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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Deskripsi 

1.1.1 Pengertian Judul 

Judul dari laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) adalah “Sekolah Musik Jazz di Surakarta”. Pengertian dari masing-

masing komponen kata penyusun judul tersebut adalah sebagai berikut : 

Sekolah : Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti 

membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah 

juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan 

dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa 

sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak 

berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. (Zanti Arbi dalam buku 

Made Pidarta, 1997 : 171) 

Musik : Musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara 

diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan 

komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada 

atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, 

lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-

bunyi itu). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 602) 

Jazz : Jazz merupakan salah satu genre musik yang berkembang diawal abad 

ke – 20. Genre musik ini pertama kali muncul di negara Amerika dari 

perantara kalangan masyarakat Amerika-Afrika. (Wikipedia, Jazz, 

2018) 

Surakarta : Nama sebuah kota otonom dibawah Provinsi Jawa Tengah, Inonesia. 

Kota dengan luas 44 km2, ini berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan 
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Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. (Wikipedia, Kota Surakarta, 

2018) 

1.1.2 Pengertian Keseluruhan 

“Sekolah Musik Jazz di Surakarta” adalah suatu tempat yang diperuntukkan 

sebagai semua kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan musik jazz dan 

juga sebagai wadah tempat berkupulnya komunitas para musisi dan pecinta musik 

jazz di Kota Surakarta. 

 

1.2  Latar Belakang 

Pengertian sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan 

atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi 

pelajaran. Sekolah menambah wawasan dunia dan membantu seseorang 

menyesuaikan diri dengan perkembagan dan perubahan cepat kehidupan modern. 

Sekolah juga membantu manusia dalam menikmati seni dan mengembangkan minat 

serta bakat lain yang membuat waktu senggang lebih berharga (Ensiklopedi 

Nasional Indonesia Jilid 14, 1990 : 471).  

Sekolah terbagi kedalam dua jenis, yaitu sekolah formal dan informal. 

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan dengan sistem sekolah, sedangkan 

pendidikan informal adalah pendidikan yang umumnya dilakukan diluar sekolah, 

salah satunya sekolah musik. Sejak dahulu hingga sekarang, musik menjadi sesuatu 

yang universal, musik adalah suatu bentuk seni yang berdasarkan intuisi untuk 

mencipta dan mempersembahkannya. Mendengarkan musik pula adalah suatu 

hiburan.  

Sekolah musik adalah tempat dimana pendidikan mengenai musik diberikan. 

Perkembangan sekolah musik sendiri didukung dengan munculnya berbagai studi 

dan penelitian akan pengaruh positif pembelajaran musik terhadap kecerdasan 

manusia, terutama pada musik jazz. Sebuah studi yang dilakukan oleh Schellenberg 

(2004), mendapatkan hasil bahwa anak berumur 6 tahun yang mengikuti kelas 

piano maupun vokal, mengalami peningkatan IQ dibandingkan dengan anak yang 
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tidak mengikuti kelas musik. Studi lain yang dilakukan oleh Blaum pada tahun 2003 

mendapatkan hasil bahwa setelah para siswa mendengarkan musik jazz, mood para 

siswa menjadi lebih baik, sehingga membantu para siswa untuk belajar. Fakta lain 

dari musik jazz adalah bahwa musik jazz merupakan aliran musik yang abstrak dan 

tidak mudah dicerna. Fakta-fakta tesebutlah yang kemudian mendasari penulis 

untuk merancang sebuah sekolah musik jazz guna memfasilitasi orang-orang yang 

ingin belajar musik jazz dan atau mengembangan bakatnya. 

Musik jazz yang awalnya hanya dikenal sebagai musik dansa perkotaan dari 

kalangan masyarakat kulit hitam, kemudian menjelma menjadi musik berkelas dan 

modern. Tumbuh dari penggabungan antara musik blues, ragtime, dan musik eropa 

membuat jazz memiliki kelas tersendiri, hingga akhirnya musik jazz menjadi sebuah 

aliran musik yang diperhitungkan. 

Pada awal perkembangannya di Indoenesia, musik jazz hanyalah merupakan 

sajian musik untuk para tamu di hotel-hotel. Seiring semakin banyaknya musisi-

musisi kondang Indonesia beraliran jazz, maka jazz semakin dikenal dan semakin 

mendapat tempat di hati penggemarnya. Indonesia sendiri telah menelurkan musisi 

jazz kelas dunia, antara lain Joey Alexander yang merupakan pianis termuda 

pemenang Grammy Music Awards dengan kategori Best Instrumental Jazz dan Best 

Jazz Solo Improvisation. Pemuda kelahiran Bali tahun 2003 ini, juga pernah tampil 

di hadapan Herbie Hancock, seorang pianis jazz paling terkemuka di dunia dan Bill 

Clinton yang tak lain merupakan Presiden Amerika Serikat ke – 42. 

Solo Jazz Society merupakan sebuah nama komunitas para pecinta musik jazz 

di Kota Surakarta yang dibentuk oleh Aditya Permadi Muljanto dan Ganggeng 

Yudana. Komunitas yang lahir pada tanggal 25 Maret 2007 ini, memiliki agenda 

rutin bersama dengan radio Ria FM dan Balai Soedjatmoko yang dinamakan 

Parkiran Jazz karena acara pentas diadakan di halaman parkir Balai Soedjatmoko. 

Parkiran Jazz diadakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulannya. Selain 

tampil di Parkiran Jazz, teman-teman Solo Jazz Society tampil di Jak Jazz, Java 

Jazz, Ngayojazz, Jazz in Lebaran, dan Solo City Jazz. Solo City Jazz merupakan 

even tahunan Kota Solo yang pertama kali diadakan, pada Desember 2009, 
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berlanjut terus menjadi agenda tetap tahunan Kota Solo. Dengan satu kali skip pada 

tahun 2010 karena adanya musibah hujan abu paska erupsi Merapi.  

Animo masyarakat Kota Solo terhadap musik Jazz cukup besar, terbukti pada 

tahun 2013, tiket Solo Jazz Traffic yang semula 700 tiket, ditambah menjadi 1000 

tiket .(soloblitz.co.id, 2013). Kehadiran ribuan pengunjung dari berbagai kalangan 

dan usia yang memenuhi Benteng Vastenburg pada Solo City Jazz tahun 2014. 

(www.surakarta.go.id, 2014). Bahkan sebanyak 3000 penonton menghadiri konser 

Raisa yang diadakan oleh BEM Mahasiswa Hukum UMS. (solopos.com, 2015). 

Terlebih, Maliq & The Essentials tampil di Sritex Arena pada 17 Oktober 2015 

dengan 4.500 tiket terjual (solopos.com, 2015). Dari skala nasional, eksistensi 

music jazz Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Java Jazz yang merupakan even 

tahunan, pada Maret 2016 bahkan mendatangkan ±40 musisi Indonesia, dan 36 

musisi Internasional seperti Enrico Rava, Robin Thicke, dan David Foster. 

(www.tribunnewes.com, 2016). 

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota dari Solo Jazz Society yang 

juga merupakan seorang musisi, bernama Bernadeta Putri atau kerap disapa Putri, 

ide pembuatan Sekolah Musik Jazz di Surakarta pastinya akan mendapat respon 

positif dari para pecinta musik jazz di Kota Solo yang semakin tahun semakin 

bertambah banyak. Selain sebagai tempat belajar mengajar, Putri juga berharap 

Sekolah Musik Jazz juga dapat menjadi tempat berkumpulnya para pecinta jazz dan 

musisi jazz Kota Solo untuk saling berbagi cerita dan karya. 

Berasal dari negara modern, yaitu Amerika, musik jazz tidak dapat terlepas dari 

nuansa modern. Merujuk dari kata modern dalam KBBI yang berarti terbaru atau 

mutakhir, rancangan bangunan sekolah musik jazz ini nantinya akan menggunakan 

gaya arsitektur post modern untuk menunjukkan bahwa bangunan tersebut 

merupakan sekolah musik jazz. Karakteristik dari arsitektur post modern adalah 

modern, sederhana, dan ramah lingkungan. 

 

1.3  Rumusan Permasalahan 

Bagaimana merancang sebuah sekolah musik jazz dengan konsep pendekatan 

arsitektur modern, baik dalam desain interior maupun eksterior? 

http://www.surakarta.go.id/
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1.4  Tujuan dan Sasaran 

a. Menyediakan fasilitas berupa sekolah musik jazz bagi masyarakat umum. 

b. Merencanakan dan merancang sebuah sekolah musik jazz dengan konsep 

pendekatan arsitektur post modern. 

 

1.5  Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dari proyek ini adalah sekolah musik jazz, dari mulai jenis 

ruang dan besarannya hingga fasilitas-fasilitas pendukung sekolah musik jazz. 

 

1.6  Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pembahasan yang digunakan adalah : 

a. Studi Literatur 

Mempelajari literatur-literatur mengenai jenis, fungsi ,dan kebutuhan yang 

berkaitan dengan sekolah musik jazz untuk membantu dalam proses 

perancangan. 

b. Olah Data 

Melakukan olah data dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya.s 

c. Identifikasi 

Mengidentifikasi masalah dan membuat solusinya.  

1.6.2 Metode Perancangan 

Metode perancangan dari bangunan Sekolah Musik Jazz Surakarta adalah 

preseden arsitektur. Setelah mencari data kemudian menganalisanya, maka akan 

ditemukan data-data yang mendukung proses perancangan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang pengertian judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan dari studi literatur dari musik jazz dan sekolah musik 

jazz. Serta berisi tentang studi banding dari sekolah musik jazz 

terbaik, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Diskripsi umum mengenai lokasi yang akan menjadi tempat 

berdirinya sekolah musik jazz yang disertai data dan alasan 

pendukung alasan pemilihan lokasi. 

BAB IV  : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi analisa dan konsep dasar desain sekolah musik jazz, antara 

lain analisa dan konsep ruang, massa, tempilan arsitektur, struktur 

dan utilitas bangunan, dan penekanan arsitektur. 

DAFTAR PUSTAKA 


