

3. Analisis Sistem Pukal

Tujuannya adalah mendapatkan sistem pukal (tunggal atau majemuk) 

yang akan digunakan untuk mengeliminasi cacat akustik. Pada dasarnya 

sistem pukal terbagi dalam dua jenis yaitu pukal tunggal dan majemuk, 

keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Citra dan Ekspresi
Menunujukkan (show-up) bahwa 
bangunan tersebut merupakan 
bangunan fungsi ber-musik yang 
kontekstual dengan bangunan di 
sekitarnya walaupun terlihat sedikit
kontras.
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Tabel V.19
Karakteristik Sistem Pukal

KRITERIA PERANCANGAN

SISTEM PUKAL

Tunggal Majemuk

KRITERIA
UMUM

Kelancaran sirkulasi 
antar kelompok ruang

+ -

Pembedaan wadah tiap 
kelompok

- +

KRITERIA 
BERDASAR

SISTEM 
AKUSTIK

Pengendalian bising 
dan getaran antar 
kelompok ruang

- +

Kemudahan 
pengolahan bentuk 
arsitektural 

+ -

Pengoptimalan sound 
absorbsing treatment 
pada masing-masing 
ruang

- +

Berdasarkan analisis diatas maka terlihat bahwa sistem pukal majemuk 

merupakan sistem yang tepat untuk mengatasi masalah bising interior, 

namun sistem ini membutuhkan ketersediaan lahan yang luas selain itu 

koordinasi antar kegiatan kurang lancar.

Oleh karena itu dipilih alternatif penggabungan antara sistem 

tunggal dan majemuk yaitu dengan melakukan pemisahan pukal didasarkan 

pada tingkat kebisingan yang dihasilkan, dalam hal ini ruang pentas sebagai 

sumber bising terbesar diletakkan terpisah dari ruang lain. 

4. Analisis Gubahan Pukal (Massa) Bangunan

Gubahan pukal bertujuan untuk mendapatkan gubahan massa hasil 

pengolahan/pengembangan dari bentuk dasar pukal bangunan. Yang 

menjadi dasar pertimbangan adalah bentuk dasar pukal dan karakter dari 

bangunan yang ingin ditampilkan.
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Gambar V.29
Gubahan Pukal Horizontal

Gambar V.30
Gubahan Pukal Vertikal

Gubahan Horizontal Menghasilkan Tata Pukal Horizontal

Gubahan Vertikal Menghasilkan Tata Pukal Vertikal

Block Planning
Dikembangkan dengan konsep 
radial sentris pada bangunan 
utama yaitu bangunan
pagelaran musik

Kaidah
Unity, Rhytme, 
Ulang, Tema

Hasil intuisi bentuk creep guitar

Hasil intuisi bentuk oldies music box

Kaidah
Unity, Rhytme, 
Ulang, Tema

Fasad
Bentuk dominan yang dikembangkan 
pada fasade, dengan rumus aplikasi 
Oldies Music box (sebagai pelingkup 

ruang) -Creep (sebagai kolom) – Garis 
Para nada (sebagai jalusi atau 

sunshade) dan casing cd (sebagai atap) 
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5. Proses Penentuan Konsep Perletakan Pukal pada Site

Agar didapatkan penempatan bangunan pada site yang 

mendukung karakter fasilitas musik, maka perlu diperhatikan faktor-

faktor penentunya sebagai berikut :

 Berdasarkan arah dan orientasi bangunan.

 Berdasarkan bentuk massa bangunan.

 Hasil analisis pendekatan perancangan tapak (gambar V.25).

 Hasil analisis konsep dasasr dan karakter bangunan.

 Peraturan Bangunan (GSB site).

Bentuk massa kreatif dan dinamis, harus didukung penempatan 

massa yang dinamis pula, yaitu dengan memperhatikannya dengan arah 

sumbu site, keselarasan dengan kawasan Manahan secara keseluruhan 

dan garis edar matahari. 

Gambar V.31
Hasil analisis perancangan tapak – gubahan pukal

4

Tata Pukal
Bagian site yang berhadapan dengan 

jalan Adi Sucipto , KS Tubun dan A.Yani 
dijadikan area view dan open space dari 

dan ke bangunan
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E. Analisis Pendekatan Tata Ruang Luar (Landscape)

1. Parkir Luar

Hal yang perlu diperhatikan dlm pengelolaan parkir yaitu bahwa 

sedapat mungkin penempatan parkir tidak mengganggu sirkulasi pengunjung 

masuk ke dalam bangunan, juga tidak mengganggu pengguna lain, terutama 

pejalan kaki. Parkir pengunjung, sebaiknya dipisahkan dengan parkir 

pengelola, pementas dan service, karena masing-masing pelaku memiliki 

sifat yang berbeda berkaitan dengan jenis kegiatan dan waktu.

Dasar pertimbangan pemilihan penempatan parkir antara lain sistem 

parkir, kondisi tapak, dan persyaratan bangunan. 

Tabel V.20
Alternatif Sistem Parkir

Sistem parkir pada 

bahu jalan

Sistem parkir yang 

mengelilingi ruang kegiatan

Sistem kantong parkir

 Keamanan&kenyamanan 
bagi pengendara dan 
pejalan kaki kurang 
terjamin.

 Pencapaian menuju 
ruang kegiatan tidak 
jelas, sehingga sering 
terjadi crossing

 Kurangnya keamanan bagi 
pejalan kaki.

 Tidak adanya pemisahan 
antara pejalan kaki dan 
kendaraan.

 Kemudahan dalam 
pencapaian menuju ruang 
kegiatan

 Terjaminya keamanan 
dan kenyamanan bagi 
pejalan kaki.
 Terjadi pemisahan 

antara pejalan kaki dan 
kendaraan.
 Kemudahan pencapaian 

menuju ruang kegiatan.
                                          Sumber : Francis D.K Ching, “Arsitektur, bentuk, ruang dan 

susunannya”

Berdasarkan kriteria diatas, maka sistem parkir dan sirkulasi 

kendaraan yang digunakan pada area perencanaan adalah sistem kantong 

parkir dan ditempatkan pada beberapa zone yang membutuhkan penataan 

area parkir.

2. Tata Vegetasi

Vegetasi memiliki fungsi bermacam-macam yaitu selain memperindah 

suatu tempat juga dapat dijadikan sebagai buffer suara, udara dan panas 

matahari. 
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Untuk permasalahan vegetasi pertimbangan yang dilakukan adalah :

- Mempertahankan vegetasi yang telah ada.

- Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan dengan aspek akustik 

lingkungan. Elemen landscape yang dapat menjadi buffer bising 

lingkungan :

pohon nerium oleander, pohon cemara atau earth berm

- Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan respon terhadap iklim, 

biasanya pohon berdaun lebat dan berbatang ke samping.

Jenis vegetasi yang dapat digunakan sebagai elemen lansekap :

Tabel V.21
Jenis vegetasi untuk tata lansekap

No Area/Lokasi Fungsi Karakteristik Jenis Vegetasi

1 Daerah 

sekitar 

Bangunan

 Peneduh
 Pembatas fisik
 Pengendali iklim, 

terhadap angin, 
suara, matahari.

 Kontrol visual
 Penetralisir bau 

tak sedap

 Rimbun
 Tinggi 
 Tidak merusak 

konstruksi
 Warna menarik
 Mudah perawatannya

 Pohon mahoni
 Pohon pinus
 Pohon akasia
 Pohon ketapang
 Asem-aseman

2 Sepanjang 

area sirkulasi 

kendaraan

Pengarah
 Peneduh
 Kontrol visual
 Elemen estetis

 Rimbun
 Tinggi
 Tidak merusak 

konstruksi
 Kontinuu & tidak 

monoton (menarik)

 Pohon cemara
 Pohon asoka
 Kembang sepatu
 Pohon ketapang

3 Sepanjang 

area sirkulasi 

pejalan kaki

 Pengarah
 Peneduh
 Kontrol visual
 Pembatas fisik

 Tidak terlalu tinggi
 Warna menarik
 Berfungsi sbg pagar 

dan atap

 Palem
 Pohon cemara
 Asoka

4 Open space  Peneduh
 Pembentuk vista
 Keterlingkungan

 Tinggi
 Cukup rapat
 Menarik

 Pohon mahoni
 Pohon pinus
 Pohon ketapang

5 Area parkir  Peneduh
 Pengarah

 Tinggi
 Rimbun
 Menarik

 Pohon mahoni
 Pohon pinus
 Pohon cemara
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Rumput, perdu, teh-tehan dapat digunakan untuk mereduksi pantulan 

dari sinar matahari terhadap permukaan area terbuka, disamping itu juga 

untuk peresapan air atau pembatas (buffer). Sedangkan pohon palm dan 

cemara dapat digunakan sebagai pengarah sirkulasi dan pendukung 

penampilan bangunan (view estetis) dan pembanding skala dengan manusia.

Tata landscape juga berfungsi dalam menciptakan view yang menarik 

dalam suatu bangunan, oleh karenanya pengaturan landscape juga 

memperhatikan faktor view ke dalam site.

Dari beberapa pertimbangan diatas maka rekomendasi penataan 

landscape adalah sebagai berikut :

Gambar V.32
Sketsa ide penataan landscape

4

Tanaman Pengarah
Ditanam pada jalur-jalur kendaran  dan 

paths manusia pada site. Pohon yang 
digunakan adalah palem dan cemara

Tanaman Peneduh
Ditanam pada batas antara jalan dan site 
serta pada lokasi pedestrian. Pohon yang 

digunakan diantaranya adalah perdu

Sound Barrier
Ditanam melingkar pada range luar

bangunan inti (pagelaran musik) sebagai 
sound barrier. 
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F. Analisis Pendekatan Sistem Struktur Konstruksi dan Utilitas Bangunan

1. Analisis Pendekatan Sistem Struktur Konstruksi Bangunan

Dalam analisis sistem srtruktur bangunan mempunyai tujuan untuk 

mengetahui sistem struktur yang sesuai untuk diterapkan dalam 

bangunan yang direncanakan. 

Dasar Pertimbangan :

 Struktur dan Konstruksi

 Pembentuk karakter massa

 Efisiensi

 Fleksibilitas

a.  Analisis Sistem Struktur

Dasar Pertimbangan :

 Kekuatan struktur

 Efisiensi efektifitas

 Kemudahan pelaksanaan

 Tuntutan Kegiatan di dalamnya

 Kondisi tanah

1) Super Struktur

       Sistem struktur untuk super struktur yang digunakan adalah sistem 

struktur Rangka, dengan memperhatikan kelebihan yang dimiliki :

 Pembebanan lebih merata, dan berat struktur sendiri relatif ringan. 

Kondisi tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan struktur yang 

baik.

 Kekuatan struktur mudah diperhitungkan dan pelaksanaanya dapat 

dikontrol sehingga kelebihan kekuatan yang mengakibatkan 

pemborosan dapat ditekan.

 Sistem rangka mudah dibentuk untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

bentuk/penampilan bangunan. Sistem rangka juga mampu membuat 

bentangan yang cukup lebar, sesuai untuk kegiatan pagelaran musik 

yang membutuhkan bentangan yang lebar.
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2) Sub Struktur

Bagian struktur yang berada di bagian bawah, fungsinya menyalurkan 

beban dari struktur yang berada di atasnya.

Tabel V.22
Alternatif Sub Struktur

Pondasi tiang pancang Untuk bangunan dengan lantai banyak 

(lebih dari 2 lantai). Mempunyai 

kemampuan menahan beban besar dan 

stabil. Pondasi ini mampu menahan 

gnacangan dari struktur di atasnya.

Pondasi sumuran digunakan untuk menahan beban 

bangunan dengan ketinggian lantai 

maksimum 4 lantai.

kondisi tanah berpasir atau di atas air.

Pondasi footplate digunakan untuk menahan beban 

bangunan berketinggian 2-3 lantai dengan 

lebar konstruksi super struktur berat.

Pondasi batu kali digunakan untuk menahan beban 

bangunan berlantai tunggal dengan beban 

konstruksi ringan. Pondasi batu kali ini 

diikuti dengan pondasi menerus untuk 

mendukung dinding.

Retaining wall Untuk mengantisipasi bangunan pada 

tapak berkontur, sehingga terdapat 

perbedaan ketinggian peil lantai.
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Gambar V.33
Analisis Sistem Konstruksi

Berdasar ketinggian bangunan dan super struktur menggunakan 

struktur rangka, sub struktur yang digunakan adalah pondasi tiang 

pancang.

Pondasi tiang pancang digunakan dengan pertimbangan :

 Kekakuan Pondasi tiang pancang relatif mampu menahan  terhadap 

goncangan gempa, sehingga keamanan pemakai terhadap gempa 

terjamin.

 Pondasi tiang pancang dapat diperhitungkan berdasar perkiraan 

pembebanan sehingga dapat tercapai efisiensi.

 Pondasi tiang pancang telah terbukti dapat menyangga beban yang 

relatif besar.

Implementasi Desain

b. Analisis Sistem Konstruksi

Dasar pertimbangan :

- Kekuatan dan ketahanan terhadap kondisi iklim 

- Fleksibilitas yaitu mampu mendukung karakter penampilan.

Badan
Penyaluran gaya ke 
kaki melalui kolom 

struktural

Kaki
Pondasi digunakan 

footplat

Kepala
Ring Struktural Luar 

ditarik oleh kabel 
dari kolom ring 

struktural dalam
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Berdasar pertimbangan tersebut maka ditentukan menggunakan 

sistem konstruksi beton dan baja.

Konstruksi beton digunakan untuk struktur rangka, dengan 

pertimbangan sebagai berikut :

 Kekakuan yang relatif baik, tahan terhadap perubahan cuaca di 

iklim tropis dan tahan terhadap gempa sehingga mempunyai nilai 

keamanan yang tinggi.

 Pengolahan bentuk rangka beton memungkinkan untuk 

mengekspresikan karakter yang atraktif.

 Penyelesaian bahan untuk finishing eksterior lebih bervariatif.

 Perawatan dan pelaksanaan relatif mudah. 

Konstruksi baja digunakan untuk struktur rangka atap dengan 

pertimbangan :

 Konstruksi baja memiliki berat sendiri yang ringan dan kekuatan 

terhadap gaya tarik yang relatif tinggi sehingga mampu membuat 

bentangan atap yang lebar.

 Konstruksi baja mudah dibentuk sehingga memungkinkan untuk 

mengeksperesikan karakter penampilan yang atraktif.

2. Analisis Pendekatan Utilitas Bangunan

Jaringan utilitas yang direncanakan pada bangunan Pusat 

Pagelaran Musik Modern di Surakarta adalah: 

- Sistem Instalasi Tenaga Listrik

- Sistem Pemipaan

- Sistem AC

- Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- Sisrtem Penangkal Petir

- Sistem Telekomunikasi

          a. Analisis Sistem Instalasi Tenaga Listrik

Fungsi :

- Penerangan seluruh komplek bangunan.

- Sumber tenaga bagi alat-alat penunjang aktivitas di dalam bangunan 

seperti AC, komputer dan alat penunjang lainnya.

- Sumber tenaga bagi alat-alat servis.
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Dasar Pertimbangan :

- Jenis sumber tenaga listrik

- Jenis kegiatan yang dilayani

- Operasional dan perawatan

- Keamanan

Kriteria :

-  Terdapat dua jenis sumber tenaga listrik yang dapat digunakan 

adalah listrik PLN dan listrik dari generator. Masing-masing punya 

kelebihan. Listrik PLN kadang – kadang mengalami kematian dari 

pusat secara mendadak.

Dengan dipilihnya kedua jenis sumber listrik , keduanya dapat 

saling melengkapi. Salah satu sebagai sumber utama yaitu listrik dari 

PLN dan Generator sebagai cadangan.

- Salah satu kegiatan yang ditampung adalah kegiatan pagelaran 

musik, pada saat berlangsung pagelaran musik dibutuhkan tenaga 

listrik yang besar dan diharapkan aliran ,listrik tidak mati. Untuk 

mengantisipasi kondisi tersebut dapat diupayakan dengan sistem 

otomatis yaitu bila listrik PLN mati, generator secara otomatis 

bekerja.

- Efisiensi operasional / perawatan sangat dibutuhkan sehingga 

penting untuk dibuat struktur pembagian sehingga dapat tercapai 

kemudahan operasional dan perawatan.

- Atas dasar pertimbangan keamanan, banyak hal yang perlu 

diperhatikan seperti penempatan jaringan terpisah , penempatan 

jaringan pipa tanpa mengganggu konstruksi dan penempatan ruang 

yang rawan kebakaran terpisah dari ruang lain.

PLN

Solar 
Generator

Genset

Automatic 
Transfer Switch

Kontrol IBS

Electrical 
Main 

Distribution

Transformator

Transformator

Transformator

Distribusi 
Panel

Distribusi 
Panel

Fuse

Fuse

Lampu

Lampu

Lampu

Lampu

Lampu

LampuSkema V.1
Sistem Instalasi Listrik
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b. Analisis Sistem Pemipaan

Dasar pertimbangan :

 Sumber air bersih

 Kemudahan distribusi

 Efisiensi operasional dan perawatan

 Sifat zat yang ditampung

Sistem pemipaan yang direncanakan :

1) Analisis sistem pemipaan jaringan air bersih

Dasar pertimbangan :

- Kebutuhan air bersih

- Kesinambungan suplai air

- Efisiensi

- Kemudahan operasional dan perawatan

- Persyaratan jaringan pemipaan.

Kebutuhan air bersih dalam bangunan digunakan untuk :

 Lavatory

 Servis / pemeliharaan bangunan 

 Minum/memasak

Sumber air yang digunakan adalah Sumur dalam / deep well 

sebagai sumber utama dan zair dari PDAM sebagai cadangan, dengan 

pertimbangan suplai air dapat disesuaikan terhadap kebutuhan, 

pompa diaktifkan jika membutuhkan tambahan persediaan saja. Air 

PDAM digunakan jika sewaktu-waktu pompa dalam perbaikan atau 

mengalami gangguan.

Jaringan distribusi menggunakan sistem Down Feed

Distribution dengan skema sistem sebagai berikut :

PDAM

Sumur Pompa

Kontrol IBS

Reservoar 
Air Bawah

Treatment

Pompa Jet
Lantai

Lantai
Reservoar 
Air Atas

Lantai

Skema V.2
Sistem Air Bersih
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Air dari sumur dalam dipompa ditampung dalam bak 

penampungan (reservoir bawah), namun sebelumnya dilakukan 

treatment yaitu penjernihan dan netralisir dari kuman/racun 

dengan memberikan bahan kimia tertentu dan penyaringan. Dari 

bak penampungan air dipompa ke reservoir atas dan kemudian 

didistribusikan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi menuju 

titik-titik distribusi.

Dengan sistem tersebut,  pompa dioperasikan pada waktu 

tertentu saja untuk menyuplai reservoir bawah/atas dan distribusi 

menggunakan gaya gravitasi. Hal tersebut dapat menghemat biaya 

operasional dan perawatan.

2) Analisis pemipaan jaringan air kotor

Dasar pertimbangan :

- Sumber air kotor

- Jenis air kotor

- Kemudahan perawatan dan operasional.

Air kotor dibedakan menjadi :

 Air kotor dari WC

 Air kotor dari lavatory,Wastafel

 Air kotor dari dapur

 Air hujan

Untuk pertimbangan kemudahan penanganan, limbah-limbah 

tersebut dibuang dengan jaringan yang dibedakan, limbah tersebut 

berakhir pada beberapa sumur peresapan yang ditempatkan pada 

tapak. Tiap limbah dilakukan penaganan yang berbeda.

Limbah WC

Limbah dari WC dialirkan melalui septic tank untuk 

menghancurkan bagian padatnya sehimgga hanya tinggal bagian 

cairnya untuk dialirkan ke peresapan.

Limbah air kotor dari lavatory

Limbah ini dialirkan melalui melalui pipa tersendiri langsung ke 

peresapan.
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Limbah air kotor dari dapur

Limbah ini sebelum dialirkan bersama dengan jaringan air kotor 

dari lavatory terlebih dahulu dilewatkan melalui bak lemak untuk 

menyaring lemak yang berpotensi menyumbat jaringan.

Limbah air hujan 

Limbah ini dialirkan melalui jaringan yang berbeda, jaringan ini 

ditempatkan di luar gedung. Jaringan ini juga berakhir pada 

peresapan.

c.  Analisis Sistem Penghawaan Buatan

Dasar Pertimbangan :

 Efisiensi operasional dan perawatan 

 Prinsip kerja efektif

 Tidak menimbulkan kebisingan

 Jumlah ruang yang membutuhkan AC

Dalam kasus Pusat Pagelaran Musik modern di Surakarta , penghawaan 

buatan (AC) dikelompokan dalam dua kelompok besar yaitu AC untuk 

fasilitas pagelaran musik dan AC untuk fasilitas lain.

          1) Analisis AC untuk fasilitas pagelaran musik

Untuk penghawaan ruang penonton dan pentas menggunakan 

sistem singgle zone fan coil units dengan Chiled Water atau Direct 

Expanation Refrigerant. Untuk Kasus ini direncanakan menggunakan 

Chiled Water, single zone fan coil units, yaitu pengkondisian udara 

oleh water Chiller melalui ducting tunggal dimana hanya ada satu 

WC

Dapur

Air Hujan Bak Kontrol

Lavatory

Septic Tank Peresapan

Crease Tap

Distribution Box

Riol 
Kota

Skema V.3
Sistem Limbah Air Kotor
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thermostart  untuk mengendalikan suhu satu zona saja. Pengkondisisan 

udara sistem ini akan lebih merata untuk ruang penuh orang seperti 

ruang pagelaran musik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem ini: 

 Kapasitas Chiller harus besar.

 Dibutuhkan ruang untuk chiler

 Dibutuhkan ducting untuk distribusi

Beberapa keuntungan dengan sistem ini :

 Tidak menimbulkan kebisingan dalam ruang 

 Dustribusi udara dalam ruang relatif bersih.

    2) Analisis AC untuk fasilitas lain 

Fasilitas lain yang membutuhkan penghawaan buatan adalah 

fasilitas pendidikan khususnya  r. praktek, r. pimpinan dan beberapa 

ruang lain serta ruang bagian promosi dan penjualan.

Dalam kondisi ini tiap ruang  tidak selalu digunakan bersama-

sama, sehingga pengatur AC ditempatkan dalam tiap ruang dan 

dinyalakan sesuai keperluan sehingga menghemat biaya dan energi.

Kondisi ini dapat dipenuhi dengan Direct Refrigerant System. 

Sistem ini menggunakan satu mesin pendingin yang biasanya diletakan 

diluar /atap,mesin ini dihubungkan ke beberapa Packaged 

Wheatermarkers yang ditempatkan dalam beberapa ruangyang 

berbeda. Sistem ini tanpa menggunakan ducting, tapi menggunakan 

pipa dan kabel.

d. Analisis Sistem Keamanan Terhadap Bahaya Kebakaran.

Dasar Pertimbangan :

- Keamanan penghuni, bangunan dan isi bangunan

- Jenis kebakaran 

- Efisiensi penggunaan

- Kemudahan penggunaan

Sistem keamanan terhadap bahaya kebakaran terdiri dari 3 kelompok 

besar, yaitu :

- Fire alarm system

- Sistem pemadam kebakaran
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- Sistem penyelamat dengan tangga darurat.

1) Analisis Fire Alarm System

Adalah suatu sistem elektronik yang dapat memberitahukan 

adanya asap/api/kebakaran. System ini hanya mengingatkan tapi tidak 

menghentikan nyala api.

Dengan pertimbangan keamanan penghuni, bangunan dan isi bangunan, 

efisiensi, alat yang digunakan adalah :

 Smoke Detector

Alat ini dapat memberikan sinyal ke pusat kontrol dan mengaktifkan 

alarm jika ruangan dimana alat ini berada dipenuhi asap 4%/m2. 

Kapasitas alat ini mampu menjangkau 92m2 dalam ketinggian ruang 

6m. 

 Heat Detector

Alat ini bekerja dengan sistem Thermostart, yaitu bila suhu naik 10 

derajat/menit alat ini mengirim sinyal ke pusat kontrol dan 

otomatis menyalakan alarm. Sebuah alat ini mampu melayani tiap 

luas ruang 46m2. 

 Manual

Alat ini semacam tombol / switch, alat ini dioperasikan secara 

manual oleh manusia. Jadi bila seseorang melihat tanda-tanda 

kebakaran maka akan menyalakan alarm dengan memecah kaca 

pelindung dan menekan tombol manual ini.Alat ini ditempatkan 

pada ruang-ruang dengan banyak orang.

Ketiga jenis alat tersebut dipasang tersebar dalam ruang dalam 

bangunan dan semuanya dihubungkan ke pusat kontrol, jika alat 

tersebut bekerja maka akan membunyikan alarm, dengan melihat 

panel kontrol akan diketahui daerah mana yang mengalami kebakaran.

2) Analisis Sistem Pemadam Kebakaran

Adalah suatu alat yang berfungsi untuk menangani gangguan 

kebakaran yang terjadi. Terdapat beberapa alat pemadam kebakaran 

yang dipasang dalam bangunan, yaitu :
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 Water Base Extinguishers yaitu tabung bertekanan tinggi yang berisi 

bahan anti api. Alat ini ditempatkan pada tempat-tempat yang 

strategis seperti ruang-ruang sirkulasi.

 Dry Chemichal Fire Extinguisher yaitu tabung berisi bahan kimia 

bertekanan tinggi yang mampu menghentikan kebakaran akibat 

korsleting listrik dan sejenisnya. Alat ini tidak akan menyebabkan 

korsleting listrik lain dengan alat yang berisi air. Alat ini 

ditempatkan pada ruang-ruang utilitas yang rawan korsleting, 

seperti r. generator, r. trafo, r. kontrol, dll.

 Fire House Rack / Hydrant adalah alat pemadam kebakaran manual 

dengan bahan air. Alat ini berupa kran air dan selang panjang yang 

ditempatkan dalam rak 1,5m dari lantai. Hidrant tersebut 

dihubungkan dengan sumber air yang disediakan khusus.

Selain alarm kebakaran dan sistem pemadam kebakaran 

disediakan pula pintu dan tangga darurat.

e. Analisis Sistem Penangkal Petir. 

Dasar Pertimbangan :

- Keamanan bangunan

- Ketinggian bangunan

- Aktivitas 

Dasar ketinggian bangunan yang relatif sedang tidak lebih dari 

30m, penangkal petir dianggap efektif, aman dan mudah perawatanya.

Penangkal petir sistem Faraday, sistem ini relatif sederhana 

karena berupa alat penerima berupa batang logam dengan panjang 

50cm. Beberapa alat penerima ini ditempatkan di puncak bangunan 

dan di isolasi agar tidak terjadi aliran listrik mengalir ke bangunan. 

Kawat penghantar yang menhubungkan antar batang penerima menuju 

tanah kira-kira sampai kedalaman 2-6m. 
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f. Sistem Pengendalian Keamanan

Fungsi : 

Menjaga kelangsungan kegiatan dam kondisi lingkungan yang ada di 

bangunan dalam keadaan lancar, aman dan terkendali.

Dasar pertimbangan :

- Kecepatan dalam pendeteksian gangguan keamanan.

- Kemudahan dalam pengendalian keamanan.

- Penanggulangan pada saat terjadi gangguan keamanan.

Proses pengendalian diprioritaskan kepada :

- daerah pintu masuk dan keluar site.

- daerah pintu masuk dan keluar bangunan.

- Area parkir

- Ruang dan peralatan yang bernilai investasi tinggi.

Sistem pengendalian yang dipakai :

- manual, menempatkan penjaga/sekuriti.

- Elektronik, TV monitor dan komputer

Sistem ini memerlukan pusat kontrol yang bertempat pada 

bangunan servis bersama-sama dengan satuan keamanan, pemadam 

kebakaran dan emergency.

Tiang Penangkap Petir 
panjang tiang 60 cm

Penghantar Arus Listrik 
dengan bahan logam 
tembaga, diameter 50 mm

Ground penyalur 
listrik ke dalam bumi

Gambar V.34
Sistem Penangkal Petir
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g. Transportasi Vertikal

Fungsi :

Sarana penghubung antara lantai di bawah dengan lantai di atasnya.

Dasar pertimbangan :

- Kapasitas yang memadai.

- Kemanan dan kenyamanan pemakai.

Digunakan tangga, eskalator sebagai alat transportasi vertikal.

Tangga ditempatkan di setiap lantai yang menghubungkan lantai 

diatasnya. Untuk tangga darurat ditmpetkan di setiap lantai di sisi 

luar bangunan.

Eskalator ditempatkan pada hall untuk menghubungkan lantai di 

atasnya.

Untuk lift barang/servis ditempatkan di ruang-ruang yang 

membutuhkan pengangkutan barang yang cukup berat dan banyak.



BAB VI

KONSEP PERANCANGAN

PUSAT PAGELARAN MUSIK MODERN DI SURAKARTA

A. Pemakai (User)

Secara garis besar, berdasar bentuk kegiatan dan macam kegiatan yang 

direncanakan, kegiatan yang terjadi pada Pusat Pagelaran Musik adalah:

 Kelompok kegiatan utama

- Kelompok kegiatan Apresiasi Musik

Pemakai fasilitas kegiatan berapresiasi musik adalah 

penonton (penikmat), pementas dan staff.

 Kelompok kegiatan penunjang

- Kelompok kegiatan promosi/penjualan produk industri 

musik dan amusement music.

Pemakai fasilitas promosi/penjualan produk industri 

musik terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu pengelola dan 

pengunjung.

- Kelompok kegiatan pendidikan musik

Pemakai fasilitas pendidikan musik terdiri dari siswa, 

pengelola khusus divisi pendidikan musik dan pengunjung.

- Kelompok kegiatan museum musik

Pemakai fasilitas pameran / museum musik ini terdiri dari 

pengelola dan pengunjung.

 Kelompok kegiatan pengelolaan/umum

Pengelola khusus divisi pendidikan musik terdiri dari pengajar, 

pimpinan divisi dan staff.

B. Kebutuhan Ruang

1. Tuntutan Wadah Kegiatan

Setiap jenis kegiatan yang direncanakan dalam Pusat Pagelaran 

Musik di Surakarta membutuhkan wadah/ruang yang dapat 

memenuhi tuntutan aktivitas/kegiatan. Tuntutan tiap kegiatan 

berbeda-beda sehingga bentuk ruang pun dapat berbeda-beda 
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sesuai dengan jenis kegiatan yang ditampung. Dibawah ini 

dijabarkan jenis aktivitas dan ruang/wadah penampungnya :

Tabel VI.1 Konsep Kebutuhan Ruang Berdasarkan Macam dan Pelaku Kegiatan
Kelompok 

Kegiatan

Macam Kegiatan Pelaku 

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1 2 3 4

A.Kegiatan 

Utama

Kegiatan 

Pagelaran Musik

a. Kelompok keg. Penerimaan 

publik

- parkir

- penonton masuk

- bertanya

- telepon

- menanti pertunjukan

- membeli barang jualan

- melihat informasi & promosi

- menitipkan barang

- penonton VIP menunggu

- membeli tiket

- penonton siap masuk ruang 

pertunjukan

- makan dan minum

- metabolisme pengunjung

Penonton

- area parkir

- hall penerimaan/foyer

- counter informasi

- box telepon

- lobby

-  PKL area

- hall/galleri

- r. penitipan barang

- lounge

- loket

- r. checking

- kantin

- lavatory

b. Kelompok kegiatan persiapan 

pementasan

- parkir

- pemain masuk

- pemain menunggu/berkumpul

- pemain menyimpan barang

- pemain berlatih/persiapan

- pemain utama ganti/berhias

- ganti pakaian/berhias

- pemain menanti waktu pentas

- pemain istirahat atau 

menginap/singgah

- makan dan minum artis

- pemain metabolisme dan 

mandi

- koordinasi pemain dan 

pimpinan group

- menurunkan barang untuk 

pentas

- meletakkan barang persiapan 

pentas

- mempersiapkan tata pentas/ 

dekorasi

Pementas

- area parkir pementas

- foyer

- lobby pemain

- locker

- r. latihan

- r. ganti pemain utama

- r. ganti / r. rias

- r. tunggu

- r. mess artis

- Ruang makan dan dapur

- lavatory dan r. shower

- r. pimpinan group / road 

manager

- dropping area

- gudang serba guna

- r. bengkel
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- menyimpan alat musik

- menyimpan kursi cadangan

pengelola - gudang alat musik

- gudang

c. Kelompok kegiatan menonton 

dan pementasan

- menonton

- menggelar pentas

- mengatur tata 

panggung/dekorasi

- mengatur tata suara

- mengatur tata cahaya

- memimpin koordinasi 

pelaksanaan pentas

Penonton 

pementas 

staf pentas

pengelola

- r. penonton/auditorium

- panggung/stage

- r. kontrol dekorasi

- r. kontrol suara

- r. kontrol cahaya

- r. manajer pentas

d.Kelompok kegiatan 

pengelolaan divisi pagelaran

- parkir

- mengelola administrasi divisi 

pagelaran

- memimpin pengelolaan divisi 

pagelaran

- membantu manajer

- mengelola segala operasional 

dan perawatan

- rapat pengelola

- menyimpan arsip

- membantu kelancaran tugas 

war-tawan untuk meliput 

pementasan

- metabolisme

- mengontrol utilitas bangunan

- meletakkan peralatan mekanis

- menyimpan barang keperluan 

perawatan

Pengelola - area parkir pengelola

- r. administrasi

- r. pim. div. pagelaran

- r. tamu

- r. staf divisi pagelaran

- r. karyawan

- r. rapat

- gudang arsip

- r. wartawan

- lavatory

- r. pengendali utilitas

- r. peralatan mekanis

- gudang service

B. Kegiatan 

Penunjang

1. Kegiatan Pro-

mosi, 

Penjualan 

Produk

Industri Musik

dan 

Amusement 

Music

- Parkir

- Bertanya

- Menitipkan barang bawaan

- Melihat pameran & promosi

- Membeli barang promosi

- Melihat koleksi tetap alat 

musik & sistem tata suara

- Melihat koleksi rekaman musik 

(audio & audio visual)

- Membeli produk rekaman 

- Mendapat jasa service

Pengunjung - area parkir

- counter informasi

- penitipan barang

- r. pamer temporer

- kasir

- r. pamer alat musik & 

sistem tata suara 

permanen

- r. pamer produk rekaman

- kasir

- r. penerimaan reparasi / 
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- Menyewakan studio musik

- Memesan perlengkapan pentas

- Membayar pelayanan jasa

- Membuka situs internet dan 

mencari literatur musik

- Clubbing/pesta/dugem

- Metabolisme

ser-vice 

- studio musik band

- r.adm. Persewaan alat 

pentas

- kasir

- cyber music libraries

- Music Room

- lavatory

- parkir

- menurunkan/memuat barang

- menyimpan barang

- melayani informasi

- memamerkan / promosi 

produk musik untuk temporer

- demo musik/alat musik

- menyiapkan penataan 

pameran

- memamerkan tetap produk 

alat musik dan produk 

kelengkapan lainnya

- memamerkan tetap porduk 

reka-man musik/buku musik

- melayani transaksi pembelian

- melayani jasa reparasi

- melayani sewa studio musik

- menyimpan perlengkapan 

pentas yang disewakan

- pengurusan adm. Jasa

- memimpin pengelolaan divisi 

promosi/penjualan produk 

indus-tri musik

- menyimpan barang pribadi 

kary.

- Metabolisme

- Ibadah

Pengelola - area parkir pengelola

- area bongkar muat

- gudang barang

- counter informasi

- r. pamer temporer

- stage r. pamer temporer

- bengkel kerja tata ruang

- r. pamer produk alat 

musik & sistem tata suara 

secara tetap

- r. pamer tetap porduk 

reka-man musik/buku 

musik

- kasir

- r. reparasi

- studio musik band

- gudang alat pentas musik

- r. adm. Jasa

- r. pimp. Div. 

Promosi/pen-jualan 

produk industri mu-sik

- r. tunggu tamu

- r. staf administrasi

- r. locker karyawan

- lavatory

- musholla

2. Kegiatan Pen-

didikan Musik

+ parkir

+ bertanya

Pengunjung + area parkir

+ r. informasi

+ pendaftaran / pembayaran / 

absen siswa

+ mencari koleksi buku / 

rekaman musik

+ mengantar / menunggu anak 

+ r. 

pendaftaran/administrasi

+ perpustakaan
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kursus

+ metabolisme

+ r. tunggu / lobby

+ lavatory

+ parkir

+ menunggu / istirahat / 

melihat pe-ngumuman / info

- menyimpan alat musik siswa

- belajar teori musik

+ belajar praktek dewasa

- piano

- electone

- instrumen petik

- instrumen pukul

- instrumen gesek

- instrumen tiup

- belajar praktek 

berkelompok

- belajar praktek vokal

- belajar praktek anak

- mencari literatur / buku / 

rekaman musik

- ibadah

- metabolisme siswa

Siswa + area parkir siswa

+ r. tunggu/lobby

- locker alat musik siswa

- r. teori musik

+ r. praktek dewasa

- r. praktek piano

- r. praktek electone

- r. praktek instrumen 

petik

- r. praktek instrumen 

pukul

- r. praktek instrumen 

gesek

- r. praktek instrumen 

tiup

- r. praktek 

bersama/band

- r. praktek praktek 

vokal

- r. praktek musik anak

- perpustakaan

- musholla

- lavatory siswa

- parkir

- persiapan guru mengajar

- mengajar teori musik

- mengajar praktek musik 

umum

- mengajar musik anak

- menyimpan alat musik

- metabolisme

- ibadah

Guru - area parkir

- r. guru

- r. teori

- r. praktek umum

- r. musik anak

- locker alat musik

- lavatory karyawan

- musholla

- parkir

- pengelolaan administrasi 

pendidi-kan musik

- rapat pengelola/guru 

- aktivitas pengelolaan oleh 

pim-pinan divisi pendidikan 

musik

- metabolisme pengelola

- ibadah

- penyimpanan alat perawatan

Pengelola 

divisi 

pendi-dikan 

musik

- area parkir pengelola

- r. ka. Adm. Pend. Musik

- r. staf adm. Pend. Musik

- r. rapat

- r. pimpinan divisi pend. 

Musik

- lavatory karyawan

- musholla

- gedung cleaning service
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3. kegiatan 

pameran 

musik 

(museum)

- parkir

- menitipkan barang bawaan

- bertanya

- membeli tiket

- menonton pameran

- metabolisme

Pengunjung - area parkir

- penitipan barang

- informasi

- loket

- r. pameran

- lavatory

- parkir

- menurunkan/memuat barang

- menyimpan barang

- melayani informasi

- memamerkan koleksi

- memimipin pengelolaan 

- menyimpan barang pribadi

- administrasi

- metabolisme

- ibadah

Pengelola - area parkir

- area bangkar muat

- gudang barang

- counter informasi

- r.pamer koleksi

- r. pimpinan pengelola

- r. locker karyawan

- r. administrasi

- lavatory

- mushola 

C. Kegiatan 

Pengelolaan

- parkir

- aktivitas direktur

- keg. humas

- keg. manajemen keuangan

- keg. manajemen personalia

- keg. manajemen pemasaran

- keg. manajemen umum

- komputerisasi data/arsip

- rapat

- menyiapkan konsumsi untuk 

pimpinan/pengelola

- ibadah

- metabolisme

- keg. penerimaan

- keg. perawatan bangunan

- area parkir pengelola

- r. direktur utama

- r. tamu

- r. pimp. Human

- r. staf humas

- r. manajer keuangan

- r. staf akuntan

- r. staf administrasi keu.

- r. manajer personalia

- r. staf adm. Personalia

- r. manajer pemasaran

- r. staf adm. Pemasaran

- r. staf promosi

- r. manajer umum

- r. staf inventarisasi perlk.

- r. staf pengadaan brg. 

Keb. dan penjualan

- r. staf tek. 

Perawatan/ops.

- r. staf keamanan

- r. staf pelayanan umum

- r. komputer

- r. rapat

- dapur/pantry

- musholla

- lavatory

- parkir

- r. karyawan kebersihan

- gudang alat kebersihan

- r. genset
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- keg. pengoperasian utilitas 

bangunan

- keg. pengamanan

- keg. pelayanan kesehatan

- penyediaan fasilitas makan/ 

minum

- r. trafo

- r. panel listrik

- r. mesin AC

- r. pompa

- r. kerja/bengkel

- tangki air

- gudang

- r. kontrol

- r. satpam/pos jaga

- r. P3K

- cafetaria/kantin

2. Pengelompokan Ruang

Berdasarkan kelompok jenis kegiatan, pengelompokan ruang 

terbagi atas :

a. Kelompok ruang kegiatan utama

 Kelompok ruang kegiatan pergelaran musik.

b. Kelompok ruang kegiatan penunjang

 Kelomopk ruang kegiatan promosi/penjualan 

produk industri musik dan amusement music.

 Kelompok ruang kegiatan pendidikan musik

c. Kelompok ruang kegiatan pengelolaan

 Kelompok ruang kegiatan pengelolaan 

administrasi.

 Kelompok penerimaan publik (area parkir).

 Kelompok ruang pendukung/operasional 

perawatan bangunan.

 Kelompok ruang penunjang kegiatan.
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C. Hubungan Ruang

Konsep Pola hubungan ruang makro

Bagan VI.1. Konsep Pola hubungan ruang makro

I Kel. r. pagelaran musik

II Kel. r. promosi/penjualan produk industri 

musik dan amusement musik

III Kel. r. pendidikan musik

IV Kel. r. penunjang pengelolaan

V Kel. r. pengelolaan

VII Kel. r. penerimaan publik

VIII Kel. r. penunjang pelayanan

Keterangan :

: Hub. Kurang Erat

:              Hub. Erat

III

VII
VIII

I

IV

V

II

VI

Keterangan
a. erat ; b. kurang erat ; c. tidak erat

1. hubungan fungsional
2. hubungan visual

3. hubungan langsung / fisikB2

C3
B2

A1

C3

A1

C3

C2
B1

C1

C1
C1

B1
C1

C1
C1

C1
B2
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D. Organisasi Ruang

Skema VI.1 Organisasi ruang

Kel.Ruang 
Pendidikan Musik

Kelompok Ruang 
Pengelolaan

R. Pengelolaan 
Administrasi

R. Pelayanan

R. Rapat

Parkir PengelolaR. Penerimaan

Perpustakaan

R. Belajar Anak

R. Belajar Teori

R. Pelayanan

R, Belajar 
Praktek Dewasa

R. Staf Pengajar

R. Pengelolaan
R. Penerimaan

Parkir Fasilitas 
Pendidikan

Kelompok 
Ruang 

Pendukung
Pelayanan

R. Utilitas

R. Karyawan

R. Keamanan

Parkir Servis

Taman Penerima

Parkir Penyaji

R. Persiapan 
Pementasan

R. Pementasan

R. Auditorium 
dan PDB

R. Penerimaan

Parkir 
Penonton

Kel. R. 
Pagelaran 

Musik

R. Servis

R. Pengelola

Cafetaria

Musholla

P3K

Kel. R. 
Penunjang 
Pelayanan

Parkir Fas. 
Penjualan

Ruang 
Pelayanan 

(servis)

R. Pengelolaan

R. 
Pro

mosi

Ruang 
Pelayan
an Jasa

R. 
Penj
ualan

R. Penerimaan

Kelompok 
Ruang 

Promosi, 
Penjualan & 
Amusement 

Music

Mess Artis

PKL area
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E. Konsep Besaran Ruang

Total kebutuhan luas ruang secara keseluruhan

Tabel VI.2

Kebutuhan Luas Ruang Keseluruhan

Kelompok Ruang Kebutuhan Luas 
Lantai (m2)

Rencana 
jumlah lantai

Luas lantai Dasar 
minimal (m2)

Pagelaran Musik 3628,45 2 1814,23
Promosi, penjualan 
produk musik dan 
amusement musik

1032,58 1 1032,58

Pendidikan Musik 1366,87 2 683,44
Pengelolaan 378,00 2 189,00
Pendukung Pengelolaan 350,00 1 350,00
Penerima Publik 3736,00 1 3736,00
Penunjang pengelolaan 158,00 1 158,00

10649,9 7963,25

Luas lantai dasar terbagi dalam :

- Luas daerah terbuka (parkir) : 3736 m2

- Luas daerah terbangun

(7963,25 m2 – 3736 m2) : 4227,25 m2

- Sirkulasi daerah terbangun (20 %) : 845,45 m2

- Luas lantai dasar minimal : 7963,25 m2 (KDB 60 %)

Luas Tapak minimal 100/60 x 7963,25 : 13272,08 m2

F. Konsep Penataan Site

1. Konsep Pola Pencapaian

Gambar VI.1. Konsep pola pencapaian
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2. Konsep Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan ke arah titik orientasi utama yaitu ke arah 

pertemuan jalan atau pertigaan jalan, untuk memudahkan 

‘pengenalan obyek’ dari arah yang representatif yaitu perempatan 

jalan A.Yani dan sepanjang Jalan Adi Sucipto. Orientasi bangunan ke 

arah jalan yaitu Jalan A. Yani, Jalan Menteri Supeno dan Jalan  Karel 

S. Tubun merupakan orientasi ‘wajah obyek’ dari sisi lain yang cukup 

signifikan sebagai orientasi pendukung.

               

Zona yang masih berpeluang fifty-fifty antara pemintakatan side atau 
service entrance karena adanya magnet MANAHAN sebagai alternatif 
orientasi bangunan. Kemungkinan dikembangkan menjadi side atau service 
exit area (pintu keluar). 

K E T E R A N G A N :

Spot tangkapan kawasan secara makro, diharapkan main entrance berada 
pada poros spot tangkapan tersebut karena pertimbangan fungsi jalur 
tersebut sebagai jalur utama. 

Area yang lebih tersembunyi dan intensitas keramaiannya tidak begitu 
tinggi. Attribute ini cocok untuk side maupun service entrance

Sculpture Area
Sebagai perkuatan 

citra serta arah 
orientasi bangunan

Sculpture Area
Sebagai perkuatan 

citra serta arah 
orientasi bangunan
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Gambar VI.2. Konsep Orientasi Bangunan

3. Konsep Treatment Kebisingan

Gambar VI.3. Konsep Treatment kebisingan

Secara kualitatif, daerah yang mempunyai kebisingan tinggi 

adalah daerah pada sisi bagian yang terletak di tepi jalan Veteran 

dan Bhayangkara, Fungsi Utama pada bangunan Pusat Pagelaran 

Pukal utama diletakkan 
ke zone paling tenang 

Memberikan buffer 
noise pada sisi barat 

laut dan selatan.

Angin muson barat, sejuk 
dan cukup kandungan air

Reduktor bising berupa 
vegetasi dan 

dimungkinkan bangunan

Memberikan buffer noise
dengan pola sesuai dengan pola 
pengembangan pukal bangunan 

(dimungkinkan radial)

Vegetasi sebagai alernatif reduktor 
bising dari luar dan mengeliminir 

bising dalam ke luar

Sumber bising dengan 
treatment noise barrier

Bangunan sebagai alternatif 
reduktor bising dari luar dan 

mengeliminir bising dalam ke luar
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Musik ditata pada bagian sisi yang mempunyai kebisingan rendah, 

sedang fasilitas penunjang kegiatan utama ditata pada sisi bagian 

transisi yang mempunyai kebisigan sedang. Penyelesaian secara 

kuantitatif adalah pada penyelesaian khusus: akustik yang akan 

diselesaiakan pada tema teknis khusus.

4. Konsep View

       

Gambar VI.4. Konsep View

Outside
InsideSpot-view menarik

Spot- view tidak menarik
Object-view potensial

Object-view kurang potensial
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5. Konsep Zonifikasi

      Gambar VI.5. Konsep zonifikasi          

Bangunan Utama yaitu Pagelaran Musik di bagian tengah yang 

berorientasi ke arah perempatan dan dua jalan utama, diapit oleh 

bangunan pengapit yang difungsikan sebagai bangunan penunjang yang 

disewakan (promosi dan apresiasi). Patron yang dikembangkan adalah 

pola radial-centered (terpusat) dengan pagelaran sebagai point of 

interest.

:  Zone Promosi, Penjualan dan Amusement Musik

:  Zone Pengelolaan

K E T E R A N G A N :

: Zone Plaza Penerimaan

:  Zone Pagelaran Musik

:  Zone Pendidikan Musik

:  Zone Sculpture

:  Sirkulasi

:  Parkir

4
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        6. Konsep Pola Sirkulasi

            

Gambar VI.6. Konsep pola sirkulasi

KETERANGAN :

Pola sirkulasi yang dikembangkan menggunakan paths-paths yang lebar 

untuk menampung manusia dalam jumlah yang banyak. Jalur kendaraan juga 

dibuat memanjang dengan mengoptimalkan emplasement area (karena 

kecenderungan antri dan perilaku menurunkan penumpang di area main 

entrance pagelaran). Dengan strategi ini diharapkan emplasement dapat 

mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk nyaman (aspek comfortability) dan 

mudah (aspek accessibility) dalam menggunakan fasilitas tersebut.

4

:  Sirkulasi Kendaraan bermotor

:  Sirkulasi Pejalan Kaki

:  Sirkulasi Dropping Area
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7.  FaktorKlimatologis

Gambar VI.7 Konsep Klimatologis

Aspek klimat berpengaruh terhadap kuantitas bukaan dan pemilihan 

dan penggunaan material yang dapat mereduksi aspek yang negatif 

menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangunan dengan cara 

mengoptimalkan potensi dan mengelimnir kendala.

4

Angin tenggara, panas dan 
sedikit kandungan air

Bukaan bagian yang 
menghadap arah timur relatif 
kecil, berguna untuk 
mengurangi pemanasan ke 
dalam bangunan

Bukaan bagian yang 
menghadap arah barat lebih 

besar, sebagai orientasi view 

Pengaturan massa bangunan dan tata 
vegetasi disekitar bangunan diarahkan 

untuk mereduksi panas dan 
mengantisipasi arah angin yang masuk 

ke dalam bangunan

Bagian yang menghadap arah 
utara-selatan lebih besar 
untuk memaksimalkan cahaya 
yang relatif lebih lunak dan 
lebih merata masuk di pagi 
maupun siang hari

Angin muson barat, sejuk dan 
cukup kandungan air

Angin yang berhembus 
membawa uap air yang dapat 

menyebabkan korosi pada 
bahan material

Material bangunan terutama 
yang mudah menimbulkan 
korosi/karat diberi lapisan 

anti korosi
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Konklusi Sementara Pendekatan Perancangan Tapak 

Gambar VI.8. Konklusi Sementara

:  Zone Promosi, Penjualan dan Amusement Musik

:  Zone Outdoor Stage

: Zone Plaza Penerimaan

:  Zone Pagelaran Musik

:  Zone Pendidikan Musik

:  Zone Sculpture

:  Sirkulasi

:  Parkir

K E T E R A N G A N Konfigurasi Ketinggian (Skyline) Bangunan

Open Space

2 lantai dengan basement

3 lantai dengan basement

2 lantai 

2 lantai 

Open Space 

Open Space 

Open Space 

4
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Bentuk pukal bangunan bukan merupakan bentuk akhir, disesuaikan 

dengan analisis pendekatan pukal bangunan pada proses analisis selanjutnya 

sehingga diharapkan dapat relevan dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan desain yang muncul. Secara esensial, pendekatan perancangan 

tapak ini dapat digunakan sebagai acuan desain yang outputnya tidak jauh dari 

sketsa yang ditampilkan.

K E T E R A N G A N :

Skyline Bangunan

Sculptural SkylineRuang Pagelaran sebagai Main Sculpture
(manifestasi point of interest)
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Stage Hidraulik

Dropping  Ver tik al  Arti s

Gambar VI.9
Bahan Pelingkup Dinding dan Lantai

G. Konsep Interior Ruang Pagelaran Musik

a. Lantai dan dinding

Lantai ruang pagelaran dilapisi dengan menggunakan bahan 

karpet (bahan dengan koefisien absorbsi yang tinggi), karena 

disamping dapat menyerap bunyi juga dapat mereduksi bising 

permukaan. Jika lantai seluruhnya bersifat menyerap bunyi maka 

tidak pada dinding, ada bagian-bagian yang harus menyebarkan 

bunyi. Diding juga berfungsi sebagai elemen dekoratif.

Sistem konstruksi pada dinding adalah sistem dinding ganda, 

dimana setelah dinding utama (beton, pasangan batu bata) 

kemudian dipasang lapisan peredam yang berfungsi sebagai lapisan 

sistem akustik.

Bahan yang digunakan sebagai lapisan sistem akustik dinding antara 

lain :

Dinding pemantul suara (sound reflector), misalnya : gypsum,

marmer, batu.

Dinding penyerap suara (sound absorber), misalnya : resonator 

celah, atau resonator berongga.

Selain itu untuk menyebarkan bunyi dengan baik, maka dinding 

dibuat dengan permukaan yang tidak rata (tidak teratur).

Bahan yang digunakan pada sisi samping kanan dan kiri area 

penonton adalah panel penyerap suara, dengan bahan gabungan 

antara kayu, kain goni, glass wool, dan kawat ayam. Detail gambar 

bahan, sebagai berikut :

Lapisan penyerap bunyi 
untuk menghindari 
terjadinya gaung/gema.

Permukaan dinding 
tidak teratur untuk 
menyebarkan bunyi.

STAGE

Area Penonton
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Peiling Lantai Atas

Peiling Lantai Bawah

Langit-langit gantung

Stage Hidraulik

Control Room

Area VIP

Stage

Ticketing Dropping Vertikal Artis Back Stage

Space Frame

Dome / Kubah

Penangkal Petir

Ruang Relay Siaran Langsung TV

Mesin Hidraulis

Lift Model Katrol

Gambar VI.11
Bahan Akustik Dinding Belakang Area Penonton

Gambar VI.12
Tampak Potongan Stage

Gambar VI.10
Bahan Akustik Dinding Bsamping Kiri-Kanan Area Penonton

Sedangkan khusus untuk dinding belakang digunakan bahan 

peredam khusus yaitu block peredam yang terbuat dari fiber glass 

dengan ukuran 50 x 50 cm.

b. Stage (Panggung)

Stage dengan sistem 
hidraulik, yang dapat di 
naik-turunkan.

Droping vertikal artis 
menggunakan sistem 
hidraulik

Plasma Screen dengan karakter 
bentuk menyesuaikan tampilan 
eksterior.
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Stage H idraulik

Control  Room

Area  VIP

Stage

Ticketing Dropping  Ver tikal  Arti s Back Stage

Dropping Alat Band dan S ound

Lift

Ruang E lektr ikal

Spac e Frame

Dome / K ubah

Penangka l Petir

R. Tunggu

Lift

R. Tunggu

Lift

Mesin Hidraul is

Lift M odel Ka trol

Area Servic e

Ruang Relay Siaran Langsung  TV

Peiling La nta i Atas

Pe iling  Lantai Bawah

Lang it-langit  gantung

7.00

Ruang Pagelaran

Stage Hidraulik

Stage

Space Frame

Dome / Kubah

Penangkal Petir

Spasial Iklan Promosi

Layar LCD Proyektor

Plasma TV

Dropping Alat Band dan Sound

Langit-langit Gantung

Gambar VI.14
Perkiraan Arah Pantulan Bunyi

Gambar VI.13
Detail Stage

c. Langit-langit auditorium

Fungsi utama langit-langit adalah memantulkan bunyi dengan 

cepat ke pendengar. Bahan penyerap bunyi dipasang sepanjang 

batas tepi langit-langit. Untuk menciptakan efek pemantulan yang 

baik dan alasan estetika, maka langit-langit menggunakan sistem 

gantung, dengan bahan utama papan gypsum. Permukaan langit-

langit dibuat tidak merata (terdapat penonjolan) sehingga lebih 

menyebar (difus), selain itu juga sudut kemiringan langit-langit 

dapat diatur untuk mengarahkan pantulan bunyi.

Langit-langit sistem 
gantung yang dapat diatur 
sudut kemiringannya.

Perkiraan arah pantulan bunyi 
pada langit-langit (distribusi 
suara) dari sumber bunyi ke arah 
audience.

Droping barang dilakukan 
melalui stage hidraulik 
dari basement.

Plasma Screen dengan 
karakter bentuk 
menyesuaikan tampilan 
eksterior.
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Stage Hidraulik

Cont rol  Room

Area  VIP

Stage

Ticketing Dropping  Ver tik al  Arti s Back Stage

Dropping  Ala t Band dan S ound

Lift

Ruang E lektr ikal

Spac e Frame

Dome / K ubah

Penangka l Petir

R. Tunggu

Lift

R. Tunggu

Lift

Mesin Hidraul is

Lift M odel Ka trol

Area  Serv ice

Ruang Relay Siaran Langsung  TV

Peiling  Lantai A tas

Pe iling  Lanta i Bawah

Lang it- langit  gantung

7.00

32 m

7 m

Gambar VI.15
Jarak Penonton Terhadap Panggung

d. Jarak penonton terhadap panggung

e. Sistem penguat bunyi

Suara yang datang langsung dari instrumen musik dan 

pementas akan melemah secara berangsur ketika menyebar ke 

seluruh ruang auditorium. Untuk mengatasinya dapat dilakukan 

dengan penggunaan alat pengeras suara (loud speaker) dan dibantu 

dengan reflektor akustik pada dinding atau langit-langit untuk 

menyebarkan bunyi ke arah penonton. Sistem penempatan penguat 

suara yang digunakan dalam perancangan ruang pagelaran musik 

adalah gabungan antara sistem sentral dengan stereofonik 

(terdistribusi) dimana bunyi terdengar langsung dari arah sumber 

suara dan juga didistribusikan dari segala arah (dinding dan langit-

langit) ke arah penonton sehingga menghasilkan efek yang disebut 

suround sound.

f. Pencahayaan ruang pagelaran tertutup

Pencahayaan untuk ruang pagelaran sepenuhnya menggunakan 

pencahayaan buatan karena sifat ruang pagelaran yang tertutup 

(agar tidak terjadi kebocoran bunyi).

Pencahayaan tepat di atas panggung dengan menyediakan 

ruang untuk meletakkan lampu yang digunakan untuk memberikan 

effect pada panggung dan background /screen, sedangkan untuk 

pencahayaan aktor (penyanyi) diperolrh dari ruang stage lighting 

yang berada di belakang penonton dan juga dari sela celah langit-
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langit pemantul suara di atas tempat duduk penonton. Pencahayaan 

untuk area penonton ditempatkan pada langit-langit serta pada 

dinding sisi kirir dan kanan. Pencahayaan selama pertunjukan 

dilakukan dengan memberi penerangan dengan itensitas rendah 

pada sisi bawah tempat duduk dekat gang juga dinding samping.
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c o n c e r t  h a ll
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Gambar VI.16
Konsep Dasar dan karakter Penampilan Bangunan

H. Konsep Penampilan Bangunan

Secara umum karakter yang ingin ditampilkan adalah tema 

modern sesuai dengan spirit fasilitas yang akan direncanakan yaitu Pusat 

Pagelaran Musik Modern. Hal ini diimplementasikan dalam desain makro 

maupun penyelesaian mikro dengan prinsip ulang, ritme, unity dan ber-

tema. Penggunaan elemen-elemen bangunan juga mencerminkan tema 

modern yang diangkat.

TAMPAK DEPAN

POS JAGA MUSHOLLA BESAR

SCULPTURE

Pukal utama ditempatkan pada center 
site sebagai point of interest dengan 
pola radial circal

Pola radial yang multi-orientasi perlu 
adanya pengikat dengan bentuk 
rectangle yang mengikat

Sebagai point of interest bangunan secara 
keseluruhan digunakan tiang pengikat 
untuk menunjukkan tempat yang dijadikan 
orientasi utama yaitu pagelaran musik 
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I. Konsep Ekspresi Bangunan 

1.  Konsep Karakter Bangunan 

Bangunan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta ditampilkan 

secara komunikatif, karakter yang ditampilkan harus dapat 

mengekspresikan fungsi bangunan dan mudah dikenal oleh masyarakat. 

Oleh karena itu bangunan dengan fasilitas kegiatan musik modern 

ditampilkan secara  atraktif dan ekspresif.

Atraktif pada bangunan Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta 

mempunyai beberapa pengertian :

 Berpenampilan untuk tujuan menarik perhatian

 Memiliki suatu point of nterest yang potensial menarik perhatian 

massa.

 Memiliki suatu perbedaan dengan penampilan bangunan 

disekitarnya.meskipun tidak kontras.

 Penampilan atraktif dapat ditunjukan dengan penyelesaian 

bentuk, warna, dan bahan atau kombinasi unsur-unsur tersebut.

Ekspresif memiliki beberapa pengertian, yaitu :

 Ada suatu bentuk/gambaran khusus yang menunjukan bahwa 

bangunan tersebut memiliki kaitan erat dengan musik.

 Penampilanya dapat menimbulkan suatu kesan bahwa bangunan 

tersebut terbuka untuk umum.

Untuk menunjukan penampilan bangunan tersebut  dapat 

mengambil bentuk- bentuk yang berhubungan dengan musik menjadi 

elemen penampilan bangunan.

2. Bentuk Pukal

Terdapat 3 pemikiran yang sering digunakan sebagai dasar 

mendapatkan bentuk massa yaitu :

1. Menurut teori Fransis DK. Ching, terdapat tiga macam bentuk 

primer, yaitu lingkaran, segi tiga dan bujur sangkar. Dari 3 bentuk 

dasar tersebut dapat dikembangkan berbagai macam bentuk lain. 

Perubahan bentuk dapat dilakukan dengan cara mengubah dimensi, 

menambah unsur/ mengurangi unsurnya.
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c o n c e r t  h a ll
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Gambar VI.17
Bentuk Penampilan Bangunan

2. Berdasar tiruan alam, baik berupa benda hidup maupun benda tak

hidup. Dapat berupa peniruan terhadap bentuk hewan, tumbuhan  

atau bentuk alam seperti Gunung dan juga dapat berupa tiruan 

benda, seperti alat musik contohnya.

3. Kesesuaian dengan karakter bangunan yang ada di sekitarnya 

(kontekstual). Yaitu disesuaikan dengan citra Manahan sebagai 

wahana rekreasi olahraga dan seni. Hingga pada karakter kawasan 

dengan menempilkan human sculpture sebagai citra pendukung.

Dengan memperhatikan karakter yang akan ditampilkan, bentuk 

tapak, efisiensi, kaidah pengembangan dan penggabungan bentuk-

bentuk dasar tersebut dapat terjadi bentuk massa yang diinginkan.

J. Konsep Sistem Struktur Konstruksi Bangunan

Sistem struktur dan konstruksi yang akan dipakai pada bangunan 

ini adalah :

1) Super Structure

Sistem struktur untuk super struktur yang digunakan adalah sistem 

struktur Rangka, dengan memperhatikan kelebihan yang dimiliki :

 Pembebanan lebih merata, dan berat struktur sendiri relatif ringan. 

Kondisi tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan struktur yang 

baik.

Ekspresi Bangunan. Secara garis besar merupakan representasi dari modern

Bentuk Pukal. Bentuk pukal terpilih secara umum menggunakan modul 
persegi panjang dengan variasi lengkung pada pertemuan antar sisi untuk 

menciptakan kesan dinamis (mengimbangi kesan kokoh pada ekspose 
struktur) pada tampilan bangunan secara umum
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 Kekuatan struktur mudah diperhitungkan dan pelaksanaanya dapat 

dikontrol sehingga kelebihan kekuatan yang mengakibatkan 

pemborosan dapat ditekan.

 Sistem rangka mudah dibentuk untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

bentuk/penamoilan bangunan. Sistem rangka juga mampu membuat 

bentangan yang cukup lebar, sesuai untuk kegiatan pagelaran musik 

yang membutuhkan bentangan yang lebar.

2) Sub Structure

Berdasar ketinggian bangunan yang lebih dari 3 lantai, dan super 

struktur menggunakan struktur rangka , sub struktur yang digunakan 

adalah pondasi tiang pancang.

Pondasi tiang pancang digunakan dengan pertimbangan :

 Kekakuan Pondasi tiang pancang relatif mampu menahan  terhadap 

goncangan gempa, sehingga keamanan pemakai terhadap gempa 

terjamin.

 Pondasi tiang pancang dapat diperhitungkan berdasar perkiraan 

pembebanan sehingga dapat tercapai efisiensi.

 Pondasi tiang pancang telah terbukti dapat menyangga beban yang 

relatif besar.

3) Top Structure

Digunakan adalah sistem struktur space frame, struktur rangka 

batang baja dan struktur pelat.

K. Konsep Utilitas Bangunan

Jaringan utilitas yang direncanakan pada bangunan Pusat Pagelaran 

Musik Modern di Surakarta adalah: 

- Sistem Instalasi Tenaga Listrik

- Sistem Pemipaan

- Sistem AC

- Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- Sisrtem Penangkal Petir

- Sistem Telekomunikasi
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          a. Konsep Sistem Instalasi Tenaga Listrik

Fungsi :

- Penerangan seluruh komplek bangunan.

- Sumber tenaga bagi alat-alat penunjang aktivitas di dalam bangunan 

seperti AC, komputer dan alat penunjang lainnya.

- Sumber tenaga bagi alat-alat servis.

Dasar Pertimbangan :

- Jenis sumber tenaga listrik

- Jenis kegiatan yang dilayani

- Operasional dan perawatan

- Keamanan

Kriteria :

-  Terdapat dua jenis sumber tenaga listrik yang dapat digunakan 

adalah listrik PLN dan listrik dari generator. Masing-masing punya 

kelebihan. Listrik PLN kadang – kadang mengalami kematian dari 

pusat secara mendadak.

Dengan dipilihnya kedua jenis sumber listrik , keduanya dapat 

saling melengkapi. Salah satu sebagai sumber utama yaitu listrik dari 

PLN dan Generator sebagai cadangan.

- Salah satu kegiatan yang ditampung adalah kegiatan pagelaran 

musik, pada saat berlangsung pagelaran musik dibutuhkan tenaga 

listrik yang besar dan diharapkan aliran ,listrik tidak mati. Untuk 

mengantisipasi kondisi tersebut dapat diupayakan dengan sistem 

otomatis yaitu bila listrik PLN mati, generator secara otomatis 

bekerja.

- Efisiensi operasional / perawatan sangat dibutuhkan sehingga 

penting untuk dibuat struktur pembagian sehingga dapat tercapai 

kemudahan operasional dan perawatan.

- Atas dasar pertimbangan keamanan, banyak hal yang perlu 

diperhatikan seperti penempatan jaringan terpisah , penempatan 

jaringan pipa tanpa mengganggu konstruksi dan penempatan ruang 

yang rawan kebakaran terpisah dari ruang lain.
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b. Konsep Sistem Pemipaan

Dasar pertimbangan :

 Sumber air bersih

 Kemudahan distribusi

 Efisiensi operasional dan perawatan

 Sifat zat yang ditampung

Sistem pemipaan yang direncanakan :

1) Konsep sistem pemipaan jaringan air bersih

Dasar pertimbangan :

- Kebutuhan air bersih

- Kesinambungan suplai air

- Efisiensi

- Kemudahan operasional dan perawatan

- Persyaratan jaringan pemipaan.

Kebutuhan air bersih dalam bangunan digunakan untuk :

 Lavatory

 Servis / pemeliharaan bangunan 

 Minum/memasak

Sumber air yang digunakan adalah Sumur dalam / deep well 

sebagai sumber utama dan zair dari PDAM sebagai cadangan, dengan 

pertimbangan suplai air dapat disesuaikan terhadap kebutuhan, 

pompa diaktifkan jika membutuhkan tambahan persediaan saja. Air 

PLN

Solar 
Generator

Genset

Automatic 
Transfer 
Switch

Kontrol IBS

Electrical 
Main 

Distribution

Transformat
or

Transformat
or

Transformat
or

Distribusi 
Panel

Distribusi 
Panel

Fuse

Fuse

Lampu

Lampu

Lampu

Lampu

Lampu

Lampu
Bagan VI.1.

Konsep Instalasi Listrik
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PDAM digunakan jika sewaktu-waktu pompa dalam perbaikan atau 

mengalami gangguan.

Jaringan distribusi menggunakan sistem Down Feed

Distribution dengan skema sistem sebagai berikut :

Gambar 5.36. Skema distribusi air bersih

Air dari sumur dalam dipompa ditampung dalam bak 

penampungan (reservoir bawah), namun sebelumnya dilakukan 

treatment yaitu penjernihan dan netralisir dari kuman/racun 

dengan memberikan bahan kimia tertentu dan penyaringan. Dari 

bak penampungan air dipompa ke reservoir atas dan kemudian 

didistribusikan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi menuju 

titik-titik distribusi.

Dengan sistem tersebut,  pompa dioperasikan pada waktu 

tertentu saja untuk menyuplai reservoir bawah/atas dan distribusi 

menggunakan gaya gravitasi. Hal tersebut dapat menghemat biaya 

operasional dan perawatan.

2) Konsep  pemipaan jaringan air kotor

Dasar pertimbangan :

- Sumber air kotor

- Jenis air kotor

- Kemudahan perawatan dan operasional.

Air kotor dibedakan menjadi :

 Air kotor dari WC

 Air kotor dari lavatory,Wastafel

 Air kotor dari dapur

 Air hujan

PDAM

Sumur Pompa

Kontrol IBS

Reservoar 
Air Bawah

Treatment

Pompa Jet
Lantai

Lantai
Reservoar 
Air Atas

Lantai

Bagan VI.2.
Konsep Sistem Air Bersih
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Untuk pertimbangan kemudahan penanganan, limbah-limbah 

tersebut dibuang dengan jaringan yang dibedakan, limbah tersebut 

berakhir pada beberapa sumur peresapan yang ditempatkan pada 

tapak. Tiap limbah dilakukan penaganan yang berbeda.

Limbah WC

Limbah dari WC dialirkan melalui septic tank untuk 

menghancurkan bagian padatnya sehimgga hanya tinggal bagian 

cairnya untuk dialirkan ke peresapan.

Limbah air kotor dari lavatory

Limbah ini dialirkan melalui melalui pipa tersendiri langsung ke 

peresapan.

Limbah air kotor dari dapur

Limbah ini sebelum dialirkan bersama dengan jaringan air kotor 

dari lavatory terlebih dahulu dilewatkan melalui bak lemak untuk 

menyaring lemak yang berpotensi menyumbat jaringan.

Limbah air hujan 

Limbah ini dialirkan melalui jaringan yang berbeda, jaringan ini 

ditempatkan di luar gedung. Jaringan ini juga berakhir pada 

peresapan.

c.  Konsep Sistem Penghawaan Buatan

Dasar Pertimbangan :

 Efisiensi operasional dan perawatan 

 Prinsip kerja efektif

 Tidak menimbulkan kebisingan

 Jumlah ruang yang membutuhkan AC

WC

Dapur

Air Hujan Bak Kontrol

Lavatory

Septic Tank Peresapan

Crease Tap

Distribution Box

Riol 
Kota

Bagan VI.3
Konsep sistem Air Kotor
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Dalam kasus Pusat Pagelaran Musik Modern di Surakarta , penghawaan 

buatan (AC) dikelompokan dalam dua kelompok besar yaitu AC untuk 

fasilitas pagelaran musik dan AC untuk fasilitas lain.

          1) Konsep AC untuk fasilitas pagelaran musik

Untuk penghawaan ruang penonton dan pentas menggunakan 

sistem singgle zone fan coil units dengan Chiled Water atau Direct 

Expanation Refrigerant. Untuk Kasus ini direncanakan menggunakan 

Chiled Water, single zone fan coil units, yaitu pengkondisian udara 

oleh water Chiller melalui ducting tunggal dimana hanya ada satu 

thermostart  untuk mengendalikan suhu satu zona saja. Pengkondisisan 

udara sistem ini akan lebih merata untuk ruang penuh orang seperti 

ruang pagelaran musik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem ini: 

 Kapasitas Chiller harus besar.

 Dibutuhkan ruang untuk chiler

 Dibutuhkan ducting untuk distribusi

Beberapa keuntungan dengan sistem ini :

 Tidak menimbulkan kebisingan dalam ruang 

 Dustribusi udara dalam ruang relatif bersih.

    2) Konsep AC untuk fasilitas lain 

Fasilitas lain yang membutuhkan penghawaan buatan adalah 

fasilitas pendidikan khususnya  r. praktek, r. pimpinan dan beberapa 

ruang lain serta ruang bagian promosi dan penjualan.

Dalam kondisi ini tiap ruang  tidak selalu digunakan bersama-

sama, sehingga pengatur AC ditempatkan dalam tiap ruang dan 

dinyalakan sesuai keperluan sehingga menghemat biaya dan energi.

Kondisi ini dapat dipenuhi dengan Direct Refrigerant System. 

Sistem ini menggunakan satu mesin pendingin yang biasanya diletakan 

diluar /atap,mesin ini dihubungkan ke beberapa Packaged 

Wheatermarkers yang ditempatkan dalam beberapa ruangyang 
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berbeda. Sistem ini tanpa menggunakan ducting, tapi menggunakan 

pipa dan kabel.

d. Konsep Sistem Keamanan Terhadap Bahaya Kebakaran.

Dasar Pertimbangan :

- Keamanan penghuni, bangunan dan isi bangunan

- Jenis kebakaran 

- Efisiensi penggunaan

- Kemudahan penggunaan

Sistem keamanan terhadap bahaya kebakaran terdiri dari 3 kelompok 

besar, yaitu :

- Fire alarm system

- Sistem pemadam kebakaran

- Sistem penyelamat dengan tangga darurat.

1) Konsep Fire Alarm System

Adalah suatu sistem elektronik yang dapat memberitahukan 

adanya asap/api/kebakaran. System ini hanya mengingatkan tapi tidak

menghentikan nyala api.

Dengan pertimbangan keamanan penghuni, bangunan dan isi bangunan, 

efisiensi, alat yang digunakan adalah :

 Smoke Detector

Alat ini dapat memberikan sinyal ke pusat kontrol dan mengaktifkan 

alarm jika ruangan dimana alat ini berada dipenuhi asap 4%/m2. 

Kapasitas alat ini mampu menjangkau 92m2 dalam ketinggian ruang 

6m. 

 Heat Detector

Alat ini bekerja dengan sistem Thermostart, yaitu bila suhu naik 10 

derajat/menit alat ini mengirim sinyal ke pusat kontrol dan 

otomatis menyalakan alarm. Sebuah alat ini mampu melayani tiap 

luas ruang 46m2. 

 Manual

Alat ini semacam tombol / switch, alat ini dioperasikan secara 

manual oleh manusia. Jadi bila seseorang melihat tanda-tanda 

kebakaran maka akan menyalakan alarm dengan memecah kaca 
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pelindung dan menekan tombol manual ini.Alat ini ditempatkan 

pada ruang-ruang dengan banyak orang.

Ketiga jenis alat tersebut dipasang tersebar dalam ruang dalam 

bangunan dan semuanya dihubungkan ke pusat kontrol, jika alat 

tersebut bekerja maka akan membunyikan alarm, dengan melihat 

panel kontrol akan diketahui daerah mana yang mengalami kebakaran.

2) Konsep Sistem Pemadam Kebakaran

Adalah suatu alat yang berfungsi untuk menangani gangguan 

kebakaran yang terjadi. Terdapat beberapa alat pemadam kebakaran 

yang dipasang dalam bangunan, yaitu :

 Water Base Extinguishers yaitu tabung bertekanan tinggi yang 

berisi bahan anti api. Alat ini ditempatkan pada tempat-tempat 

yang strategis seperti ruang-ruang sirkulasi.

 Dry Chemichal Fire Extinguisher yaitu tabung berisi bahan kimia 

bertekanan tinggi yang mampu menghentikan kebakaran akibat 

korsleting listrik dan sejenisnya. Alat ini tidak akan menyebabkan 

korsleting listrik lain dengan alat yang berisi air. Alat ini 

ditempatkan pada ruang-ruang utilitas yang rawan korsleting, 

seperti r. generator, r. trafo, r. kontrol, dll.

 Fire Hose Rack / Hydrant adalah alat pemadam kebakaran 

manual dengan bahan air. Alat ini berupa kran air dan selang 

panjang yang ditempatkan dalam rak 1,5m dari lantai. Hidrant 

tersebut dihubungkan dengan sumber air yang disediakan khusus.

Selain alarm kebakaran dan sistem pemadam kebakaran 

disediakan pula pintu dan tangga darurat.

e. Konsep Sistem Penangkal Petir. 

Dasar Pertimbangan :

- Keamanan bangunan

- Ketinggian bangunan

- Aktivitas 

Dasar ketinggian bangunan yang relatif sedang tidak lebih dari 

30m, penangkal petir dianggap efektif, aman dan mudah perawatanya.
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Penangkal petir sistem Faraday, sistem ini relatif sederhana 

karena berupa alat penerima berupa batang logam dengan panjang 

50cm. Beberapa alat penerima ini ditempatkan di puncak bangunan 

dan di isolasi agar tidak terjadi aliran listrik mengalir ke bangunan. 

Kawat penghantar yang menhubungkan antar batang penerima menuju 

tanah kira-kira sampai kedalaman 2-6m. 

f. Sistem Pengendalian Keamanan

Fungsi : 

Menjaga kelangsungan kegiatan dam kondisi lingkungan yang ada di 

bangunan dalam keadaan lancar, aman dan terkendali.

Dasar pertimbangan :

- Kecepatan dalam pendeteksian gangguan keamanan.

- Kemudahan dalam pengendalian keamanan.

- Penanggulangan pada saat terjadi gangguan keamanan.

Proses pengendalian diprioritaskan kepada :

- daerah pintu masuk dan keluar site.

- daerah pintu masuk dan keluar bangunan.

- Area parkir

- Ruang dan peralatan yang bernilai investasi tinggi.

Sistem pengendalian yang dipakai :

- manual, menempatkan penjaga/sekuriti.

Tiang Penangkap Petir 
panjang tiang 60 cm

Penghantar Arus Listrik 
dengan bahan logam 

tembaga, diameter 50 mm

Ground penyalur listrik ke 
dalam bumi

Gambar VI.18
Konsep Penangkal Petir
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- Elektronik, TV mointor dan komputer

Sistem ini memerlukann pusat kontrol yang bertempat pada 

bangunan servis bersama-sama dengan satuan keamanan, pemadam 

kebakaran dan emergency.

g. Transportasi Vertikal

Fungsi :

Sarana penghubung antara lantai di bawah dengan lantai di atasnya.

Dasar pertimbangan :

- Kapasitas yang memadai.

- Kemanan dan kenyamanan pemakai.

Digunakan tangga, eskalator sebagai alat transportasi vertikal.

Tangga ditempatkan di setiap lantai yang menghubungkan lantai 

diatasnya. Untuk tangga darurat ditmpetkan di setiap lantai di sisi 

luar bangunan.

Eskalator ditempatkan pada hall untuk menghubungkan lantai di 

atasnya.

Untuk lift barang/servis ditempatkan di ruang-ruang yang 

membutuhkan pengangkutan barang yang cukup berat dan banyak.



DAFTAR PUSTAKA

_______________, 1990, Sala Sebagai Tujuan Wisata, Surakarta : Dinas Pariwisata 
Kota Surakarta

_______________, 1997, Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta, Surakarta : 
Pemerintah Kodya Daerah Tingkat II Surakarta

Amir Pasaribu, 1953, Riwayat Musik dan Musisi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

Ashihara, Yoshinobu, 1986, Perencanaan Eksterior dalam Arsitektur, Abdi Widya, 
Bandung.

Aribowo, Hananto, Tommy, 2001, Music Center di Surakarta, Tugas Akhir.

De Chiara, Jhoseph, John Hancock, Time Saver Standards for Building Types (sixth 
edition).

Ernest Neufert, 1990, Data Arsitek, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Francis D.K. Ching,1979, Arsitektur, Bentuk Ruang dan Susunanya.

Jopi Tambajong, 1991, Ensiklopedi Musik, Pusat Musik Liturgi Yogyakarta.

Joseph Machlis, ______, The Enjoyment Of Music, New Jersey : Prentice Hall Inc. 

Lawrence, A, 1970, Architectural Acoustics, London : Elseiver Publishing Company. 
Ltd

Leslie L. Doelle, Eng., M. Arch, 1985, Akustik Lingkungan, Surabaya : Penerbit
Erlangga

Pemerintah Kota Surakarta, Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta 1993-2013

Snyder, James, C and Anthony J. Catanese, 1979, Introduction to Architecture, New 
York : McGraw-Hill Book Company

WJS. Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN. Balai 
Pustaka

1 Joseph Machlis, The Enjoyment Of Music, Prentice Hall Inc., New Jersey

www.overture.com

www.greatbuildings.com

www.waltdisney.org

www.balaisarbini.com


