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STUDIO MUSIC CENTER DI REMBANG 

ABSTRAKSI 

Latarbelakang secara umum Studio Music Center di Rembang adalah wadah atau tempat 
untuk menyalurkan kreatifitas anak – anak muda diremang yang sebelumnya belum ada 
tempat yang layak dan nyaman untuk mengekspresikan diri anak remaja yang ada 
dikabupaten Rembang. 

 Permasalahan yang muncul dari Studio Music Center antara lain: 
Bagaimana konsep dan desain Studio Music Center dengan menggunakan Arsitektur Modern 
yang nyaman dan sesuai standar yang ada dan membangun anak muda yang kreatif dalam 
bermusik dan bangunan yang menarik agar remaja tertarik pada bangunan Studio Music 
Center ini. 
Tujuan dari dibangunnya Studio Music Center ini antara lain adalah untuk memberikan 
wadah atau tempat bagi anak muda untuk berkreasi secara musik karena di Kabupaten 
Rembang banyak parade musik setiap bulannya yang diadakan tetapi belum ada tempat yang 
sesuai standar yang bisa untuk bermain musik sekaligus hall musik yang nyaman dan bagus 
dan penjadi pusatnya Studio Music di Kabupaten Rembang. 
Dari situlah perlunya keberadaan Studio Music Center di Rembang untuk mewadahi remaja 
usia 16 – 23 tahun dibidang musik dan diwijudkan dalam bentuk bangunan dengan menganut 
Arsitektur Building Modern yang secara perancangannya sesuai dengan fungsinya. 
Kata kunci : Studio Music Center, Modern, Kreatifitas, Rembang. 
 
 

ABSTRACTION 

Background in general Studio Music Center in Rembang is a container or place to channel 
the creativity of young children diremang that previously there is no decent and comfortable 
place to express themselves teenagers in the district of Rembang. 
Problems that arise from Studio Music Center include: 
How to concept and design Studio Music Center by using Modern Architecture which is 
comfortable and fit the existing standard and build creative young people in music and 
interesting building for teenagers interested in building this Music Center Studio. 
The purpose of the construction of Studio Music Center is to provide a place or place for 
young people to be creative in music because in Rembang regent a lot of music parade every 
month which is held but there is no suitable place of standard that can to play music as well 
as a comfortable music hall And nice and the center of Studio Music in Rembang District. 
From there is the need for the existence of Studio Music Center in Rembang to accommodate 
teenagers aged 16-23 years in the field of music and diwijudkan in the form of buildings with 
embraced Modern Building Architecture which designs in accordance with its function. 
Keywords: Studio Music Center, Modern, Creativity, Rembang. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

 Proyek tugas akhir ini berjudul Studio Music Center di Rembang, Adapun pengertian 

judulnya adalah sebagai berikut: 

Table 1.1. Pengertian Judul 

NO ISI PENGERIAN SUMBER 

1 Studio a. Secara Umum 

Dapat berarti sebagai ruangan untuk menikmati 

musik, dimana dalam ruangan tersebut 

seseorang tidak perlu kuatir bahwa apa yang dia 

dengarkan akan mengganggu tetangga dan 

suara-suara dari luar tidak mengganggu. 

b. Secara Khusus 

Adalah sebuah tempat untuk merekam suara. 

Studio musik terdiri dari 3 ruangan yaitu  studio 

itu sendiri, tempat dimana suara untuk direkam 

itu dibuat, ruang kontrol, ruang untuk merekam 

dan memanipulasi atau mengontrol suara dari 

ruang rekaman dan ruang mesin, ruang untuk 

menyimpan mesin-mesin yang dimana surannya 

dapat mengganggu proses rekaman. 

 

www.theplane

tmusic.wordpr

ess.com 

(2017) 

2 Music Adalah ilmu atau seni menyusun nada dalam 

urutan, kombinasi, dan hubungan temporal 

untukmenghasilkan komposisi suara yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan.  

 

(WJS 

Poerwadermi

nta, Kamus 

Besar Bahasa 

Indonesia, 

Jakarta, Balai 

Pustaka). 

 

3 Center is A place when certain, activities or facilities 

are concentrade. (Suatu wadah tertentu di mana 

aktivitas dan fasilitas terkonsentrasi, di artikan 

John M. 

Echols dan 

hasa Shadily, 

http://www.theplanetmusic.wordpress.com/
http://www.theplanetmusic.wordpress.com/
http://www.theplanetmusic.wordpress.com/
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sebagai pusat aktivitas dan fasilitas).  Kamus 

Inggris 

Indonesia, 

hal.104). 

 

4 Rembang merupakan kabupaten yang terletak terletak di 

ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan 

dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), 

terletak pada garis koordinat 1110000 – 1110300 

Bujur Timur dan 60300 – 7060 Lintang Selatan. 

www.wikiped

ia.org/kabupat

en_rembang 

(Sumber: Pengolahan Penulis, 2017) 

 

Dalam arti khusus Studio music itu sendiri adalah sebuah tempat untuk merekam suara yang 

terdiri dari 3 ruangan yaitu: 

1. Studio untuk bermain musik 

2. Ruang kontrol, ruang untuk merekam dan memanipulasi atau mengontrol suara dari 

ruang rekaman dan ruang mesin. 

3. Ruang untuk menyimpan mesin-mesin yang dimana surannya dapat mengganggu proses 

rekaman. 

(Sumber : www.theplanetmusic.wordpress.com, 2017) 

 

Jadi Studio Music Center di Rembang adalah suatu wadah atau tempat yang menjadi 

pusat untuk kegiatan bermusikdengan didukung oleh fasilitas – fasilitas pendukung seperti 

panggung pertunjukan bermusik,studio musik,cafetarian dan fasilitas pendukung lainnya 

yang ada dikabupaten Rembang 

 

1.2 Latar Belakang  

1.2.1 Perkembangan Musik di Rembang 

 Musik merupakan seni yang disukai hampir semua orang antara lain anak – anak, 

muda maupun tua. Perkembangan musik dengan seiring berjalannya waktu selalu berubah – 

ubah sesuai dengan karakter generasi para penikmat musik, sehingga dalam perkembangan 

musik muncullah berbagai genre musik yang beragam yaitu musik klasik, rock, blues, jazz, 

pop, alternatif. Dalam mempelajari musik terdapat kecenderungan pemilihan jenis genre 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Pantura
http://www.wikipedia.org/kabupaten_rembang
http://www.wikipedia.org/kabupaten_rembang
http://www.wikipedia.org/kabupaten_rembang
http://www.theplanetmusic.wordpress.com/
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musik yaitu salah satunya adalah faktor usia, pada dasarnya usia dan tingkat pendidikan 

sangat mempengaruhi pemilihan genre musik. Anak pada usia 14 – 22 tahun cenderung 

menyukai jenis musik kontemporer, para orang tua yang memiliki anak usia produktif lebih 

cenderung mengarahkan anaknya dalam jenis musik klasik karena musik klasik mampu 

meningkatkan intelegensi anak, musik klasik adalah musik yang lembut, sopan, dan 

ekspresif. 

 Perkembangan musik di Rembang pada saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, ini bisa dilihat dari banyaknya parade – parade musik yang di adakan di kota 

Rembang, dan tempat untuk konser musik ataupun parade musik biasanya berada di tempat 

terbuka seperti alun – alun kota rembang, ada juga yang di adakan di tempat tertutup seperti 

gedung – gedung yang ada di kota rembang contohnya gedung haji dan tempat – tempat 

tersebut belum memenuhi standart gedung yang sesuai untuk bermain musik karena 

bangunan di bangun tidak memperhatikan dari segi akustiknya. rata – rata yang mengikuti 

acara tersebut adalah anak muda yang usianya berkisar 16 – 23 tahun. Usia anak kisaran 

tersebut baru – barunya mengenali jenis musik yang pas dan di minati oleh anak. Kebanyakan 

dari orang Rembang menyukai jenis musik dangdut karena jenis musik yang satu itu memang 

popular di daerah pantura kebanyakan yang menyukai jenis musik dangdut adalah orang tua 

karena lingkungan yang membetuk semua itu, lingkungan di kota Rembang lebih menyukai 

musik dangdut karena banyak sekali orang yang setiap hari memutar musik dangdut dan 

setiap ada acara pasti ada konser dangdut otomatis orang cenderung akan terbiasa dengan 

jenis musik tersebut. Tetapi untuk anak muda yang menyukai jenis musik modern 

kebanyakan anak muda yang memang dari orang tua, lingkungan juga mendukung 

perkembangannya, oleh karenanya Kabupaten Rembang membutuhkan tempat untuk 

mendukung perkembangan musik dan sekaligus membangun gedung pertunjukan khusus 

musik pop, jazz, indie, klasik yang ditunjang dengan fasilitas studio musik didalam gedung 

tersebut agar gedung tersebut tetap hidup dan tidak menjadi sia – sia dalam pembangunannya. 

Dalam hal ini kota Rembang belum ada tempat yang nyaman untuk bermain musik dan 

konser musik karena di kota tersebut belum ada tempat atau fasilitas yang memadahi untuk 

konser musik dan latihan musik yang memenuhi standar, dan merealisasikan ke dalam bentuk 

desain bangunan modern. 

Adapun acara yang ada dikabupaten rembang antara lain adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Agenda acara di kabupaten Rembang 
No Event acara Tanggal Bulan Tahun Tempat 
1 One Party For All 22 November 2015 Gedung DPD 
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Golkar 
Rembang 

2 
Kirab tumpeng, seni budaya 
tradisional & marching band 20 November 2015 Desa waru 

3 
Pameran Lukisan dan seni 
instalasi 14 - 18  Februari 2015 

Gentong miring 
art gallery 

4 
Pagelaran tari sanggar tari 
galuh ajeng 21 september 2015 

museum RA. 
Kartini 

5 
Konser musik "rembang ojo 
temangsang" 24 januari 2016 Gedung haji 

6 stend up show #caripacar 5 maret 2016 Gedung haji 
(Sumber : www.orangrembang.com, 2017) 
 
1.3 Rumusan Permasalahan 

a. Bagaimana konsep dan desain bangunan Studio Music Center dengan penekanan arsitektur 

modern. 

b. Bagaimana pengolahan akustiknya pada bangunan Studio Musik Center di Rembang. 

c. Dimana lokasi Studio Musik Center? 

d. Bagaimana ruangnya, tata massa, teknologi, dan estetikanya? 

1.4 Tujuan dan Sasara 

a. Tujuan  

1) Membangun Studio Music Centeryang bergaya arsitektur modern. 

2) Menjadikan bangunan dengan bentuk yang menarik sebagai icon kota Rembang. 

3) Menciptakan tempat konser musik dan studio musik yang nyaman bagi penggunanya. 

b. Sasaran 

Menciptakan sebuah bangunan studio musik dan gedung pertunjukan dengan 

gayaarsitektur modern dan bisa menjadi icon kota Rembang dan menciptakan tempat yang 

nyaman bagi penggunanya. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan hanya membahas tentang konsep rancanganStudio Music Centeryang 

nyaman, bentuk bangunan dan bahan material yang di pakai dalam bangunan. 

b. Biaya tidak diperhitungkan secara khusus. 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi literatur  

http://www.orangrembang.com/
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Metode yang yang didapat dari media cetak, elekronik, referensi pustaka berupa buku 

ataupun buku skripsi yang mendukung dalam penulisan ataupun yang lainnya yang bisa 

memberi acuan terhadap penulis. 

b. Studi komparatif 

Metode yang memberikan perbandingan terhadap bangunan yang sudah ada yang sekiranya 

berhubungan. 

c. Interview  

Wawancara secara langsung kepada masyarakat agar mendapatkan data yang di inginkan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Musik Modern  

2.1.1 Musik Modern 

Musik Modern adalah musik yang sudah mendapat sentuhan-sentuhan teknologi baik dari 

segi instrumen maupun penyajian, musik modern selalu berkembang dan ada pembaharuan 

seiring berkembangnya zaman, musik modern bersifat universal serta menyeluruh sehingga 

semua orang bisa saja mengerti, memahami, dan menikmati musik modern tersebut. 

(https://brainly.co.id/tugas/1303277) 

Musik modern tidak lahir dari tradisi suatu masyarakat tertentu, tetapi musik ini di bangun 

berdasarkan suatu aturan komposisi yang jelas, seperti sistem notasi, tangganada, tekxtur, dan 

istrumen yang telah dikenal luas dan mudah dipelajari. Selain itu musik modern bersifat 

terbuka, artinya komposisi dan gaya musik ini sangat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman 

musikal para musisi dari suatu masa. 

(https://id-id.facebook.com/nl.records/posts/10151472639025211) 

2.1.2 Pengertian Bunyi dan Frekuensi  

1) Bunyi 

 Bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar yang menimbulkan gesekan dengan 

zat di sekitarnya. (Mediastika 2005) Semua bunyi yang terjadi di sekitar kita selalu berasal 

dari objek yang bergetar.Dalam hal ini ada kaitannya dengan pembangunan Studio Music 

Center di Rembang. 

Berikut ini bunyi dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain yaitu:  

a) Bunyi yang berasal dari sumber berbentuk titik adalah yang muncul oleh adanya satu buah 

getaran saja (getaran tunggal). 

 

 

https://brainly.co.id/tugas/1303277
https://id-id.facebook.com/nl.records/posts/10151472639025211
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Gambar 2.6 Bunyi Titik Tunggal 
(Sumber : Mediastika 2005) 

 

b) Bunyi yang berasal dari sumber berbentuk garis adalah bunyi yang dihasilkan oleh 

beberapa atau banyak getaan ( majemuk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7Bunyi Majemuk 
Sumber : Mediastika 2005 

 
Prilaku bunyi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut : 

(Mediastika,2005) 

a. Difrakis  

   Difraksi adalah peristiwa penerusnya atau membeloknya perambatan gelombang 

bunyi akibat ketidakmampuan penghalang berdimensi kecil untuk menahannya. Selain 

diakibatkan oleh dimensi penghalang yang kecil, difraksi gelombang bunyi dapat terjadi 

ketika bidang batas atau penghalang memiliki celah atau lubang untuk dilalui. 

b. Refraksi  

Refraksi adalah membeloknya gelombang bunyi karena melewati atau memasuki 

medium perambatan yang meiliki kerapatan molekul berbeda. Meski tidak siknifika, 

terjadinya refraksi akan mengurangi kekuatan gelombang bunyi. Oleh karen itu, prinsip ini di 

sarankan untuk diterapkan pada prinsip pembuatan elemen ganda, baik lantai maupun 

dinding, agar kebisingan dapat tereeduksi. 
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c. Difusi  

Difusi adalah gejala terjadinya pemantulan yang menyebar, karena gelombang bunyi 

menerpa permukaan yang tidak rata. Gejala ini di pakai untuk menghilangkan terjadinya 

futter echoes atau pemantulan berulang-ulang ketika bunyi memantul mengikuti hokum sudut 

pantul. 

 Pada kehidupan sehari-hari, kita secara umum mendengarkan bunyi melalui medium 

gas atau udara. Keadaan ini dapat kita anggap sebagai suatu kondisi yang tetap, karena sangat 

kecil kemungkinnan nya bahwa dalam ehidupan sehari-hari kita berada di dalam air. 

Berikut ini tabel kecepatan rambat bunyi dalam medium tertentu : 

Tabel 2.1. Kecepatan rambat bunyi dalam medium tertentu 

 
 

(Sumber : Christina E. Mediastika, Ph.D 2005) 
 

2) Frekuensi(Mediastika 2005) 

Definisi dari frekuensi adalah banyaknya getaran dalam tiap detik. Untuk menghormati 

Heinrich Rudolf Hertz maka nama belakang dijadikan sebagai Satuan International ( SI 

)untuk frekuensi. Banyaknya getaran sebanyak 1 kali dalam 1 detik.1 Hz terdiri dari 1 

Gelombang terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah.Sama halnya dengan 25Hz artinya banyaknya 

getaran sebanyak 25 kali dalam 1 detik dan memiliki 25 bukit dan 25 gelombang.Beberapa 

sumber suara memiliki variasi frekuensi, maksudnya adalah saat sumber suara mengeluarkan 

bunyi. 

 

Medium Kecepatan rambat bunyi (v)

Udara pada temperatur -20°C 319,3 m/det
Udara pada temperatur 0°C

Udara pada temperatur 10°C
Udara pada temperatur 20°C
Udara pada temperatur 30°C
Gas hidrogen
Gas O²

Gas CO²

Air murni
Air laut
Baja

331,8 m/det

337,4 m/det
343,8 m/det
349,6 m/det
1284 m/det
316m/det
259 m/det
1437 m/det
1541 m/det
6100 m/det
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Tabel 2.2.Rekomendasi nilai Noise Criteria (NC) untuk fungsi tertentu

  
(Sumber : Egan, 1976 dalam Mediastika 2005) 

 
2.2 Studi Kasus Studio Musik Center 

Berikut ini adalah beberapa bentuk panggung pertunjukan dan gedung pagelaran 

musik diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Symphony Hall – Boston Masschusetts 1970  

Gedung ini mempunyai kapasitas penonton 2631 penonton, dengan bentuk dasar segiempet. 

Bentuk ini merupakan bentuk yang sederhana dari ruang teater. Perletakan panggung 

pertunjukan berada di salah satu sisi dan ruang penonton berada di sisi yang lain. Kondisi ini 

akan menyebabkan penonton yang berada di area samping akan merasa kesulitan menikmati 

pertunjukan kesenian karena arah hadapnya tidak lurus ke arah panggung pertunjukan 

sehingga mengurangi rasa nyaman. Dapat pula panggung pertunjukan berada di tengah-

tengah ruang penonton. Kondisi ini dapat menampung lebih banyak penonton, tetapi tetap 

memiliki masalah yang sama, yakni penonton yang berada di area samping merasa kesulitan 

menikmati pertunjukan kesenian. Bentuk ini sering digunakan sebagai ruang kesenian, 

workshop, rapat, dan sebagainya. 

cafetarian, tempat olah
raga.
Lobi, koridor, ruang
bengkel kerja.
Dapur, ruang cuci,
garasi, pabrik,
pertokoan.

NC 15 - NC 20

NC 20 - NC 30

NC 20 - NC 30

NC 35 - NC 40

NC 40 - NC 45

NC 45 - NC 55

NC 30 - NC 35

25 s.d. 30

30 s.d. 40

40 s.d. 45

45 s.d. 50

50 s.d. 55

55 s.d. 65

30 s.d. 40

        Fungsi
Bangunan/Ruang

Nilai (NC)
yang disarankan

Identik dengan
tingkat kebisingan
(dBA)

Ruang konser, opera,
studio rekam.
Rumah sakit, ruang
tidur/istirahat pada
rumah tinggal,
apartemen, motel, hotel.
Auditorium multifungsi,
studio radio/televisi,
ruang konferensi.
Kantor, kelas, ruang
baca, perpustakaan.
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Gembar 2.18 auditorium segiempat 

Sumber : http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-
pertunjukan.html 

 
b. Konserthus – Ghotenburg, Sweden (1935) 

Gedung ini untuk konser, dengan kapasitas penonton 1371 penonton duduk, dengen bentuk 

dasar lantai kipas. 

Bentuk kipas menjadikan ruang penonton melingkari panggung pertunjukan. Dengan kondisi 

ini, kemampuan visual penonton terhadap pertunjukan kesenian yang berlangsung tidak 

terganggu dengan posisinya (pandangan penonton lurus kedepan, tidak perlu menoleh terlalu 

banyak). Fokus pandangan di semua ruang area penonton tertuju ke sebuah pusat, yakni 

panggung pertunjukan.Menurut Doelle, theater dengan bentuk dasar berupa kipas lebih cocok 

untuk digunakan sebagai ruang pertunjukan dengan kapasitas penonton yang berjumlah 

banyak (Doelle, Leslie L dalam Akustik Lingkungan, 1990). Kondisi theater berbentuk kipas 

berupa pandangan dari ruang penonton tertuju pada satu pusat (panggung pertunjukan). Hal 

tersebut dapat mengurangi gangguan visual dari ruang penonton, ruang di sekitar panggung 

pertunjukan dapat digunakan sebagai ruang penonton yang terletak melingkari panggung 

pertunjukan (bias berupa seperempat lingkaran, setengah lingkaran, atau tuga perempat 

lingkaran). Dengan demikian, ruang penonton dapat menampung jumlah lebih banyak 

disbanding jika theater berbentuk segiempat. Bentuk ini sering digunakan sebagai tempat 

pementasan teater, orkestra, sendratari, dan sebagainya. 

http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-pertunjukan.html
http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-pertunjukan.html
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Gambar : 2.19 Auditorium Kipas 

Sumber : http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-
pertunjukan.html 

c. Bentuk Tapal Kuda  

Bentuk ruang ini akan memantulkan gelombang bunyi secara memusat di sisi tengah ruangan  

(terletak di titik fokus cekung) karena permukaan dinding yang berbentuk cekung. Keadaan 

ini dapat membuat suara menjadi lebih jelas di bagian tengah ruangan, tetapi di bagian lain 

akan kurang. Jika berlebihan, suara yang terdengar di titik fokus pantulan akan terlalu keras. 

 
Gambar 2.20 Auditorium Tapal Kuda 

Sumber : http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-
pertunjukan.html 

 
d. Grote Zall – De Doellen, Roterdam, Nedherlands (1966) 

Gedung ini dirancang oleh arsitek Kraaijvager Kraaijvaneger Fledderus, dengan kapasitas 

tempat duduk 2232 penonton, dengan bentuk dasar lantai hexagonal dengan pengelompokan 

tempat duduk sistem gang disisi. Bentuk ini tercipta karena untuk memenuhi aspek 

kenyamanan visual, pencahayaan, dan akustik. Dinding ruangan dibuat tak beraturan (cekung 

dan cembung dengan perhitungan sistematis) agar dapat menyerap bunyi (bunyi cacat 

akustik) ataupun memantulkan gelombang bunyi yang dibutuhkan dengan baik. Di dalam 

buku “Theater Planning”, Ham Roderick (1972) membagi ruang auditorium menjadi tujuh 

bentuk dasar auditorium. 

http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-pertunjukan.html
http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-pertunjukan.html
http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-pertunjukan.html
http://x-wahz.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-bentuk-panggung-pertunjukan.html
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3. GAMBARAN LOKASI 

3.1 Kondisi Fisik Kabupaten Rembang 

3.1.1 Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Rembang terletak pada posisi garis koordinat 1110000 – 1110300 

Bujur Timur dan 60300 – 7060 Lintang 

Selatan.(http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/542/13924-4-2007ts-3.pdf) 

Sedang batasan – batasan wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : Laut Jawa 

• Sebelah Timur : Kabupaten Tuban 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Blora 

• Sebelah Barat : Kabupaten Pati 

 
Gambar 3.1 Letak Kabupaten Rembang Desa Punjulharjo 

(Sumber : www.google.com) 

 

Secara administrasi Kabupaten Rembang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 

a. Ruang daratan, seluas 101.408 Ha (seratus satu ribu empat ratus delapan hektar ) atau 

sekitar 1.014 km2 (seribu empat belas koma enol delapan kilometer persegi) 

b. Ruang pesisir dan laut sepanjang empat mil dari garis pantai 

c. Ruang udara, dan  

d. Ruang dalam bumi 

 

 

http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/542/13924-4-2007ts-3.pdf
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3.1.2 Kondisi Klimatologis 

Wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah di bagian Utara Pulau Jawa, 

maka wilayah tersebut memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum 33 º C dan suhu 

rata-rata 23 º C. Dengan bulan basah 4 sampai 5 bulan, sedangkan selebihnya termasuk 

kategori bulan sedang sampai kering. Terdapat hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, 

sehingga implikasinya sering terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang. 

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk melakukan konservasi sumber daya air 

dan pengembangan embung-embung kecil untuk menahan air hujan sangat diperlukan. Upaya 

ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan sumber daya air terutama pada musim kemarau 

baik untuk kebutuhan pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya. (sumber : 

http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html) 

3.1.3 Kondisi Tanah 

Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah 

pertanian yang cukup berpotensi, kecuali di daerah pegunungan di sebelah timur yang 

termasuk pegunungan tandus. Jenis tanah yang ada ermasuk jenis tanah aluvial meliputi 

sekitar 10% dari wilayah kabupaten, jenis tanah regosol meliputi area seluas 5%, jenis tanah 

andosol meliputi area seluas 8%, tanah grumosol sebesar 32%, dan tanah mediteran merah 

kuning seluas 5 % dari seluruh wilayah kabupaten. 

(sumber : http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html) 

3.1.4 Kondisi Hidrologi 

Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air 

permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut. 

Sungai yang melewati wilayah Kabupaten embang antara lain Sungai Randugunting, 

Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten 

Rembang terdapat 21 bendungan dan 25 daerah irigasi, tetapi tidak sepanjang tahun dialiri 

air. Wilayah pantai meliputi sepanjang 7 km. 

3.1.5 Kondisi Geologis 

Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan laut Jawa bagian Utara dan pegunungan bagian 

timur, yang mana memiliki beberapa macam kondisi geologi. 

Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, mempunyai kandungan mineral yang kaya 

akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. 

Kandungan yang terbesar adalah jenis Alluvium yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84 

% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, kemudian potensi lain adalah miosen fasies 

sedimen yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68 %. Sedangkan bahan galian golongan C yang 

http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html
http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html
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ada berupa: andesit (Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir kuarsa (Bulu, Gunem, 

Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (Sumber, 

Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (Pancur, Kragan, dan Sluke), phospat (Gunem, 

Sale, dan Pamotan), ball clay (Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan), batu bara (Gunem dan 

Sale), serta gibsum (Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem).(sumber : 

http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html) 

 

4. ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1 Pemilihan Lokasi Site 

a. Dasar Pertimbangan Site 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi site untuk Studio Music Center di 

Rembang antara lain sebagai berikut : 

1. Lokasi harus dekat dengan jalur utama atau jalan pantura sehingga mempermudah untuk 

menuju lokasi dan dalam pencapaian baik dari dalam kota maupun luar kota. 

2. Site harus dapat mendukung segala aktifitas baik dari situasi lingkungan maupun daya 

tampung dan dari segi komersialitas didalam Studio Music Center di Rembang. 

3. Lokasi site diutamakan dekat dengan tempat penginapan/hotel agar mudah dan 

mendukung dalam acara konser musik dan mempermudah pengujung dari luar kota. 

b. Kriteria Pemilihan Site 

Dalam pemilihan site terdapat beberapa kriteria dan pertimbangan dari hubungan lokasi dan 

keberhasilan fungsional obyek yang akan dibuat antara lain sebagai berikut : 

1. Kesesuaian rencana kota (RUTRK) 

2. Aksesibilitas  

3. Kedekatan dengan jalur sirkulasi utama kota 

4. Dukungan lingkungan site 

5. Kemudahan penguasaan tanah 

6. Memiliki infrastuktur yang memadahi 

7. Fasilitas lingkungan berfungsi aktif 

 

http://kotakurembang.blogspot.co.id/2012/07/secara-geografis.html
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Gambar 4.1 Site lokasi Studio Music Center 

(Sumber : Google map 2017) 

Pemilihan lokasi site Studio Music Center dalam pembangunannya akan memilih lokasi yang 

terletak di jalur pantura dengan mempertimbangkan dari segi sirkulasi dan beberapa 

pencapaian dari segala arah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai luas site sebagai berikut:  

 Site terletak dijalan Semarang – Surabaya dimana jalan tersebut adalah jalan utama. 

 Tipografi datar 

 Luas site 9.064,1314 m2 

c. Site Terpilih 

Menimbang dari letak strategis site lokasi pembangunan Studio Music Center, site yang 

dipilih yaitu terletak di JL.Pantura di Ds. Banggi Kabupaten Rembang, site ini terletak di 

jalan utama pantura dan sangat memungkinkan dalam kemudahan menuju lokasi yang mana 

lokasi tersebut adalah jalan satu – satunya jalur Semarang menuju Surabaya dan untuk 

menuju pusat kota dan hotel sekitar 10 menit dari site lokasi yang dipilih. 

 
Gambar 4.2Foto Lokasi site Studio Musik Center 

(Sumber : survey peneliti 2017) 
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d. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Analisa pencapaian ini membahas tentang pintu masuk utama dan pintu masuk bagian servis, 

adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut: 

1) Pintu Masuk Utama (ME) 
 Terletak didekat jalur utama dan mudah dikenali dari jalur utama 
 Menghadap langsung kejalur utama 
 Menyesuaikan jalur lalulintas utama 
2) Pintu Mauk Servis (SE) 
 Tidak diletakkan jadikan satu dengan pintu masuk utama karena untuk karyawan dan 

bagian servis 
 

 

Gambar 4.3 Analisa Jalan 

(Sumber : Analisa penulis 2017) 

Konsep : 

 Diharuskan agar pintu masuk utama (ME) tidak berdekatan dengan pintu untuk servis 
(SE). 

 Menata jalan Semarang – Surabaya sedemikian rupa agar meminimalkan terjadinya 
crossing antara pengunjung masuk dan keluar bangunan. 
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Gambar 4.4 Konsep ME dan SE 

(Sumber : Analisa penulis 2017) 

 

e. Analisa dan Konsep Orientasi Bangunan 
Analisa ini menjelaskan tentang bentuk visual dari Studio Musik Center yang menarik dan 

menjadi icon kota Rembang. Berdasarkan lokasi dan letak site bangunan sisi depan  

menghadap ke jalan utama yaitu JL. Semarang – Surabaya dan jalan Pemukiman. 
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Gambar 4.5 Analisa Orientasi Bangunan 

(Sumber : Analisa penulis 2017) 

Konsep : 

 Bangunan utama dan pintu utama Studio Music Center ini menghadap jalan utama 
Semarang – Surabaya dan bertujuan untuk menghindari sinar matahari dari timur ke barat 
oleh karena itu pintu utama bangunan menghadap ke selatan. 

 

f. Analisa dan Konsep View 
Analisa ini menjelaskan tentang arah pandang bangunan Studio Music Center yang maksimal 

baik dari arah dalam site maupun luar site sehingga menjadikan fokus orang yang melihatnya. 

Arah bangunanakan menghadap ke jalan Utama Semarang – Surabaya dan jalan pemukiman. 

Bangunan 

menghadap 

 

Bangunan menghadap 

arah JL. Utama 
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Gambar 4.6 Analisa View to from dan site 

(Sumber : Analisa penulis 2017) 

 

Konsep : 

 Konsep view Studio Music Center ini lebih menghadap kejalan utama agar bisa menarik 
perhatian orang dan menjadi pusat perhatian dan daya tarik pengunjung, pada bagian samping 
dan belakang akan dikasih pagar pembatas untuk menandai site lahan bangunan. 

 

g. Analisa dan Konsep Kebisingan (noise) 
Analisa ini menjelaskan tentang meredamkan / mengurangi tingkat kebisingan yang berasal 

dari luar bangunan yaitu dari jalan utama Semarang – Surabaya dan dari pemukiman 

penduduk sekitar guna pengunjung mendapatkan kenyamanan dalam bangunan. 

View to 

from dan 

site baik 

View to from  

dan site 

kurang baik 

View to from  

dan site buruk 

View to from 

dan site 

kurang baik 
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Gambar 4.7 Analisa Kebisingan (Noise) 

(Sumber : Analisa penulis 2017) 

Konsep : 

 Menanam vegetasi yang banyak untuk mereduksi sumber bising yang ada di Studio Music 
Center. 

bising 

bising 
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Gambar 4.8 Konsep Mengurangi Kebisingan (Noise) 

(Sumber : Analisa Penulis 2017) 

 

h. Analisa dan Konsep Iklim 
Analisa ini Menjelaskan tentang memanfaatkan potensi alam untuk kenyamanan pengunjung 

Studio Music Center misalnya dari segi memanfaatkan arah angin dan kondisi iklim yang ada 

di Indonesia. 

Vegetasi 
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Gambar 4.9 Analisa arah sinar matahari 

(Sumber : Analisa Penulis 2017) 

Konsep :  

 Untuk mengatasi paparan sinar matahari bangunan bisa memakai shading agar sinar 
matahari tidak masuk dalam bangunan. 
 Untuk mengatasi angin bisa menggunakan vegetasi / pohon untuk menanggulangi angin 
kencang,dan pohon bisa berfungsi membelokkan arah angin dan meredam kebisingan di luar 
area bangunan. 

i.  Analisa dan Konsep Zonifikasi 

Analisa ini menjelaskan tentang bagian – bagian tingkat privasinya dan dapat dilihat dari 

letak dan aktifitas didalam bangunan. 

Konsep : 

 Zona publik, semi publik, dan privat harus dipisah sesuai aktifitas didalamnya. 
 Zona publik sebaiknya diletakkan diluar bangunan dekat dengan sumber bising karena 
zona publik berhubungan dengan orang banyak. 
 Zona semi publik sebaiknya diletakkan didalam bangunan karena hanya sedikit 
berhubungan dengan orang. 
 Zona privat adalah zona yang bersifat privat. 
 

Matahari dari 

arah timur 

 

 

Matahari siang 

hari tidak bagus, 

  

 
Matahari sore 

hari tidak 
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Gambar 4.10 Analisa zoning 

(Sumber : Analisa Penulis 2017) 

 

Keterangan :  Zona Publik 

Zona Semi Publik 

Zona Privat 

j. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Analisa ini menjelaskan tentang pola sirkulasi yang ada di area bangunan, tujuan dari analisa 

sirkulasi ini adalah agar tidak terjadi crossing kendaraan pengunjung yang datang dan pulang 

dan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung Studio Music Center. Adapun bagian – 

bagian dari sirkulasiny adalah sebagai berikut : 

 Memisahkan jalur mobil, motor dan pejalan kaki agar tidak terjadi crossing. 
 Area parkir berada di area parkir luar bangunan dan basement dalam bangunan 
 Area drop off 
 Pedestrian 
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Gambar 4.11 Konsep sirkulasi 

(Sumber : Analisa Penulis2017) 

4.2 Analisa Besaran Ruang 

1. Studio Musik dan Caffe 
Tabel 4.4 Besaran Ruang Studio Musik Center 

No Nama Ruang Jml Standar Kapasitas Kebutuan Ruang 

1 Lobby 1 0,56m2/org 60 org 33,6m2 

2 Studio Musik 10 25m2/unit Max 6 org 250m2 

3 Studio Rekaman 2 30m2/unit - 60m2 

4 R. Peralatan 1 Asumsi - 15m2 

5 R. Kontrol Musik 1 9m2/unit 1 unit 9 m2 

6 R. Administrasi 4 5m2/org 4 orang 20m2 

7 Caffe  1 50m2 1 unit 50m2 

8 Pantry 1 4m2/ 10 orang  40 m2 

9 Gudang 1 28m2/unit 1 unit 28m2 

10 Toilet difabel 1 1,85 x 

1,8m2/org 

1 unit 3,33m2 

SE 

 ME Mobil MEMoto

 

SEMoto

 

Drop off 
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11 Lavatory 

- Urionir  

- wastafel  

8 0,85m2/org 

 

 

1,2m2/org 

6 

 

 

2 

5,1 = 5,5m2 

 

 

2,4m2 = 3m2 

TOTAL LUAS 517,43m2 

(Sumber : Analisa penulis 2017,  Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and 

Design Standard.) 

 

2. Hall Konser Musik 

Tabel 4.5Besaran Ruang Hall Konser Musik Center 

No Nama Ruang Jml Standar Kapasitas Kebutuhan 

Ruang 

      

2 Lobby  0,56m2/org 800 org 448m2 

3 Loket 5 5m2 2 org 50m2 

4 Hall Artis 2 0,60m2/org 100 org 60m2 

5 R. latihan 1 1,6m2/org 30 org 48m2 

6 R. Ganti 50 1,5m2/org 50 unit 75m2 

7 R.Persiapan 

panggung 

1 20m2/org - 20m2 

8 Gudang 1 28m2/org 3 unit 84m2 

9 Toilet 10 2,25m2/unit 10 unit 22,5m2 = 23m2 

TOTAL LUAS 768m2 

(Sumber : Analisa penulis 2017) 

 

 

 

No Nama Ruang Jml Standar Kapasitas Kebutuhan 

Ruang 

10 Stage  1 190m2 

 ( detai akustik) 

Asumsi 

200m2 

200m2 

11 Audience 1 1,05m2/org 800 840m2 

12 R.Control 

sound 

1 9m2/unit 1 unit 9m2 
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13 R. Lighting 

contol 

1 10m2/unit 1 unit 10m2 

14 R.Crew kreatif 1 - Asumsi  9m2 

15 R.Panitia 

penyelenggara 

1 22 – 30 m2 25org 25m2 

16 Lavatory 

- Urionir flow 

(0,6) 

- wastafel  

8 0,85m2/org 

 

 

1,2m2/org 

6 

 

 

2 

5,1 = 5,5m2 

 

 

2,4m2 = 3m2 

17 R. pimpinan 

- meja,kursi 

-R. Tamu 

-Rak File 

-Toilet 

1 30m2 1 unit 30m2 

18 R. Sekertaris 1 9m2/org 4 orang 36m2 

19 R. 

Administrasi 

1 5m2/org 4 orang 20m2 

20 R. Meeting 1 2m2 30 orang 48m2 

21 Gudang 1 28m2 1 unit 28m2 

22 Toilet  5 2,25m2 5 unit 11,25m2 = 12m2 

TOTAL LUAS 1.275m2 

(Sumber : Analisa penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and 

Design Standard.) 

Tabel 4.6Kebutuhan ruang dan besaran ruang perfomence & maintenence 

No Nama Ruangan Jml Standar Kapasitas Kebutuhan 

Ruang 

1 Ruang ME 1 25 m2 1Unit 25 m2 

2 Ruang AHU 1 25 m2 1Unit 25 m2 

3 Ruang  mesin AC 1 25 m2 1Unit 25 m2 

4 Ruang Genset 1 25 m2 1Unit 25 m2 

5 Ruang Panel 1 25 m2 1Unit 25 m2 

6 Ruang teknisi 1 25 m2 1Unit 25 m2 

7 Ruang Pompa 1 25 m2 1Unit 25 m2 

8 Gudang Sentral 1 36 m2 1Unit 36 m2 

TOTAL LUAS 211 m2 
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(Sumber : Analisa Penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and 

Design Standard.) 

Tabel 4.7Kebutuhan ruang dan besaran ruang front office 

No Nama ruang jml Standar Kapasitas Kebutuhan Ruang 

1 R. Petugas 

Keamanan 

10 4m2 /org 10 40m2 

2 Musholla 1 100m2/unit 1 unit 100m2 

3 Kantin 1 100m2/unit 1 unit 100m2 

4 R. Staff Humas 1 4m2/org 10 org 40m2 

5 R. Rapat 1 2m2/org 25 org 50 m2 

TOTAL LUAS 330 m2 

(Sumber : Analisa Penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and 

Design Standard) 

Tabel 4.8Kebutuhan ruang dan besaran ruang servis parkir 

No Nama Ruangan jml Standar Kapasitas Kebutuhan Ruang 

1 Parkir Mobil 200 2,5 x 5m2/ 

mobil 4org 

800org 10.000 m2 

2 Parkir Motor 400 2,5 x 

0,75m2 

400org 750 m2 

3 Loading dock 1 60 m2 1unit 60 m2 

TOTAL LUAS 10.810 m2 

(Sumber : Analisa Penulis 2017, Neufert, Data Arsitek 1992, Building Planing and 

Design Standard.) 

Tabel 4.9 Rekapitulasi besaran ruang 

No Kelompok Massa Jumlah 

1 Studio Music 517,43m2 

2 Hall Konser Musik 2.043m2 

3 Perfomence & Maintenence 211m2 

4 Front office 330 m2 

5 Ruang Service 10.810 m2 

HASIL TOTAL KESELURUHAN 13.911 m2 

(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
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Berdasarkan RUTRK kabupaten Rembang tentang peraturan pembangunan akan bisa dilihat 

jumlah lantai yang dapat diketahui sebagai berikut: 

Building Coverage = 60 % 

Luas site = 9.064,1314 = 9.000m2 

Luas total ruang =  13.911m2 

Site yang bisa dibangun = 0,6 x 9.064,1314 m2 = 5.438 m2 

Jumlah lantai = 13.911/5.438 m2 

Sisa site untuk RTH = 9.064,1314 – 5.438 = 3.626 m2 

4.3 Analisa dan Konsep Massa 

Melihat dari fungsi dan aktifitas yang ada didalam bangunan Studio Music Center, desain 

bangunan yang dipilih adalah arsitektur modern, karena menyesuaikan dengan karakteristik 

bangunan dan menimbang dengan judul yang menjelaskan tentang musik modern menjadi 

acuan dasar dipilihnya desain arsitrktur modern dan bisa menjadi icon kabupaten Rembang. 

Bangunan ini menggunakan bentuk lingkaran dan persegi empat, konsep tersebut diambil dari 

not balok dimana musik dan not balok saling keterkaitan satu sama lain. 

 
 

 

 

 

Gambar 4.19 Sketsa ide Massa Bangunan 

(Sumber : Analisa Penulis 2017) 
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