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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul  

Music :  Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga  

 mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama 

 menggunakan  alat yang menghasilkan bunyi).(Chaterina Arshinta, 

 2006) 

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. (Chaterina Arshinta, 

 2006) 

Concert :  Pagelaran musik atau pementasan musik (Wikipedia, 2015) 

Solo Baru : Merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah, masuk dalam kabupaten 

Sukoharjo dan karisidenan Surakarta (Wikipedia, 2015) 

Hall  : Ruang terbuka yang luas di dalam bangunan (http://glosarium.org) 

Secara umum Solo Modern Music Concert Hall adalah suatu wadah 

pementasan atau pagelaran musik modern yang ditunjang dengan fasilitas- 

fasilitas pendukung terkait dengan pendekatan perancangan pada arsitektur 

kontemporer 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Tingkat Perkembangan Musik di Indonesia 

Di era globalisasi seperti saat ini, kehidupan masyarakat semakin maju, dan 

semakin majunya tingkat kehidupan masyarakat maka semakin besar dan semakin 

banyak pula tuntutan akan pemenuhan fasilitas untuk kegiatan sehari hari. 

Sehingga secara tidak langsung kebutuhan fasilitas hiburan dan rekerasi akan 

semakin dibutuhkan sebagai penetralisir ketegangan kehidupan dalam kota. 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas dan kuantitas akan 
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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 dalam 

hal ini musik secara umum dapat dikatakan menduduki peringkat teratas sebagai 

jenis kesenian yang disukai atau diminati oleh masyarakat. Namun tidak semua 

jenis musik diminati di kalangan masyarakat, antara jenis musik tradisional dan 

musik modern ternyata musik modernlah yang sering dipentaskan bahkan 

divestivalkan. Sedangkan musik tradisional sangat jarang, jika ada itupun tidak 

semeriah dan seramai pentas musik modern dan hanya diminati oleh kalangan 

tertentu khususnya para orangtua atau orang-orang jaman dulu. Sehingga industri 

musik saat ini lebih terfoks pada pemasaran produk-produk musik modern dengan 

sasaran terutama kaum remaja meskipun tidak menutup kemungkinan bagi orang 

dewasa atau orang tua untuk menikmatinya. 

Saat ini ini kondisi permusikan di Indonesia mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, terbukti dengan banyaknya grup band maupun penyanyi pendatang 

baru yang bermunculan dengan berbagai ciri khas yang mereka bawakan.  Selain 

itu saat ini dunia pertelevisian di Indonesia sedang bersaing dalam 

penyelenggaraan kompetisi bernyanyi dan acara-acara musik. Antara lain musik 

Inbox (SCTV), Dahsyat (RCTI), Kontes Dangdut Indonesia (MNCTV), Dangdut 

Pantura (Indosiar) dan lain lain. Hal  ini mempunyai tujuan untuk menggali 

potensi masyarakat Indonesia dalam hal seni musik dan seni suara. Sehingga 

kehadiran mereka akan menambah semaraknya industri musik di Indonesia.. 

Apabila kita melihat kemajuan industri musik di tanah air yang cukup pesat, 

maka Indonesia menjadi sasaran bagi produl-produk musik yang cukup besar di 

Asia Tenggara. Dengan demikaian maka akan menambah jajaran para musisi 

dunia untuk mengadakan pertunjukan atau mengadakan konser di Indonesia 

sebagai sarana promosi dan pendekatan mereka kepada para penggemarnya. Akan 

tetapi dalam pengadaan suatu fasilitas untuk mengadakan pementasan atau 

menggelar onser musik di Indonesia masih sangat minim. 

 



3 

 

           Tabel 1. 1. Beberapa Nama Grup Band Indonesia 

No Nama Grup Tahun Berdiri Jenis Band 

1 Rif 1997 Pria 

2 Alexa 2008 Pria 

3 6 Stars 2011 Wanita 

4 Ada Band 1997 Pria 

5 Andra and The 
Backbone 

2007 Pria 

6 Armada 2007 Pria 

7. Bondan Prakoso 
& Fade 2 Black 

2004 Pria 

8 Gigi 1994 Pria 

9 Noah 1997 Pria 

10 Ungu 2001 Pria 

(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_grup_musik_Indonesia) 

1.2.2. Kondisi Permusikan di Solo (Surakarta) 

Solo Spirit of Java adalah semboyan dari kota solo yang mana kota ini 

masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa. Banyak seni dan budaya yang 

tumbuh dan berkembang di kota ini terutama pada bidaang musik. Musik sebagai 

bagian dari kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi 

masyarakat Solo, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok-kelompok 

musik mulai dari Solo Organ sampai dengan grup band yang bermunculan yang 

mewarnai permusikan di Solo. Banyaknya kelompok pemusik berimplikasi pada 

intensitas pementasan musik baik yang berupa festival ataupun hanya sekedar 

parade atau konser musik. Apabila dirata-rata lebih dari satu kali dalam sebulan 

ada pagelaran atau konser musik di Solo. 

Berdasarkan data yang ada, sudah banyak sekali grup band papan atas 

Indonesia yang sudah mengadakan konser di Solo antara lain Slank, Dewa 19, 

Gigi, Noah, Ungu, Padi, Jamrud, dan juga band pendatang baru Indonesia. Dan 

juga beberapa musisi Indonesia seperti Krisdayanti, Iwan Fals, Syahrini, Rossa 

dan penyanyi solo pendatang baru, bahkan beberapa musisi dunia sekelas Fire 

House juga sudah pernah mengadakan konser di Solo. 

Akan tetapi apabila kita melihat sarana dan prasaran yang ada untuk 

mewadahi pementasan musik modern secara khusus belum tersedia di kota Solo 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_grup_musik_Indonesia
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dan sekitarnya. Selama ini apabila ada konser musik di Solo biasanya hanya 

digelar di THR Sriwedari, Gelora Manahan, Lapangan Kota Barat dan juga di 

lapangan-lapangan tertentu yang bisa dijadikan tempat konser. 

1.2.3. Pewadahan 

   

Gambar 1. 1. Konser Slank di lapangan Kopassus, Kartasura 

(Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/tahun-baru-slank-hibur-warga-solo-di-kandang-

menjangan-kopassus.html) 

 

            Gambar 1. 2. Konser Band Noah di Solo 

(Sumber : http://www.virmansyah.info/2013/02/malam-ini-noah-menggelar-konser-di-

solo.html) 

 

     Gambar 1. 3. Konser Band Ungu di Solo Baru 

(Sumber : http://www.solopos.com/2014/12/07/konser-musik-ungu-perkenalkan-

pogopogo-di-solo-baru-557961) 

Apabila kita melhat sarana dan prasarana yang ada di kota Solo atau di 

Surakarta ternyata belum ada bangunan gedung yang secara khusus dirancang 

untuk pertunjukan musik modern, selama ini apabila ada konser musik biasanya 

diselenggarakan di hotel-hotel, Gelora Manahan, THR Sriwedari, di kafe-kafe dan 

juga di lapangan untuk konser skala besar dan juga konser skala kecil. Padahal 

apabila kita lihat fungsinya, gedung-gedung dan tempat tersebut tidak dirancang 

http://www.merdeka.com/peristiwa/tahun-baru-slank-hibur-warga-solo-di-kandang-menjangan-kopassus.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tahun-baru-slank-hibur-warga-solo-di-kandang-menjangan-kopassus.html
http://www.virmansyah.info/2013/02/malam-ini-noah-menggelar-konser-di-solo.html
http://www.virmansyah.info/2013/02/malam-ini-noah-menggelar-konser-di-solo.html
http://www.solopos.com/2014/12/07/konser-musik-ungu-perkenalkan-pogopogo-di-solo-baru-557961
http://www.solopos.com/2014/12/07/konser-musik-ungu-perkenalkan-pogopogo-di-solo-baru-557961
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secara khusus untuk pagelaran musik atau konser musik, sehingga dari segi 

kualitas dan tata visual serta akustik ruang kurang bagus, keamanan serta 

kenyamanan penonton pun kurang mendapatkan perhatian. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kebutuhan akan tempat pertunjukan atau konser musik 

sangat diperlukan. 

Seiring dengan perkembangan musik yang cukup pesat dan juga aspek-

aspek yang berkaitan dengan kota Solo dan sekitarnya, maka kecenderungan 

untuk pemenuhan akan wadah atau fasilitas sebuah gedung pagelaran musik 

semakin besar. Pemenuhan akan fasilitas pagelaran musik ini tidak hanya 

dibutuhkan untuk memenuhi semakin meningkatnya minat masyarakat akan tetapi 

juga dibutuhkan bagi para musisi kita dalam meningkatkan apresiasi dan hasil 

karya mereka dalam bermusik 

Pagelaran musik atau konser musik di Indonesia biasanya diselenggarakan 

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

dasarnya ada beberapa tempat yang digunakan sebagai auditorium serba guna atau 

di dalam GOR. Gedung pertunjukan bisa dikatakan baik apabila dapat membuat 

penonton dapat menikmati dan merasa nyamaan dengan pertunjukan yang digelar, 

kenyamanan yang dimaksud adalah kenyamanan audio dan visual. Dalam 

merancang sebuah gedung pertunjukan musik diperlukan pertimbangan 

penanganan akustik agar tidak terjadi gangguan suara apabila ada konser musik di 

dalamnya. Beberapa gangguan yang muncul dalam konser yang diadakan dalam 

ruangan biasanya terjadinya gema, gaung, pemantulan suara berkepanjangan, dan 

juga kebisingan yang muncul dari ruangan lain ataupun suara bising yang berasal 

dari luar ruangan. 

1.3. Permasalahan dan Persoalan 

1.3.1.  Permasalahan 

Perlu diadakannya atau dibangunnya sebuah gedung pagelaran atau konser 

musik modern yang mampu memenuhi tuntutan dan persyaratan sebuah ruang 

pertunjukan / konser musik dari segi kualitas (khususnya audio dan visual) dengan 

penekanan konsep arsitektur kontemporer. Hal tersebut sebagai tempat dan media 
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bagi para seniman musik dalam mengadakan konser dan juga meningkatkan 

apresiasi dan kreasi seni musik yang dihasilkan. 

1.3.2.  Persoalan 

a. Penentuan lokasi dan tapak tempat dirancangnya gedung konser ini 

berdasarkan tuntutan kebutuhan, karakter kegiatan, dan peraturan yang berlaku, 

sehingga dapat mendukung pencapaian, sirkulasi dan keberadaannya di kota 

Solo dan sekitarnya.  

b. Mengidentifikasi aktifitas/kegiatan yang ada dalam gedung konser musik, yang 

nantinya mengarah pada program ruang yang mampu memenuhi tuntutan mutu 

pertunjukan musik yang baik 

c. Penyelesaian interior yang berkaitan dengan kualitas ruang berdasarkan 

tuntutan audio dan visual yang meliputi besaran, lay out, dan bentuk ke dalam 

sebuah komposisi sebagai ruang pertunjukan yang tertutup (indoor) 

d. Menentukan bentuk eksterior yang merupakan karakteristik kegiatan dengan 

perencanaan suatu sistem konstruksi berserta jaringannya melalui penerapan 

teknologi yang ada dengan menyesuaikan konsep interior yang berdasarkan 

persyaratan akustik ruang yang ada 

e. Perencanaan dan perancangan gedung konser musik yang sesuai dengan 

konsep arsitektur kontemporer 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan sebagai landasan dalam 

membuat desain gedung konser musik modern yang mempunyai teknis 

perancangan yang baik untuk kegiatan konser musik dalam kedudukan dan 

eksistensinya di kota Solo (Surakarta) 

1.4.2. Sasaran 

Mendapatkan sebuah konsep perencanaan dan perancangan bangunan 

gedung konser musik di kota Solo Baru yaang berfungsi sebagai tempat atau 
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wadah untuk menampung kegiatan pagelaran atau konser musik modern yang 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung terkait yang dapat berupa : 

a. Konsep Perencanaan 

1. Konsep penentuan lokasi atau tapak 

2. Konsep ruangan 

b. Konsep Perancangan 

1. Konsep pengolahan tapak 

2. konsep penampilan bangunan 

3. Konsep sistem bangunan 

4. Konsep interior bangunan 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan diorentasikan pada masalah perencanaan dan perancangan Solo 

Baru Modern Music Concert Hall dengan penekanan pada arsitektur kontemporer 

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

berpengaruh dan sejauh mana hal itu diperlukan 

1.6. Metode Pembahasan 

a. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi literatur maupun 

observasi dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan data-data primer maupun 

sekunder yang terkait langsung dengan obyek perencanaan. 

b. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menyajikan data yang berkaitan 

dengan permasalahan berlandaskan pada teori-teori yang berhubungan dengan 

judul, setelah proses tersebut kemudian dilakukan sintesa data dalam upaya 

penyusunan konsep perancangan dan perencanaan Solo Baru Modern Music 

Concert Hall sebagai tempat konser musik modern dengan penekanan pada aspek 

arsitektur kontemporer. 



8 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Menjelaskan tentang pengertian judul Solo Modern Music 

 Concert Hall dengan penekanan pada arsitektur kontemporer,  

 latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup dan 

 bahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan 

BAB II : Mengungkap tinjauan literatur musik, dengan tujuan 

 memperoleh gambaran tentang musik modern, dan musik yang 

 akan dipentaskan serta mengungkapkan secara umum tentang 

 gedung konser musik meliputi karakteristik peruangan maupun 

 akustik dan visual. 

BAB III : Mengungkapkan tinjauan terhadap lokasi dan lingkungan 

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

 pengelolaan dan kebijakan pembangunan, dll. 

BAB IV  :  Analisa pendekatan dan konsep perencanaan dan perancangan 

 arsitektur tentang Solo Modern Music Concert Hall yang 

 kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep yang dapat 

 dijadikan desain. 

 


