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LATAR BELAKANG 
Suara maupun pendengaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

manusia. Perkembangan manusia dimulai dengan proses mendengar dan berkomunikasi secara 

verbal antara sesama manusia. Sampai saat ini hal tersebut juga tidak banyak berubah, meskipun 

zaman telah berkembang ke tahap dimana penyampaian informasi tidak hanya melewati komunikasi 

secara verbal, tetapi sebagian besar kegiatan yang memerlukan komunikasi baik sesama manusia 

maupun antara manusia dengan alat-alat elektronik seperti televisi maupun alat yang mengeluarkan 

bunyi lainnya umumnya berkaitan dengan proses perambatan maupun penyebaran suara. Hal 

tersebut bahkan mendorong manusia untuk membangun ruangan-ruangan yang ditujukan untuk 

suatu kegiatan tertentu untuk mencapai kondisi dimana pengguna ruangan dapat merasakan sensasi 

mendengar suara yang secara subyektif sesuai dengan yang diinginkan. Lebih jauh lagi hal tersebut 

mendorong berkembangnya ilmu akustik yang menurut Merriam-Webster dictionary yaitu “acoustics 

: a science that deals with the production, control, transmission, reception, and effects of sound” dan 

dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu yang mempelajari proses produksi, 

pengontrolan, transmisi, penerimaan maupun efek yang ditimbulkan oleh suara. 

Dalam sejarah, percakapan atau komunikasi antar manusia dan musik adalah dua hal yang sudah 

berlangsung sejak zaman dahulu kala. Hal ini mnyebabkan perkembangan awal ilmu akustik banyak 

berhubungan dengan kedua hal tersebut dan penciptaan ruang khusus untuk kedua aktivitas 

tersebut sampai saat ini terus berkembang. Ruang-ruang khusus tersebut pada perkembangannya 

disebut sebagai auditorium. Auditorium berasal dari kata audiens (penonton/penikmat) dan rium 

(tempat), Sehingga auditorium dapat diartikan sebagai tempat berkumpul penonton untuk 

menyaksikan suatu pertunjukan tertentu (http://en.wikipedia.org/wiki/Auditorium). Berdasarkan 

jenis aktivitas yang dapat berlangsung di dalamnya, maka suatu auditorium dapat dibedakan 

menjadi:  

1. Music Auditorium yaitu auditorium yang mengutamakan fungsinya sebagai tempat dengan 

aktivitas utama sajian kesenian seperti seni musik, seni tari, maupun seni lainnya.  

2. Speech auditorium yaitu auditorium yang mengutamakan fungsinya sebagai tempat untuk 

pertemuan dengan aktivitas utama percakapan (speech) seperti seminar, rapat, konferensi, 

kuliah, dan lain-lain. 

3. Auditorium multi-fungsi, yaitu auditorium yang tidak dirancang secara khusus untuk fungsi 

percakapan atau musik saja, namun sengaja dirancang untuk mewadahi keduanya. 

Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat kebutuhan yang cukup tinggi dalam ketersediaan ruang 

yang berfungsi sebagai speech auditorium. Hal ini dikarenakan banyak kejadian bersejarah Indonesia 

dimulai dengan pidato maupun pertemuan-pertemuan dalam skala yang cukup besar. Salah satu 

pertemuan yang membawa efek yang besar dalam sejarah dunia adalah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 

yang berlangsung di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. KAA tersebut 

berlangsung di dalam ruang utama Gedung Merdeka dan dihadiri oleh perwakilan dari 29 negara dan 

merupakan salah satu kegiatan terbesar berkaitan dengan speech auditorium dan menjadikan 

Gedung Merdeka sebagai speech auditorium termegah se-Asia Tenggara pada saat itu. 
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Gedung Merdeka hingga saat ini masih terjaga dalam kondisi seperti pada April 1955 saat KAA 

berlangsung. Ruang utama tersebut selain dibuka untuk umum sebagai salah satu bagian dari 

Museum Konferensi Asia Afrika juga kadang disewakan sebagai ruang rapat atau kegiatan yang 

membutuhkan fungsi ruang sebagai speech auditorium. Contohnya pada tanggal 26 Maret 2010, saat 

penulis berkunjung ke museum tersebut, sedang berlangsung rapat atau pertemuan yang diadakan 

oleh Bank Mandiri. 

Sehingga pengamatan untuk mempelajari karakteristik akustik dari ruangan dan membandingkan 

dengan standard akustik ruang yang ada setelah ruangan ini dibangun merupakan hal yang menarik 

untuk dilakukan. 

TOPIK PERMASALAHAN 
Tulisan ini akan membahas bagaimana karakteristik akustik ruang utama Gedung Merdeka. 

Karakteristik yang diamati berupa  

1. Direct Arrivals,  

2. Reverberation time atau waktu dengung.  

3. Warmth, yaitu perbandingan rasio antara waktu dengung frekuensi rendah dengan 

frekuensi menengah. 

4. Intimacy, yang bergantung pada refleksi pertama yang berlangsung pada 20ms pertama 

sejak suara dikeluarkan oleh sumber suara. 

5. Diffusion. 

6. Bising yang terjadi dalam ruangan. 

PENGAMATAN 
Pengamatan pada ruang utama Gedung Merdeka dilakukan pada hari Sabtu 27 Maret 2010 pada 

pukul 09.00-10.00. Pada saat pengamatan terdapat rombongan pengunjung yang berjumlah kurang 
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lebih 90 orang dan terdapat satu orang pemandu dari Museum yang menjelaskan mengenai sejarah 

Gedung Merdeka di bagian depan ruangan. 

Gambar di samping merupakan denah ruang utama dari 

Gedung Merdeka dengan daerah dalam kotak merah adalah 

tempat kursi-kursi pendengar berada. Luas kotak merah 

tersebut kurang lebih adalah 1000 m2. Daerah dalam kotak 

merah tersebut merupakan ruang terbuka tanpa ada komponen 

ruangan yang menghalangi pandangan hingga ke podium. 

Podium tersebut berupa panggung setinggi kurang lebih 60 cm. 

Bagian balkon kurang lebih setinggi 4 sampai 5 meter di atas 

permukaan lantai. Ruangan ini mempunyai 5 buah pintu yang 

terbuat dari kayu pada masing-masing sisinya. Bagian atap dari 

ruang ini berbentuk setengah elips dan diselingi pola lekukan. 

Bahan penyusun rangka atap adalah kayu dan dilapisi dengan 

gypsum. Lantai berupa keramik marmer yang keras. Bagian 

dinding samping merupakan lapisan kayu dan gypsum yang 

terdapat ruang kosong antara dinding dan lapisan tersebut yang 

diisi dengan bahan peredam suara. 

 

 

ANALISIS 
1. Direct arrivals 

Pada ruangan ini terdapat podium setinggi 60 cm sedangkan pendengar dalam kondisi duduk 

dengan kondisi tersebut maka pembicara dapat terlihat dari setiap titik ruangan sehingga kondisi 

direct arrivals ruangan ini dapat dikatakan baik. Meskipun pada keadaan default, ruangan ini tidak 

mempunyai sound system, tetapi disarankan bila ingin menambahkan sound system maka speaker 

dapat diletakkan minimal setinggi 1,4 meter di atas podium atau minimal 2 meter dari permukaan 

lantai untuk mendapatkan kualitas direct arrivals yang baik. 
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2. Reverberation time atau waktu dengung 

Waktu dengung (Reverberation Time) adalah waktu yang dibutuhkan energi bunyi untuk meluruh 

sebesar 60dB (Sabine, 1898). Parameter waktu dengung (RT) auditorium berbeda-beda tergantung 

penggunaannya.  

 

RT yang terlalu pendek akan menyebabkan ruangan terasa ‘mati’ karena suara terdengar cepat 

hilang sebaliknya RT yang panjang akan memberikan suasana ‘hidup’ pada ruangan. RT untuk jenis 

speech auditorium disarankan berada pada 0,60-1,20 detik, sedangkan untuk music auditorium 

disarankan berada pada 1,00-1,70 detik (Egan, 1976). NIlai RT dipengaruhi oleh hampir semua 

bagian dari ruangan contohnya volume ruangan, absorpsi dari material penyusun ruangan, difusi 

dari permukaan bahkan temperature dan tekanan ruangan. Bahan penutup bidang permukaan 

interior yang berkaitan dengan angka koefisien absorbsi dan refleksi, sangat berpengaruh dalam 

menentukan besaran RT suatu auditorium (Doelle, 1972). 

Pada ruang utama Gedung Merdeka pengukuran waktu dengung dilakukan dengan mendengarkan 

sumber suara disertai dengan penghitungan waktu dengan menggunakan stopwatch. Hasil tersebut 

kemudian dicocokkan dengan rekaman suara dan rekaman video yang diambil pada saat 

pengamatan. Hasil yang didapat adalah pada saat ruangan setengah terisi waktu dengung yang 

didapat berkisar antara 1,4-1,6 detik. Sedangkan pada waktu kosong, dengan sumber suara ada 

tepukan tangan, waktu dengung yang didapat berkisar antara 2-2,3 detik. 

Hal ini dapat terjadi karena komponen penyusun ruangan hampir seluruhnya berupa bahan keras. 

Bahan yang dapat berfungsi sebagai penyerap suara hanya berupa kursi yang merupakan sofa 

empuk maupun kain bendera dan karpet pelapis podium. 

 Selain itu, dengung yang cukup lama juga 

dapat disebabkan oleh dinding yang terletak 

sejajar. Meskipun pada dinding terdapat pola 

lekukan tetapi tetap ada bagian dinding yang 

sejajar. Hal tersebut dapat menambah waktu 

dengung dengan munculnya peristiwa 

gelombang berdiri. Selain itu, meskipun di 

bagian dalam dinding terdapat komponen 

peredam suara, hal itu hanya membuat suara 
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dari dalam ruangan lebih sedikit yang ditransmisikan keluar maupun sebaliknya. Komponen tersebut 

sangat kecil berpengaruh terhadap penyerapan suara. Sedangkan bahan gypsum, meskipun 

beberapa kalangan berpendapat bahwa bahan tersebut merupakan penyerap suara, tetapi pada 

ruangan ini gypsum yang digunakan adalah gypsum dengan permukaan rata dan cenderung keras. 

Sehingga gypsum yang terdapat di Ruang Utama Gedung Merdeka lebih berperan sebagai pemantul 

suara. 

3. Warmth 

Secara umum warmth dapat diartikan sebagai perbandingan rasio antara waktu dengung frekuensi 

rendah dengan frekuensi menengah. Ruangan ini memiliki waktu dengung yang cenderung lebih 

tinggi dibandingkan standard yang ada. Ketika pemandu museum menjelaskan dengan 

menggunakan alat pengeras suara, suara yang terdengar cenderung “nge-bass” dan waktu dengung 

yang dirasakan lebih lama dibanding suara percakapan biasa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

waktu dengung pada frekuensi rendah lebih besar dibandingkan dengan frekuensi menengah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ruangan cukup hangat atau mempunyai harga warmth yang cukup. 

Meskipun pada kenyataannya, untuk ruang speech lebih diutamakan waktu dengung yang hampir 

flat di setiap frekuensi. 

4. Intimacy 

Intimacy adalah tingkat kedekatan suara. Intimacy  bergantung pada refleksi pertama yang 

berlangsung pada 20ms pertama sejak suara dikeluarkan oleh sumber suara. Ruangan utama 

Gedung Merdeka merupakan ruangan yang cukup luas. Hal ini menjadikan waktu pantul pertama 

dari suatu sumber bunyi akan mempunyai nilai yang cukup besar. Namun yang dirasakan pada saat 

pengamatan. Suara dari pemandu museum yang menjelaskan mengenai sejarah KAA dapat 

terdengar dengan jelas dengan sensasi akustik yang cenderung dekat. Hal yang mengganggu adalah 

dengung yang terjadi setelah kira-kira setengah detik setelahnya. Maka dalam pengamatan kali ini 

intimacy dari ruang utama Gedung Merdeka penulis nilai cukup baik. 

5. Diffusion 

Untuk ruangan auditorium apapun, tingkat penyebaran suara adalah aspek yang sangat penting. 

Untuk suatu ruangan diperlukan distribusi suara yang merata, tidak boleh ada kursi pendengar yang 

menerima level suara jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi dari pendengar lainnya. Pada ruang 

utama Gedung Merdeka penyebaran suara yang ada sudah cukup baik. Bentuk langit-langit yang 

mempunyai pola tertentu mengurangi kemungkinan adanya pemfokusan suara. 
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Namun pemantulan suara yang berlebihan 

dapat terjadi dikarenakan hampir seluruh 

komponen ruangan adalah bahan reflektor 

suara. Sehingga perlu ditambahkan adanya 

panel difusi maupun absorber pada dinding 

samping ruangan maupun pada langit-langit 

ruangan. Hal tersebut dapat menyebabkan 

meratanya penyebaran suara di dalam ruangan 

dan semakin jelasnya suara asli dari sumber 

bunyi yang terdengar oleh audience 

 

6. Bising lingkungan 

Kegiatan yang dilakukan dalam suatu ruangan tidak hanya bergantung pada kondisi dalam ruangan 

tersebut. Tetapi kondisi luar ruangan juga dapat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan dalam 

suatu ruangan. Oleh kerena itu dikenallah Noise Criteria (NC) atau bising latar belakang maksimal 

yang dapat ditoleransi oleh suatu fungsi ruangan sehingga kegiatan yang berlangsung tidak 

terganggu. 

Ruangan utama Gedung Merdeka merupakan tempat berlangsungnya acara-acara yang cukup 

penting namun letaknya yang berada di pinggir jalan perkotaan yang cukup ramai dapat 

mengganggu dengan adanya bising yang ditimbulkan. 

Penambahan lapisan gypsum yang diisi dengan bahan penyerap suara antara lapisan luar dengan 

tembok membuat ruangan tidak terpengaruh oleh bising luar. Hal ini juga dipengaruhi oleh umur 

Gedung Merdeka yang cukup tua, yang pada masanya bangunan-bangunan didirikan dengan profil 

tembok yang cukup tebal. Sehingga pada saat ruangan kosong, penulis merasakan suasana yang 

hening dan tidak terpengaruh oleh rombongan pengunjung museum di luar ruangan. 

KESIMPULAN 
1. Direct arrivals ruang tersebut dinilai baik. Pada keadaan default, ruangan ini tidak 

mempunyai sound system, tetapi disarankan bila ingin menambahkan sound system maka 

speaker dapat diletakkan minimal setinggi 1,4 meter di atas podium atau minimal 2 meter 

dari permukaan lantai untuk mendapatkan kualitas direct arrivals yang baik. 

2. Ruang Utama Gedung Merdeka secara kriteria waktu dengung mempunyai waktu dengung 

yang lebih tinggi dibandingkan referensi yang ada. Sehingga disarankan untuk 

menambahkan komponen diffuser atau absorber untuk mengurangi waktu dengung 

tersebut. Selain itu, hal tersebut juga dapat menyebabkan medan suara yang lebih difus di 

ruangan tersebut. Namun dengan analisa yang ada maka ruangan tersebut cukup 

mengagumkan karena bisa mempunyai karakteristik yang baik pada saat itu. 

3. Warmth dan Intimacy ruangan dinilai cukup baik. 
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SEKILAS MENGENAI MUSEUM KONFERENSI ASIA AFRIKA 
Meskipun pembahasan mengenai ruang utama Gedung Merdeka telah selesai, tetapi ruang-ruang 

lain yang ada pada museum juga tidak kalah pentingnya dan ketika diadakan pengamatan pada hari 

Jumat 26 Maret 2010 ternyata ruangan-ruangan lain dalam museum juga mengalami masalah –

masalah yang berkaitan dengan akustik yang juga harus diperhatikan. 

Museum ini secara umum dibagi menjadi 5 bagian yaitu : 

1. Ruang utama berupa ruang tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika  

2. Ruang pameran yang berada bersebrangan dengan ruang utama.  

3. Ruang pameran belakang yang pada saat kegiatan ini dilakukan sedang diadakan pameran 

pasukan perdamaian di lebanon.  

4. Ruang Audiovisual untuk pemutaran film atau acara lainnya ketika datang rombongan 

pengunjung.  

5. Perpustakaan yang didalamnya terdapat banyka buku lama maupun surat kabar edisi 

terbaru. 

Ruangan tempat berlangsungnya KAA telah dibahas pada bagian awal dan ruang pameran belakang 

dirasakan tidak mempunyai masalah akustik yang berarti. Saat ini akan dibahas kondisi 3 ruangan 

lainnya. Yaitu ruang pameran utama, ruang audiovisual dan ruang perpustakaan. 

Ruang Pameran Utama 
Ruang ini adalah ruang utama tempat dipamerkannya barang-barang yang berhubungan dengan 

KAA. Pada ruangan ini juga dilakukan pemutaran video masa-masa KAA maupun rekaman suara yang 

berkaitan dengan peristiwa KAA. 

 

Namun sayangnya ruanga ini cukup bising akibat letaknya yang  berbatasan dengan jalan raya yang 

cukup ramai. Sehingga hal tersebut dapat megganggu aktivitas pengunjung museum yang ingin 

menikmati kondisi tenang sambil membayangkan peristiwa sejarah yang terjadi selain itu suara dari 

video maupun rekaman yang diputar juga akan tidak terdengar dengan jelas. Maka disarankan 

melapisi dinding dengan lapisan kedap suara maupun dengan menggunakan jendela penampang 

ganda untuk mengurangi transmisi dari bising lingkungan yang berasal dari luar ruangan. Berikut 

ilustrasi dari penampang jendela denga kaca ganda. 
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Ruang Perpustakaan 
 

Komponen dinding ruangan ini terdiri dari 

tembok beton dan juga kaca pada bagian 

atas. Pada ruangan ini dirasakan waktu 

dengung yang berlebihan sehingga sedikit 

suara saja yang timbul maka suara tersebut 

terdengar berdengung dan hampir dapat di 

dengar di setiap titik ruangan. Hal ini 

tentunya pada mengganggu aktivitas yang 

dilakukan dalam perpustakaan yang 

memerlukan tingkat konsentrasi yang cukup 

tingga dan suasana yang tenang. Sehingga 

direkomendasikan untuk menambah 

komponen absorber pada ruangan ini untuk 

menunjang kegiatan yang dilakukan di 

perpustakaan. 
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Ruang Audiovisual 
Ruang ini merupakan ruangan untuk 

pemutaran film atau acara lainnya ketika 

datang rombongan pengunjung. 

Ruangan ini mempunyai dinding yang 

dilapisi dengan kayu dan lantai yang 

berlapiskan karpet. Pada bagian depan 

ruangan terdapat televise ukran cukup 

besar untuk memutar video. Sound 

system yang ada hanyalah speaker yang 

ada dibagian samping televisi 

Pada saat ada acara digunakan sound 

system tambahan berupa perlengkapan 

mic dan speaker wireless. Dengan kondisi 

tata suara yang ada maka direct arrivals 

pada ruangan tersebut akan menjadi 

sangat buruk. Sehingga disarankan untuk 

menggunakan speaker dengan ketinggian 

minimal 1,7 meter dari lantai. Tinggi 1,7 

meter dirasa cukup karena pendengar 

dalam kondisi duduk.  

Selain itu jendela yang merupakan 

bagian atap dari ruangan dapat 

menyumbangkan bising lingkungan bila 

sedang terjadi hujan. Maka bila ingin 

mengurangi bising lingkungan yang 

masuk maka disarankan untuk 

menambahkan bahan penyerap suara pada dinding sekitar jendela. Dari segi waktu dengung, 

ruangan ini dirasa tidak memiliki masalah yang berarti. 

PENUTUP 
Demikian laporan saya mengenai Museum Asia Afrika untuk memenuhi ujian tengah semester TF 

3204-Akustik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya. 

Diharapkan dengan adanya laporan ini maka warisan budaya Indonesia akan selalu dilestarikan dan 

dikembangkan agar semakin banyak orang yang menggunakan, mengunjungi maupun peduli atas 

warisan budaya yang ada. 

Bukan hanya menjaganya dalam keadaan awal warisan budaya ini ada, tetapi terus melestarikannya 

dan mengembangkannya sehingga semakin banyak yang mengenalnya dan menghargainya. 
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