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Abstrak 

Musik adalah suatu unsur yang penting dalam kehidupan ini, tidak terbatas dari waktu 

ke waktu, adapun itu pada jaman musik klasik, jaman musik rock tahun 80an, dan sampai 

music yang ada jaman sekarang. Semua orang pasti menyukai musik meskipun itu berbeda 

aliran. Dan untuk itu perlu adanya tempat untuk menaungi para musisi dan non musisi yang 

ingin mengembangkan minat dan bakat mereka untuk meningkatkan kualitas mereka 

kususnya di Surabaya. 

Plasa Komunitas Musisi Surabaya ini diharapkan menjadi jalan Melihat permasalahan 

akan butuhnya suatu wadah tempat berkumpulnya semua kegiatan yang berhubungan dengan 

musik , maka perlu suatu tempat yang menjadi “ikon” para pelaku dan penikmat musik 

terutama di Surabaya. 

Tema yang akan diangkat untuk bangunan Plasa Komunitas Musisi surabaya ini ialah 

Dinamis. Dinamis adalah segala sesuatu yang tidak statis, Dinamis yang digunakan pada tema 

ini merupakan kiasan bahwa dari berbagai macam jenis musik, aliran musik bisa membaur 

menjadi satu dalam bentuk simple dan tidak memihak. 

Kata kunci : musik, musisi , Kota Surabaya, dinamis 
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Abstract 

 Music is the one of the most important things in our life. Nowadays people can`t live 

without music, everyone love music, from the different genre like classical music, rock music, 

and music in our era today. Therefore, should have been a place for began to overshadow the 

musicians and non musicians who want to develop interested so they can improved their 

quality even more, especially in Surabaya.  

 Surabaya Plaza Musician Community is expected to be the problem will quickness 

Seeing a container for gathering all the activities associated with music, it needs to be 

somewhere that the "icon" of  music lovers in Surabaya. 

The theme will be appointed to the building's Surabaya Plaza Musician Community is 

Dinamis or Dynamic in english. Dinamis is all something that is not static, Dinamis used on 

this theme is figurative that of the various types of music, the flow of music will be able to 

assimilate into one in the form of simple and partial.  

 

Keywords: music, musician, Surabaya, dynamis   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. LATAR BELAKANG 

Musik adalah suatu unsur terpenting dalam pengembangan budaya. Dan manusia 

mengunakan musik untuk upacara keagamaan religius/non religius, seperti upacara keagamaan atau 

upacara pelantikan dll. Musik digunakan pula dalam pekerjaan yaitu untuk meningkatkan kebersamaan 

dan untuk mengerahkan kekuatan seperti pendayung yang menggunakan nyanyian untuk lebih 

semangat.  

 Sebagai salah satu unsur budaya yang meresap di hampir seluruh aspek kehidupan manusia 

jelaslah perlu untuk memanfaatkan musik seoptimal mungkin dalam meningkatkan mutu dan martabat 

manusia indonesia. 

 Jadi sangat dibutuhkan suatau wadah untuk menaungi semua aspek dan kegiatan untuk 

meningkatkan kegunaan dan penggunaan musik dalam kehidupan manusia. Wadah ini harus digunakan 

secara terencana hingga secara efisien dan efektif  mengembangkan seluruh bentuk musik dalam 

kehidupan masyarakat. 

        1.2 PERUMUSAN MASALAH 

- Kurangnya wadah dan fasilitas untuk komunitas yang melestarikan dan mengembangkan minat 

dan bakat musisi di surabaya. 

- Masih sedikitnya wadah atau sarana dan fasilitas bagi generasi muda dalam bermusik. 

1.3 LINGKUP PELAYANAN DAN MISI OBYEK 

- Untuk menumbuhkan minat dan apresiasi untuk bermusik yang lebih kreatif sehingga 

membawa ke level yang lebih tinggi. 

- Untuk memberikan tempat dan fasilitas bagi para musisi di surabaya. 

 

1.4 BATASAN SKALA PELAYANAN 

Karena bangunan ini secara garis besar adalah untuk sarana refreshing,jadi walaupun kebanyakan 

pengunjung dari surabaya tetapi bangunan ini juga tidak menutup kemungkinan pendatang dari luar 

kota juga. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM/TINJAUAN OBYEK 

2. 1. JUDUL DAN DEFINISI OBYEK 

Tugas Akhir ini berjudul Plasa Komunitas Musisi Surabaya 

4. 1. Pengertian Plasa 

- Adalah sebuah kata dari bahasa Spanyol yang berhubungan dengan "lapangan" yang 

menggambarkan tempat terbuka untuk umum (ruang publik) di perkotaan. (Wikipedia) 

- a public square with room for pedestrians (artikata.com) 

4. 2. Pengertian Komunitas 

- Adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, 

umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama (Wikipedia) 

- Kelompok organisme (orang dsb) yg hidup dan saling berinteraksi di dl daerah tertentu; 

masyarakat; paguyuban;. (KBBI) (artikata.com) 

4. 3. Pengertian Musisi 

- adalah seorang orang yang berkecimpung dalam dunia musik atau seniman di bidang 

musik yang mencurahkan segenap pikiran dan hatinya demi menciptkan karya seni 

(musik). (kamusndog.blogspot.com) 

- Musikus (plural: musisi) adalah orang yang memainkan alat 

musik seperti gitar atau piano atau orang yang menyanyi.Seorang musikus juga 

seseorang yang menulis musik (Pencipta lagu/Penulis lagu), baik untuk dirinya sendiri 

maupun diserahkan ke orang lain. Orang yang menulis musik disebut komponis. Biasanya 

bagian itu dihapus bila mereka juga memainkan atau menyanyikan musik yang ditulisnya, 

namun mereka tetaplah komponis karena mereka menulis musik. 

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai maksud dari “Plasa 

Komunitas Musisi” adalah suatu wadah bagi para musisi untuk mengapresiasikan karya/ hobi 

mereka sehingga dapat menaungi semua aspek dan kegiatan untuk meningkatkan kegunaan dalam 

bermusik untuk membawa ke jenjang level yang lebih tinggi.  

2. 2. KORELASI OBYEK DENGAN TUNTUTAN KEBUTUHAN FASILITAS 

Tinjauan Obyek Rancang 

Fasilitas Khusus 

- Sstudio Musik 

Digunakan sebagai tempat untuk latihan bermusik yang disewakan tiap shift. 

Fasilitas Umum 

Komersial 
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- Cafe 

Area ini disediakan sebagai fasilitas utama yang menjadi kesatuan dengan plasa. Tersedia 

ruang indoor di lantai 1 dan oudoor di lantai 2. 

- Toko Musik 

Tempat jual beli perlengkapan musik yang berfungsi sebagai penunjang aktifitas. 

Non Komersial 

- Toilet Umum 

- Area Parkir 
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BAB III 

TINJAUAN SITE 

3. 1.  Karakter Site 

Plasa Komunitas Musisi Surabaya merupakan bangunan publik yang utamanya digunakan untuk 

tempat berkumpulnya para musisi untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, tidak hanya 

musisi saja tetapi juga untuk semua orang yang ingin menikmati musik atau hanya datang untuk 

bersantai juga dapat berkunjung ke plasa ini. Bangunan ini ditujukan tidak hanya kepada masyarakat 

di Surabaya maupun Jawa Timur saja, namun juga dari daerah lain maupun dari negara lain. 

Sehingga, agar tercipta suatu kenyamanan di setiap area dan fasilitas yang ada di dalamnya, 

dibutuhkan suatu lahan yang mendukung segala kegiatan yang ada, maka dalam memilih lokasi, 

objek harus memiliki bebrapa kriteria. Kriteria sebagai berikut : 

1. Tapak datar dan terletak di jalan basuki rahmat. Kondisi eksisting berupa lapangan paving, 

yang sudah ditumbuhi rumput. Dan juga ada rumah warga, yang masih ditinggali. Vegetasi 

tidak merata terdapat pohon-pohon di sudut-sudut lapangan. 

2. menurut peraturan daerah kawasan ini digunakan untuk fasilitas umum 

3. selain kendaraan pribadi pada jalur ini banyak dilalui bus kota angkot taxi dan becak 

4. Peruntukan lahan dan peraturan setempat. 

 

3. 2.  Potensi Site 

Lokasi  – Basuki Rahmat Surabaya 
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  Lokasi proyek berada di jalan raya Basuki Rahmat,Tunjungan,adapun batasnya adalah: 

 Utara : Taman Apsari 

 Timur : Gedung Perkantoran 

 Selatan : Gedung Perkantoran 

 Barat : Gedung Perkantoran 

 

Potensi Tapak  

 lokasi berada di tengah kota 

 Lokasi berada di kawasan publik yang ramai pengunjung 

 Sering digunakan untuk konser musik menandakan bagus untuk komunitas musik 

 Jalur strategis dilalui banyak kendaraan umum dan berbagai kendaraan umum 

 

Problem lahan: 

 Lokasi berada di daerah rawan macet, maka jika rancangan tidak sesuai dikhawatirkan 

akan menambah kemacetan 

 Lokasi berada dekat kawasan perbelanjaan “tunjungan plaza”. 

 Vegetasi yang tidak merata sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam merancang 

tapaknya 

 Dibagian belakang lahan adalah lokasi arca “joko dolog” dan di sekitarnya banyak terdapat 

kaki lima, sehingga perlu penataan tersendiri. 

 

 

3. 3.  Peraturan-peraturan Bangunan 

Tata guna lahan pada lokasi site dan sekitarnya permukiman,perdagangan dan jasa,industry 

dan perkantoran. 

 Koefisien Dasar Bangunan,KDB 50% site  

 Koefesien Luas Bangunan,KLB 0,6-2,4 site  

 Garis sempadan Bangunan,GSB sekeliling site adaah  5-10 m 

 Maksimum ketinggian bangunan lantai 1-20  
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BAB IV 

TEMA RANCANGAN 

4. 1.  Tinjauan Tema 

Anthony C dalam Poetic of Architecture meyebutkan 3 metafora: 

Tangible metaphor: memetaforakan sesuatu yang dimunculkan secara langsung dalam bentuk 

arsitekturnya atau materialnya. 

Intangible metaphor: memetaforakan sesuatu yang tidak dimunculkan dalam bentuk arsitekturnya 

melainkan diwujudkan dalam konsep, ide, sebagian kondisi atau sebagian karakter 

Combined metaphor: metafora yang merupakan gabungan antara metafora langsung dan tidak 

langsung, baik melalui konsep, ide, persepsi, bentuk. Combined metaphor dapat dicapai secara 

konseptual dan visual, sehingga proses kreatif didapatkan dari pemaparan konsep dan pengolahan 

ide bentuk pada bangunan. 

Pendekatan yang diambil adalah tangible metaphor. Pendekatan ini diambil untuk memudahkan 

penyelesaian atas isu-isu yang ada pada objek rancangan. 

4. 2.  Latar Belakang Pemilihan Tema 

Dinamis yang berarti berbeda-beda /tidak beraturan tetapi dapat beradaptasi terhadap lingkungan 

dan menjadi satu kesatuan .Dinamis dalam tema ini penerapannya yaitu dalam bermusik banyak 

perbedaan yang terdapat pada setiap aspek seperti perbedaan genre dan perbedaan instrumen 

yang tentunya mempengaruhi rasa/ atmosfir dalam sekitarnya. Disini peran Dinamis adalah objek 

dapat beradaptasi sehingga dapat diterima oleh semua kalangan dan jenis musisi sehingga tercipta 

harmoni. 

4. 3. Konsep Perancangan 

Dinamis: 

- Tidak Statis 

- Berubah-ubah 

- Bergerak 

- Beradaptasi 

- Positif 

Bergairah 

- Bersemangat 

- Bergelora

 

Pengaplikasian pada objek rancang dapat memiliki sifat dinamis, yang mampu menyatukan antar 

satu elemen dengan elemen lain. 

  



Tugas Akhir (RA. 091381) 

plasa komunitas musisi surabaya 
 

  
  Page | 7  

fanny ernawan | 32.09.100.030 

BAB V 

APLIKASI KONSEP RANCANGAN PADA OBYEK 

5. 1.  Konsep Gubahan Massa dan Ruang Luar 

Bentuk gubahan masa berasal dari dinamis = tidak statis , sepintas tampak luar bangunan terlihat 

tidak mengandung garis lurus dan cenderung berkelok-kelok jika dilihat dari penglihatan mata orang 

normal. Jadi bisa terlihat seperti suatu bentuk yang tidak beraturan tetapi tetap harus harmoni.  
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5. 2.  Konsep Bentuk 

Konsep bangunan tercipta dari bentuk yang tidak beraturan dan berkelok-kelok. 
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BAB VI 

UTILITAS 

6. 1. Penghawaan 

Penghawaan alami terdapat pada penggunaan bukaan pada bangunan cafe lantai 2 yang memang 

konsepnya outdoor sehingga dapat merasakan angin dari luar sekaligus menikmati musik. Lalu 

penghawaan buatan terdapat di bangunan toko musik,studio musik dan cafe indoor lantai 1 yaitu 

menggunakan AC split dan AC central. 

6. 2. Fire Protection 

Sistem pemadam kebakaran dalam bangunan menggunakan sprinkler karena penanganan yang 

cepat. Sebagai detektor awal digunakan detektor suhu dan asap. Untuk sprinkler, bekerja dengan 

sistem otomatis, dimana untuk distribusi air sprinkler melalui pipa khusus. 

PDAM  Meteran  Tandon Bawah  Pompa  Tandon Atas  Pompa (Tiap Lantai)  Titik 

Sprinkler (Jarak antar titik 4-5 meter) 

6. 3. Air Bersih 

Sistem penyaluran air bersih dalam bangunan: 

PDAM  Meteran  Tandon Bawah  Pompa  Tandon Atas  Titik kran air (Toilet & 

Musholla) 

6. 4. Air Limbah 

Sistem pembuangan air kotor dalam bangunan: 

Limbah air kotor yang berasal dari toilet dan bekas air wudhu diolah melalui biotank terlebih dahulu 

sebelum dialirkan ke Sewage Treatment Plant (STP). Air keluaran dari STP ini dapat digunakan 

untuk menyiram tanaman. 

6. 5. Elektrikal 

Sistem elektrikal berasal dari jaringan listrik PLN yang kemudian dialirkan pada ruang ME tiap lantai 

dan didistribusikan ke seluruh bagian per lantai bangunan. Selain itu, juga menggunakan genset 

sebagai pendukung. 

Skema: 

 

6. 6. Pencahayaan 

Sumber pencahayaan juga ada 2 jenis, yaitu pencahayaan alami dan buatan. 
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Kegiatan di dalam bangunan memerlukan pencahayaan buatan dan berfungsi penuh pada malam 

hari. Pencahayaan alami pada siang hari selain diperlukan untuk menerangi ruangan yang kurang 

terekspose matahari seperti studio musik, dapur,dan toilet dalam ruangan. 

   

   

6. 7. Komunikasi 

Sistem Komunikasi menggunakan: 

 Komunikasi intern menggunakan mikrofon dan speaker yang disebar didalam bangunan yang 

dikontrol dari ruang pusat informasi. 
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BAB VII 

STRUKTUR 

7. 1. Penentuan Sistem Struktur 

Sistem stuktur yang digunakan pada bangunan ini adalah sistem struktur menggunakan kolom dan 

balok dengan jarak antar kolom 8 meter, sementara luasan tiap kolom adalah 50 x 50cm. 

Sistem struktur atap dari bangunan utama menggunakan dak beton. 
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LAMPIRAN 
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