
TUGAS AKHIR 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

 

PUSAT MUSIK MODERN DI SURAKARTA 

Dengan Penekanan Pada Arsitektur Simbolisme 

 

 

 

Diajukan Sebagai Pelengkap dan Syarat  

Guna Mencapai Gelar Sarjana Teknik Arsitektur 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Disusun Oleh : 

Sidiq Pramono 

D 300 040 035 

 

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Judul 

 Pusat Musik Modern Di Surakarta Dengan Penekanan Pada Arsitektur 

Simbolisme 

1.2. Pengertian Judul 

 Musik : 

a) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama menggunakan 

alat yang menghasilkan bunyi). 

b) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi 

dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan. 

c) Bentuk pengakuan kemanusiaan yang menceritakan suka duka 

manusia, semangatnya dalam mengarungi kehidupan ini, dengan 

unsur bunyi yang berirama sebagai media. 

Modern : 

Modern yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis musik modern. 

Contohnya adalah pada musik pop modern. Jenis musik inilah yang lebih 

banyak digunakan di dunia sekarang ini. 

 Pusat : 

a) Tempat koordinasi kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. 

b) Pusat atau pokok pangkal yang menjadi tumpuan berbagai macam 

urusan. 

c) Tempat yang menjadi pokok atau sumber perhatian. 

 Surakarta : 

     Merupakan daerah tingkat II di Propinsi Jawa Tengah. 

 Pengertian penekanan : 



  Arsitektur Simbolisme adalah mengungkapkan kiasan bentuk bangunan 

yang dapat menimbulkan suatu persepsi pada individu dan masyarakat 

melalui panca indra mereka. 

 Pengertian judul adalah suatu wadah yang menampung kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan musik modern secara terpusat dimana menyediakan 

fasilitas untuk pagelaran, promosi atau pameran, pendidikan, serta penjualan 

produk industri musik dengan penekanan pada arsitektur simbolisme diwujudkan 

dengan kiasan bentuk bangunan yang dapat menimbulkan persepsi seseorang. 

 

1.3. Latar Belakang 

1.3.1. Umum 

 Seni musik merupakan salah satu cabang kesenian, merupakan hasil karya 

seni kreatif dimana penciptanya tidak terlepas dari jasmani dan rohani manusia itu 

sendiri, kelompok maupun bangsa. Seni musik merupakan cabang seni yang 

mengutamakan media suara atau bunyi sebagai ungkapan perasaan dari 

penciptanya atau pemain. Seni musik dapat langsung menyentuh perasaan 

manusia tanpa memandang tingkat maupun golongan. Oleh sebab itu, seni musik 

merupakan media potensial untuk meningkatkan dan membina budaya manusia. 

      Selaras dengan kemajuan teknologi, semakin meningkat pula kebutuhan 

manusia. Musik adalah salah satu kebutuhan penting yang mengalami 

perkembangan dan penyempurnaan yang dimaksud untuk selalu memberi 

kepuasan bagi konsumen. Perkembangan musik tersebut dapat dilihat dengan 

bertambahnya jumlah musisi-musisi dari tahun ke tahun dan prestasi demi prestasi 

berhasil diraih baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu juga 

dapat dilihat dari perkembangan industri musik yang sangat pesat, yang 

menghasilkan CD, kaset, VCD, dan lain-lain. 

 Apresiasi di kalangan anak dan remaja di Indonesia pada umumnya dan 

Jawa Tengah pada khususnya menunjukkan peningkatan presentase dari tahun ke 

tahun yang dapat dilihat dengan berdirinya organisasi-organisasi dan kelompok-

kelompok musik. Hal tersebut ditunjang juga dengan perhatian dan partisipasi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang penggalian, pembinaan, serta 



pengembangan kesenian musik dengan mengadakan berbagai lomba maupun 

festival di bidang musik. Untuk meningkatkan apresiasi musik dan 

mengembangkan bakat seni musik khususnya bagi kaum muda, pelajar, dan 

mahasiswa diperlukan pembinaan dan pendidikan musik dan juga referensi karya-

karya seni musik dari para seniman musik yang berkualitas. 

 Pusat musik modern merupakan suatu wadah yang menampung kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan musik modern secara terpusat dimana 

menyediakan fasilitas pendidikan, promosi, penjualan, pameran serta pagelaran 

musik yang mempunyai misi utama untuk membina dan mengembangkan 

apresiasi musik di kalangan masyarakat. 

 Surakarta sebagai kota yang sudah berkembang dan cukup maju mempunyai 

fungsi sebagai kota pariwisata, budaya, perdagangan, olahraga, pendidikan baik 

dipandang secara regional maupun nasional, oleh karena itu pusat musik modern 

sebagai wadah pagelaran, promosi, pendidikan, dan perdagangan produk industri 

musik sangat potensial dalam rangka menunjang perkembangan bidang 

perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan khususnya bidang musik di Kodya 

Surakarta. 

 Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, perkembangan 

musik di Surakarta juga semakin meningkat, dimana tuntutan masyarakat akan 

suatu wadah yang menampung kegiatan musik dengan fasilitas yang memadai 

harus dipenuhi. Bak jamur di musim penghujan atau nyamuk di musim kemarau, 

belakangan ini banyak sekali bermunculan festival band yang digelar, khususnya 

di kawasan Solo. Sesuai segmen yang dibidik, muncul berbagai kemasan seperti 

festival band pelajar, festival band kampus dan lain sebagainya. Selama ini 

umumnya festival-festival band tersebut diadakan di ruang terbuka seperti tanah 

lapang atau pelataran kampus/sekolah, sehingga suara yang dihasilkan dari sound 

system dapat mengganggu fungsi kegiatan lain di sekitarnya. Selain itu masalah 

cuaca juga dapat mengganggu jalannya pertunjukan musik tersebut. Dari hal ini 

muncul pemikiran dibutuhkan suatu sarana fisik yang mewadahi kegiatan 

pagelaran musik dalam ruang tertutup dengan persyaratan akustik yang memadai, 

sehingga menjamin diperolehnya mutu suara yang baik dan suara yang dihasilkan 



oleh sound system tidak akan mengganggu fungsi aktifitas lain karena 

diselenggarakan dalam ruang tertutup. Selain itu kegiatan tidak akan terganggu 

oleh cuaca yang buruk. 

 Dengan melihat uraian di atas dapat disimpulan bahwa minat musik 

masyarakat Surakarta cukup besar, dimana tuntutan  masyarakat Surakarta akan 

suatu wadah yang menampung kegiatan musik dengan fasilitas yang memadai 

perlu dipenuhi. Di kodya Surakarta saat ini telah banyak terdapat fasilitas yang 

menampung kegiatan musik, seperti studio musik, toko alat musik dan kursus 

musik namun fasilitas- fasilitas tersebut tidak berada terpusat dalam satu tempat 

sehingga orang harus pergi ke tempat yang berbeda untuk mendapatkan 

kebutuhan musiknya yang beragam namun saling menunjang. Hal tersebut 

menjadi dasar pemikiran dibutuhkannya suatu wadah yang menampung kegiatan 

musik secara terpadu, terpusat pada suatu tempat sehingga memudahkan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan musiknya.  

 

1.3.2. Khusus 

 Pusat Musik Modern di Surakarta ini merupakan wadah yang menampung 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan musik khususnya musik modern secara 

terpusat dimana menyediakan fasilitas untuk pagelaran, promosi/pameran, 

pendidikan, serta penjualan produk industri musik. Di Surakarta perkembangan 

musik dirasakan pada saat ini sangat pesat dengan adanya konser-konser musik 

yang biasanya diadakan di lapangan atau stadion seperti Sriwedari dan lapangan 

Kota Barat sedangkan untuk kalangan menengah, konser biasanya diadakan di 

hotel-hotel, akan tetapi dengan pesatnya perkembangan musik di Surakarta belum 

menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Selain itu juga belum adanya 

bangunan yang khusus untuk pertunjukan musik di Surakarta. Kalaupun ada 

hanyalah hall untuk konser di hotel-hotel atau gedung pertunjukan yang bisa 

digunakan untuk berbagai macam pertunjukan. Dari semua gedung pertunjukan 

yang ada di Surakarta tidak ada satupun yang mempunyai bentuk atau tampilan 

bangunan yang bercirikan atau menyimbolkan gedung pertunjukan musik. 

Bangunan-bangunan tersebut rata-rata mempunyai bentuk yang monoton. 



 Dengan didesainnya bangunan Pusat Musik Modern di Surakarta yang 

menekankan pada Arsitektur simbolisme supaya dapat menampung semua 

kegiatan musik modern secara terpadu, terpusat pada suatu tempat sehingga 

memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan musiknya. Selain itu juga 

untuk memberi nuansa baru dalam hal bentuk tampilan bangunan yang 

menyimbolkan musik yang sebelumnya belum pernah ada di Surakarta.  

 Faktor lain dalam perencanaan Pusat musik di Surakarta yaitu 

mengoptimalkan penggunaan lahan di kota Surakarta yang sesuai dengan RUTRK 

dimana dalam RUTRK kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1993-2013 pada table 

TR III-09 tentang potensi kawasan Sub Wilayah Pembangun (SWP) untuk 

kegiatan kota dan skala layanan terdiri dari 10 bagian dan yang termasuk kedalam 

fungsi wisata dan budaya adalah SWP II (Mangkunegaran, Balaikota, dan 

kawasan komersial), SWP III (keraton dan kawasan komersial), dan SWP IV 

(Sriwedari, Balekambang, Manahan) yang ketiga SWP tersebut akan menjadi 

alternatif nantinya dalam pemilihan lokasi atau site untuk perencanaan dan 

perancangan Pusat musik Diatonis di Surakarta. Menyikapi situasi dan kondisi di 

atas dibutuhkan suatu perencanaan dan perancangan Pusat musik di Surakarta 

yang memiliki kelengkapan fasilitas atau sarana prasarana baik untuk kegiatan 

pendidikan, promosi, penjualan, pameran serta pagelaran. Di samping itu dengan 

penambahan konsep akustik dan simbolisme pada perencanaan dan perancangan 

akan menambah mutu atau kualitas dari bangunan itu sendiri sehingga mampu 

mengoptimalkan segala fungsi dan kebutuhan yang diharapkan dapat mengangkat 

citra kota Surakarta sebagai “Kota Budaya”.  

 

1.3.3.  Solo Sebagai Kota Pariwisata Internasional 

 Selain Bali dan Yogyakarta, Surakarta termasuk kota pariwisata 

internasional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya turis asing/mancanegara 

yang singgah di Surakarta. Apalagi dengan ditetapkannya bandara Adi Sumarmo 

sebagai salah satu bandara internasional di Indonesia yang artinya, wisatawan 

asing memiliki akses langsung untuk dapat datang ke Surakarta. Meskipun 

beberapa Negara asing mengeluarkan travel warning untuk wilayah Indonesia, hal 



ini sepertinya tidak berpengaruh pada wisatawan asing yang akan berwisata ke 

Indonesia. Mereka masih percaya bahwa Indonesia adalah Negara yang aman 

untuk dikunjungi. Surakarta sendiri merupakan barometer keamanan di Indonesia, 

jika Surakarta terjadi kerusuhan maka Indonesia akan dipandang sedang rusuh, 

tetapi sebaliknya jika Surakarta aman berarti Indonesia juga aman. Hal ini berarti 

bahwa Surakarta merupakan kota yang penting di Indonesia. 

 Surakarta merupakan kota budaya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan 

bersejarah yang ada di kota Surakarta, misalnya adalah Kraton Kasunanan dan 

Kraton Mangkunegaran. Di Surakarta juga banyak bangunan peninggalan kolonial 

Belanda ataupun bangunan-bangunan bergaya kolonial sebagai imbas dari masa 

penjajahan Belanda di Indonesia. Dengan menciptakan Pusat Musik Modern di 

Surakarta, nantinya diharapkan akan membawa banyak musisi asing ataupun 

wisatawan asing datang ke Surakarta. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke ODTW 
Kota Surakarta Tahun 2003-2007 

TAHUN WISATAWAN WISATAWAN JUMLAH PROSENTASI 

  MANCANEGARA NUSANTARA WISMAN & PROGRESIF 

  (WISMAN) (WISNUS) WISNUS   

2003 7.629 737.025 744.654 Turun 6,54% 

2004 7.585 722.890 730.475 Turun 1,96% 

2005 9.649 760.685 769.744 Naik 5,29% 

2006 10.626 904.984 915.610 Naik 19% 

2007 11.922 960.625 972.547 Naik 5,85% 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Surakarta. 2008 

 

 

 

Tabel 1.2. Data Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 



Pada ODTW Kota Surakarta Tahun 2007 
NOMOR OBYEK & DAYA WISATAWAN WISATAWAN TOTAL 

  TARIK WISATAWAN NUSANTARA MANCANEGARA  JUMLAH 

    (WISNUS)  (WISMAN)   

1 Kraton Surakarta 75.804 2.231 78.035 

2 Pr. Mangkunegaran 9.815 7.795 17.61 

3 M. Radya Pustaka  8.628 603 9.231 

4 Twb. Orang Sriwedari 74.663 273 74.936 

5 Wyg. Orang Sriwedari 9.472 220 9.692 

6 THR. Satwataru Jurug 349.665 96 349.761 

7 T. Satwataru Jurug 417.047 -  417.047 

8 T. Balekambang 14.31 -  14.31 

9 Museum Batik WN 1.221 705 1.926 

  JUMLAH 960.625 11.923 972.547 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Surakarta. 2008 

 

Tabel 1.3. Data Wisatawan Mancanegara  
ke Kota Surakarta Tahun 2006 

NOMOR NEGARA JUMLAH 

1 Belanda 2.234 

2 Jepang 1.507 

3 Jerman 1.074 

4 Perancis 1.007 

5 Singapura 730 

6 Malaysia 698 

7 Australia 672 

8 Amerika Serikat 549 

9 Italia 602 

10 Negara-negara lain 2.849 

  JUMLAH TOTAL 11.922 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Surakarta. 2008 

 

1.3.4.  Daftar Kelompok Musik dan Pagelaran Musik di Surakarta 

 



Tabel 1.4. Daftar Group Band 
di Surakarta 

No Nama Kecamatan Jumlah 
1 Pasar Kliwon 163 Group 
2 Serengan 142 Group 
3 Jebres 238 Group 
4 Laweyan 226 Group 
5 Banjarsari 174 Group 

  Jumlah 943 Group 
Sumber : Survey Penulis 2008 

Keterangan : 

Semua group masih aktif dan rutin latihan di studio tempat penulis melakukan 

survey. Setiap kecamatan diambil lima studio sebagai obyek pengamatan. 

 

 

 

Tabel 1.5. Daftar Pementasan  
Musik di Surakarta 

TAHUN JUMLAH PROSENTASI  
  PEMENTASAN PROGRESIF 

2004 56 - 
2005 62 Naik 10,71% 
2006 83 Naik 33,87% 
2007 117 Naik 40,96% 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Surakarta 2008 

Keterangan : 

Pementasan yang dimaksud adalah pementasan yang berskala besar dengan 

penonton/pengunjung di atas seribu orang. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.6. Daftar Pementasan Musik (out door) 
Dengan Jumlah Pengunjung Terbanyak 

Nomor Nama Artis Tempat 
Jumlah 
Penonton 

1 SLANK Stadion Sriwedari 24.863 
2 Iwan Fals Stadion Sriwedari 23.403 
3 DEWA Stadion Manahan 21.297 



4 Peterpan Stadion UNS 20.941 
5 Ungu Stadion UNS 18.526 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Surakarta 2008 

  

Keterangan : 

Pementasan yang dimaksud adalah pementasan yang diselenggarakan pada tahun 

2004-2007 dan penghitungan jumlah pengunjung didasarkan pada jumlah tiket 

yang terjual. 

 

 

 

Kesimpulan : 

Dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan penulis pada saat 

berlangsungnya beberapa pertunjukan, terdapat beberapa permasalahan baik 

secara teknis maupun non teknis antara lain : 

a) Lahan parkir yang terbatas mengakibatkan kendaraan-kendaraan yang 

parkir memakan tempat lahan bangunan lain di sekitar gedung bahkan 

sampai ke jalan raya sehingga sirkulasi parkir menjadi tidak beraturan. 

b) Apabila terjadi event-event khusus maka pengunjung yang datang 

melebihi kapasitas, sehingga para pengunjung merasa kurang nyaman 

waktu pertunjukan sedang berlangsung (ruangan panas, view yang buruk), 

hal ini terjadi karena konsep perencanaan gedung yang kurang matang di 

samping itu kapasitas ruang untuk tempat duduk penonton yang kurang 

memadai dan tentunya penghawaan yang kurang baik. 

c) Pada saat berlangsungnya pertunjukan atau pementasan suatu acara terjadi 

kebisingan di dalam ruangan yang menyebabkan suara orang atau bunyi 

musik yang diterima oleh audience atau penonton tidak jelas. Hal ini 

terjadi karena ruangan tersebut tidak memiliki persyaratan akustik. 

d) Belum adanya bangunan yang khusus untuk pertunjukan musik di 

Surakarta. Kalaupun ada hanyalah hall untuk konser di hotel-hotel atau 

gedung pertunjukan yang bisa digunakan untuk berbagai macam 

pertunjukan. Dari semua gedung pertunjukan yang ada di Surakarta tidak 



ada satupun yang mempunyai bentuk atau tampilan bangunan yang 

bercirikan atau menyimbolkan gedung pertunjukan musik. Bangunan-

bangunan tersebut rata-rata mempunyai bentuk yang monoton. 

e) Pementasan musik dengan jumlah pengunjung terbanyak semuanya adalah 

musisi yang jenis musiknya modern. Hal ini menjadi salah satu alasan 

didesainnya Pusat Musik Modern di Surakarta. 

Dengan adanya Pusat Musik Modern di Surakarta ini nantinya diharapkan 

dapat menjawab segala permasalahan baik dari segi teknis maupun non teknis. 

 

1.4. Permasalahan 

 Bagaimana rumusan konsep Pusat Musik Modern di Surakarta sebagai 

wadah kegiatan musik modern dengan penekanan :  

a) Dapat mengkoordinasi kegiatan multi fungsi yang diwadahi meliputi 

kegiatan pagelaran, promosi, pendidikan, dan perdagangan.  

b) Dapat memenuhi tuntutan persyaratan ruang sesuai karakter kegiatan yang 

diwadahi. 

c) Dapat memenuhi tuntutan tampilan bangunan sesuai karakter kegiatan 

dengan penekanan arsitetur simbolisme. 

d) Ciri khas atau tanda bangunan yang monumental dalam bidang musik. 

Terutama pada bangunan dengan fungsi pagelaran musik. 

1.5. Tujuan dan Sasaran 

1.5.1. Tujuan     

 Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pusat Musik Modern di 

Surakarta sebagai wadah pagelaran musik, promosi, pendidikan musik, dan 

penjualan produk industri musik, dengan penekanan pada arsitektur simbolisme. 

1.5.2. Sasaran 

 Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pusat Musik Modern di 

Surakarta sebagai wadah pendidikan musik, promosi atau penjualan produk 

industri musik, serta pagelaran musik dengan penekanan pada arsitektur 

simbolisme yang meliputi : 

a) Konsep penentuan site. 



b) Konsep bentuk massa bangunan dan pola tata massa sebagai wujud 

penekanan. 

c) Konsep fasade bangunan sebagai wujud penekanan.  

d) Konsep program ruang. 

e) Konsep sistem struktur dan utilitas yang mendukung bangunan. 

 

1.6. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1. Batasan Pembahasan 

· Arsitektur simbolisme menekankan pada sisi perancangan “metaphora”.  

· Pusat musik modern yang dimaksud adalah aspek modern berdasarkan 

jenis aliran musik dan jenis alat musik. Jenis aliran musik yang dimaksud 

adalah jenis aliran musik modern yang mempunyai tempo lambat sampai 

sedang. 

 

Tabel 1.7. Alat Musik Modern 

No 
Nama Alat 
Musik 

Cara 
Memainkan 

1 Gitar Dipetik 
2 Bass Dipetik 
3 Keyboard Ditekan 
4 Drum Dipukul 
5 Saxophone Ditiup 
6 Organ Ditekan 
7 fluit Ditiup 
8 Harmonika Ditiup 
9 Biola Digesek 

10 Cello Dipetik 
11 Pianika Ditiup 
12 Harpa Dipetik 

   Sumber : Analisa Penulis, 2008 

 

Tabel 1.8. Jenis Aliran Musik Modern 

No Jenis Aliran Karakter 
1 Pop Tempo lambat, mengutamakan suara vokal  
2 Rock Tempo cepat, dengan ketukan drum yang bersemangat 
3 Reage Tempo lambat, pengembangan dari musik tradisional jamaika 
4 Jazz Tempo lambat, menonjolkan suara saxophone dan bass 
5 Blues Tempo lambat, pengembangan dari jenis musik country 
6 Ska Tempo sedang, dengan hentakan pada ketukan kedua dan keempat 



7 Rap Tempo sedang, dengan vokal yang cepat 
8 Hip hop Tempo sedang, seperti musik rap namun menggunakan alat musik techno 
9 R and B Tempo sedang, Perpaduan musik rhythm dan blues  

10 Funk Tempo sedang, seperti musik pop namun menggunakan alat musik techno 
11 Metal Tempo cepat, dengan alunan distorsi gitar yang kuat 
12 Punk Tempo cepat, dengan ketukan drum dan suara vokal yang bersemangat 
13 Techno Tempo sedang, dengan pengolahan efek suara mengunakan komputer 
Sumber : Analisa Penulis, 2008 

 

1.6.2. Lingkup Pembahasan 

 Pembahasan diorientasikan pada masalah perencanaan dan perancangan 

Pusat Musik Modern di Surakarta dengan penekanan pada arsitektur simbolisme 

dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur, sedangkan disiplin ilmu lain dibahas sejauh 

berpengaruh dan diperlukan. 

 

1.7. Metode Pengumpulan Data dan Pembahasan  

 Metode pengumpulan data dan pembahasan yang digunakan dalam 

menyusun landasan konseptual perancangan ini meliputi : 

 

1.7.1.  Metode Pengumpulan Data 

a) Studi literatur untuk mendapatkan data-data yang mencangkup pengertian, 

spesifikasi standar, aspek lokasi, karakteristik dan studi kasus yang 

berkaitan dengan kegiatan musik di Surakarta. 

b) Observasi lapangan dan instansional untuk mendapatkan data faktual 

mengenai data lapangan. 

c) Wawancara untuk mendapatkan data faktual tambahan dari situasi di 

lapangan. 

 

1.7.2.  Metode Pembahasan 

 Pembahasan dilakukan dengan analisa yaitu dengan menyajikan data yang 

berkaitan dengan permasalahan berlandaskan pada teori-teori yang 

berhubungan dengan judul, setelah proses tersebut dilakukan sintesa dalam 

upaya penyusunan konsep perencanaan dan perancangan Pusat Musik 



Modern di Surakarta sebagai tempat hiburan dengan penekanan pada aspek 

arsitektur simbolisme. 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

Tahap I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang pengertian judul Pusat Musik Modern di 

Surakarta dengan penekanan pada arsitektur simbolisme, latar 

belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan, 

metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

Tahap II : KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Mengungkapkan tinjauan yang berisi tinjauan bentuk, tinjauan 

arsitektur simbolisme, bentuk-bentuk yang dapat disimboliskan 

kemudian menarik kesimpulan. Setelah itu mengungkapkan 

bentuk-bentuk yang dapat disimbolismekan pada Pusat Musik 

Modern di Surakarta berdasarkan ide-ide yang tepat. 

Tahap III : GAMBARAN LOKASI                                                                                                                                                                                                                       

Mengungkapkan tinjauan terhadap lokasi dan lingkungan 

eksternalnya, aspek fisik, aspek aktifitas, aspek ekonomi, aspek 

pengelolaan dan kebijakan pembangunan, dan sebagainya. 

Tahap IV : ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Mengungkapkan tinjauan terhadap Pusat Musik Modern di 

Surakarta meliputi pengertian, fungsi, tujuan, sasaran, skala 

pelayanan, dan program kegiatan Pusat Musik Modern di 

Surakarta. Kemudian mengungkapkan proses penentuan konsep 

peruangan yaitu pengelompokan kegiatan, penentuan kebutuhan 

ruang, hubungan ruang, organisasi ruang, dan kapasitas ruang. 

Setelah itu dilakukan pembahasan penekanan tentang arsitektur 

simbolisme, proses penentuan konsep pengkondisian ruang, sruktur 

bangunan, bahan bangunan, sistem utilitas terdiri dari sistem 

komunikasi, sistem transportasi vertikal, penanggulangan 



kebakaran, penangkal petir, instalasi listrik, air bersih, sanitasi, dan 

sistem pembuangan sampah. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


