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PUSAT PELATIHAN MUSIK MODERN 
DI SURABAYA 

 
Tri Wahyu Laksono 

0651010032 
 

ABSTRAKSI 

Di Indonesia perkembangan musik sangatlah riskan, masih banyak yang 
menganggap musik hanyalah sebagai hobi / keterampilan saja, padahal di 
negara - negara lainnya musik dianggap sebagai sesuatu yang vital.  

Mengingat untuk perkembangan dunia musik modern di Indonesia belum 
ada wadah yang dapat memberi informasi yang akurat tentang segala hal tentang 
dunia musik modern di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan adanya suatu wadah 
yang dapat menampung karya, penghargaan, minat serta aspirasi yang dapat 
meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang musik modern yang merupakan 
salah satu warisan khasanah budaya Indonesia. 

Pusat Pelatihan Musik Modern Di Surabaya ini mempunyai arti sebagai 
sarana atau tempat yang berhubungan tentang dunia musik yang sesuai dengan 
perkembangan jaman atau modern dan mencakup tentang segala perbaikan 
pendidikan bermusik, pertunjukan serta pengorganisasian dalam bermusik 
yang berada di Surabaya. 

Perancangan Pusat Pelatihan Musik Modern Di Surabaya berada di 
kawasan Surabaya Selatan tepatnya dijalan Abdul Wahab Siamin, dimana masih 
terdapat lahan yang belum dimanfaatkan dengan lokasi yang sangat strategis 
berada di dekat jalan utama atau jalan yang strategis sehingga mudah dalam 
pencapaiannya.  
  Tema yang akan dipakai pada Perancangan Pusat Pelatihan Musik 
Modern Di Surabaya adalah ”Oktaf”. Dimana oktaf ini mempunyai arti deretan 
atau kumpulan 8 tangga nada secara berurutan. Pemilihan tema oktaf ini nantinya 
akan diaplikasikan pada rancangan Pusat Pelatihan Musik Modern di Surabaya.. 
Sedangkan Bentuk bangunan terpacu pada bentuk lahan dan bentuk dari bangunan 
sekitarnya seperti bentukan dari bangunan golden city mall yang mengacu pada 
kesan  modern. Sehingga bentuk dari bangunan ini mengacu pada bentukan 
modern karena mengingat dalam bangunan ini mengajarkan tentang musik moden 
dan kesan modern ini diterapkan pada bangunan.. 
 

 
Kata Kunci :  Pusat Pelatihan Musik Modern, Surabaya Selatan  
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur atas segala nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha 

Esa sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pusat Pelatihan 

Musik Modern di Surabaya”  ini dapat terselesaikan dengan baik, guna 

memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S-1) 

Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur di Surabaya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini juga tidak 

terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Bersama ini dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

. 
1.  Ibu Ir. Naniek Ratni JAR. M. Kes selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan atas kesempatan yang diberikan. 

2. Ibu Dr. Ir Pancawati Dewi. MT selaku Ketua Program Studi Arsitektur 

atas dukungan dan saran yang diberikan selama proses pembuatan 

Laporan mulai dari Metode Penelitian hingga Laporan Tugas Akhir 

ini. 

3. Kepada Bapak dan Ibu Pengurus BAKESBANG, BAPEKO, Dinas 

Cipta Karya dan Dinas Pemetaan yang telah melayani dengan baik 

dalam proses pencarian dan peminjaman data yang mendukung proses 

penulisan Laporan ini. 

4. Pihak-pihak yang membantu penulisan sehingga penyusunan laporan 

ini dapat terselesaikan dengan baik yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu. 

Akhirnya dengan selesainya laporan ini saya sebagai penulis sadar bahwa 

masih banyak kekurangan ataupun ketidak sempurnaan pada penyusunan laporan 

ini, untuk itu saya selalu membuka diri untuk menerima semua kritik dan saran 

demi kesempurnaan laporan ini. Dan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu 

rekan mahasiswa lain, khususnya dalam bidang arsitektur. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia perkembangan musik sangatlah riskan, masih banyak yang 

menganggap musik hanyalah sebagai hobi / keterampilan saja, padahal di 

negara - negara lainnya musik dianggap sebagai sesuatu yang vital. Dalam 

buku World Book Encyclopedia Music (tahun 1998) dikatakan musik adalah 

seni tertua dalam perabadan umat, baik itu dalam kehidupan sehari - hari 

maupun dalam keagamaan. Musik adalah sebuah karya seni yang berupa bunyi 

baik itu dari suara maupun dari benda yang mengeluarkan bunyi secara teratur 

dan harmonis. 

Kristian Widyastuti dalam opininya yang berjudul impian Surabaya Serta 

Musik Nasional (Surabaya Post, 11 November 1990) mengatakan kesenian 

musik di tanah air memang berkembang pesat, namun masih terdapat 

kekurangan dimana para musisi kurang mendalami segi teori di dalam musik. 

Sehingga timbul permasalahan pada mutu suatu seni musik itu sendiri. Karena 

tidak mencukupinya tenaga professional yang menangani masalah - masalah 

tersebut menyebabkan kesenian Indonesia ikut terhambat. Selain itu sarana / 

fasilitas musik yang merupakan bagian vital untuk perkembangan seni musik 

di tanah air belum memadai dibandingkan luasnya ruang lingkup yang harus 

ditangani. 

Kebutuhan akan tenaga professional yang terdidik secara teori dan terlatih 

dalam praktek sangatlah dibutuhkan dalam perkembangan musik sehingga 

bidang keahlian tersebut dapat dilengkapi untuk mencapai hasil yang maksimal 

baik secara pendidikan maupun perkembangan. Karena itu sekarang banyak 

orang tua yang melihat fakta bahwa prospek di bidang musik sangatlah cerah. 

Sudah banyak orang - orang yang menjadikan musik sabagai profesi, mereka 

memanfaatkan keahlian musik mereka sebagai mata pencaharian mereka. 

Dengan musik mereka dapat menghidupi diri mereka bahkan lebih dari cukup 
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dan melebihi profesi dibidang lain yang notabene dianggap sebagai bidang 

yang patut dibanggakan. Sehingga banyak masyarakat pada jaman ini 

menjadikan musik sebagai konsumsi sehari-hari, tidak hanya musik – musik dari 

dalam negeri melainkan juga musik dari mancanegara.  

Mengingat belum adanya wadah untuk perkembangan dunia musik modern di 

Indonesia yang dapat memberi informasi akurat mengenai segala hal tentang 

dunia musik modern di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan adanya suatu wadah 

yang mampu menampung karya, penghargaan, minat serta aspirasi yang dapat 

meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang musik modern yang merupakan 

salah satu warisan khasanah budaya Indonesia. Jika fasilitas dan sarana pelatihan 

musik ini tersedia, diharapkan nantinya akan mampu melengkapi fasilitas dan 

sarana pelatihan yang belum tersedia serta mampu mengembangkan kualitas 

bermusik dalam negeri.  

Ada banyak sekolah musik yang berada di Surabaya, diantaranya adalah 

Mayura dan Melodia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

: 

               Tabel 1.1. Perkembangan Kursus Musik di Surabaya 

Tinjauan Kapasitas Tahun 

2007 

Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

W. M Melodia 400 orang 375 orang 397 orang 428 orang 238 orang 

Mayura. S 350 orang 295 orang 365 orang 418 orang 197 orang 

Sumber : Analisa Pribadi, 2010 

 

Dari data tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan musik, 

khususnya di Surabaya tiap tahunnya mulai meningkat. Kebanyakan bangunan 

untuk tempat pendidikan musik yang ada hanya menggunakan tempat-tempat 

seperti ruko sebagai tempat belajar pendidikan musik, dan terkadang pula pada 

bagian facade bangunan ruko tersebut hanya menggunakan logo not balok 

maupun bentuk-bentuk dari instrumen musik sebagai suatu “icon” bahwa tempat 
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tersebut merupakan tempat sekolah musik. Walaupun begitu hal tersebut bukanlah 

hal yang layak menjadi suatu penyelesaian dalam arsitektur. Karena bentukan 

tersebut merupakan suatu tempelan dan bukan menunjukan suatu identitas suatu 

gedung untuk sekolah musik. Karena hal inilah sekolah musik ini nantinya akan 

menghadirkan suatu kesan yang arsitektural dan memberikan identitas pada 

sekolah musik.  

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Perancangan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan daripada perancangan 

proyek ini adalah sebagai berikut : 

Ø Membuka wawasan dan meningkatkan minat serta apresiasi 

masyarakat akan musik. 

Ø Menjaring bakat-bakat muda. 

Ø Mengembangkan kualitas bermusik di Indonesia. 

Sedangkan sasaran perancangan yang ingin dicapai dari pembangunan ini 

adalah sebagai berikut : 

Ø Memberikan sarana pelatihan kepada masyarakat terutama pada anak 

– anak usia 6 – 12 tahun dan kalangan remaja usia 13 – 18 tahun, 

sehingga industri musik di Surabaya dapat cukup berkembang 

nantinya.(dasar penetapan umur berdasarkan dari studi lapangan) 

Ø Memberikan suatu wadah atau ruang, sehingga masyarakat dapat 

menyalurkan kreatifitas mereka dalam bermusik dengan leluasa, 

karena nantinya juga akan diberikan suatu tempat pertunjukan yang 

ditujukan untuk umum. 

Ø Sebagai pusat perdagangan alat-alat musik. 

 

1.3. Batasan dan Asumsi 

Dalam pembuatan Pusat Pelatihan Musik Modern Di Surabaya ini diberikan 

batasan dan asumsi sebagai arahan untuk pembangunan proyek tersebut. 

Proyek pusat pelatihan musik di Surabaya ini dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan musik, 
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sehingga diharapkan proyek ini mampu menampung aktifitas-aktifitas yang 

menyangkut pelatihan musik beserta kegiatan penunjangnya dan diharapkan 

dengan adanya pusat pelatihan musik di Surabaya ini dapat membuat Surabaya 

dapat menciptakan banyak musisi yang profesional. 

 

Adapun batasan obyek rancangan adalah sebagai berikut: 

Ø Gedung pusat pelatihan musik ini dilengkapi sarana fasilitas penunjang 

seperti gedung konser yang disesuaikan dengan fungsi dan tujuan 

perencanaan. 

Ø Musik yang ada pada ”Pusat Pelatihan Musik di Surabaya” yaitu hanya 

sebatas musik yang beraliran modern seperti musik pop. 

Ø  Pengguna bangunan ini mayoritas adalah anak-anak dan remaja. 

 Untuk mengetahui seberapa besaran pembahasan untuk kedepannya pada 

proyek ”Pusat Pelatihan Musik Modern di Surabaya” ini maka diberikan 

asumsi sebagai berikut: 

Ø Pada buku RDTRK tahun 2000-2014 lahan yang akan diperuntukan 

sebagai Pusat Pelatihan Musik Modern di Surabaya ini adalah lahan yang 

nantinya digunakan sebagai fasilitas umum. 

Ø Proyek ini pusat pendidikan ini merupakan milik swasta. Sehingga dana 

untuk pembagunan dapat lebih mudah untuk dipenuhi. 

Ø Akan tersedia sarana yang dapat menampung suatu pertunjukan musik 

dengan sangat memadai, baik dari segi kapasitas penonton maupun dari 

akustika ruangan. 

 

1.4. Tahapan Perancangan 

 Tahapan perancangan Pusat Pelatihan Musik di Surabaya ini mencoba 

mengadakan pendekatan – pendekatan materi yang kemudian dikaji serta 

dianalisis, yang kemudian dikembangkan untuk memperoleh suatu metode analisa 

dan sintesa hingga memperoleh suatu konsep yang kualitatif dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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Sehingga dalam merumuskan suatu metode perancangan harus dimulai 

dengan terlebih dahulu menginterprestasi judul yang kemudian melakukan 

perumusan masalah yang menjadi tolak ukur latar belakang, lalu mengadakan 

pengumpulan data yang seterusnya dianalisa. Serta melakukan pendekatan konsep 

pada gagasan pra desain yang akan dirancang. Yang telah dirumuskan pada 

diagram metode perancangan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagram 1.1: bagan tahapan perancangan 
Sumber : Analisa pribadi,2010 

 

Dalam perencanaan dan perancangan proyek Pusat Pelatihan Musik 

Modern di Surabaya ini menggunakan tahapan/metode perancangan konsep, 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Interprestasi Judul. 

Interpretasi judul Pusat Pelatihan Musik di Surabaya 

Pengumpulan Data 
Lokasi 

Hasil Rancangan 

Analisa 

Studi 
Kasus 

Studi 
Literatur 

Rumusan Konsep 
Rancangan 

Studi 
Lapangan 

Analisa 
Tema 

Analisa 
Site 

Analisa 
Iklim 

Analisa 
Akustik 

Analisa 
Sirkulasi 
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Mempresentasikan sebuah judul secara subyektifitas. Yaitu pengertian 

judul, latar belakang, tujuan manfaat, fungsi, sasaran dan lain-lain. 

2. Metode Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data dilakukan melalui proses pengumpulan studi 

literatur, studi komparatif, dan studi wawancara. 

• Studi literatur yaitu: 

Suatu metode untuk memperoleh informasi dari hasil penelusuran 

literatur yang merupakan kajian/penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, berkaitan dengan perancangan yang sedang 

direncanakan baik berupa buku, majalah, maupun artikel. 

• Studi Komparatif yaitu: 

Suatu metode analisa karakteristik bangunan sejenis untuk 

memperoleh gambaran obyektif mengenai arah perancangan yang 

berhubungan dengan proyek. Baik melalui literatur, penelusuran dari 

internet, kunjungan dan survey pada proyek sejenis yang telah 

terealisasikan sehingga diperoleh data-data yang mendukung. 

• Studi wawancara dilakukan ke beberapa tempat sebagai berikut: 

- Beberapa fasilitas pendidikan musik, auditorium, penjualan alat-

alat musik dan kaset, CD, LD untuk studi tentang kebutuhan, 

mengambil dokumentasi, pengamatan, wawancara, dan besaran ruang 

serta peralatan yang diperlukan. 

- Mengenal lokasi untuk melihat keadaan fisik dan potensi lokasi, 

serta lingkungan sekitarnya. 

3. Kompilasi Data. 

Menyusun data-data yang sudah dianalisa, kemudian dirumuskan  

masalahnya dari umum ke khusus. 

4. Konsep Rancangan. 

Proses penerapan teori, azas, prinsip dan teknik setelah dilakukan 

penelahan masalah yang ada. Konsep rancangan ini nantinya 

berpengaruh pada gagasan awal dan pengembangan rancangan pada 

hasil akhirnya. 
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5. Gagasan Pra Design. 

Merupakan gagasan awal yang ada pada konsep sebelum menuju pada 

pengembangan rancangan. 

6. Pengembangan Rancangan. 

Merupakan keluaran dari gagasan awal yang disetujui dan layak untuk 

diaplikasikan. 

 

1.5. Sistematika Laporan 

Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang sama tentang Pusat 

Pelatihan Musik Modern di Surabaya, maka penyajian laporan ini menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan perancangan, 

sasaran perancangan, manfaat proyek/perancangan lingkup perencanaan, metode 

perancangan dan sistematika pembahasan dari proyek tugas akhir yang akan 

dibuat. 

BAB II  Tinjauan obyek rancangan 

Menjelaskan tentang batasan rancangan, batasan dan asumsi, aktifitas dan fasilitas 

yang akan ditampung dalam proyek nantinya, persyaratan teknis (standarisasi) 

proyek, serta studi kasus obyek. 

BAB III  Tinjauan Lokasi 

Membahas serta `menguraikan tentang persyaratan pemilihan lokasi, lokasi 

site/fisik site, aksesibilitas, potensi bangunan sekitar dan infrastruktur kota. 

BAB IV  Analisa Perancangan 

Merumuskan pendekatan perancangan dengan menggunakan teori-teori dalam 

pustaka arsitektural, penekanan penyelesaian, serta pendekatan penyelesaian. 

BAB V  Konsep Perancangan 

Menguraikan tentang analisa dan konsep rancangan yang diinginkan pada 

penyelesaian proyek tugas akhir untuk diaplikasikan pada rancangan tersebut. 
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BAB VI  Aplikasi Rancangan 

Membahas tentang penerapan konsep-konsep perancangan pada penyelesaian 

gambar rancangan tugas akhir sehingga dapat diperoleh hasil desain rancangan 

yang optimal. 
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