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Evaluasi Subjektif Kondisi Akustik Ruangan Utama Gedung Merdeka 

Gedung Merdeka pada awalnya diperuntukan sebagai tempat pertemuan “Societeit Concordia”, sebuah 

perkumpulan beranggotakan orang-orang Belanda yang menetap di Bandung dan sekitarnya. Gedung ini didirikan 

tahun 1895 diatas tanah seluas 7500 m
2
. Saat awal didirikan, bentuk bangunannya masih sederhana. Pada tahun 

1921 dilakukan renovasi pada gedung tersebut oleh perancang C.P.Wolff Schoemalker dan Van Gallen Last, 

keduanya merupakan Guru Besar pada Technische Hogeschool, dengan mengusung gaya Art Deco. Setelah renovasi, 

gedung ini menjadi gedung termewah pada masanya. Di gedung diselenggarakan  pertunjukan kesenian, pesta, dan 

pertemuan umum lainnya. Pada masa kependudukan Jepang, gedung ini berganti nama menjadi Dai Tao Kaikan dan 

digunakan sebagai pusat kebudayaan. Setelah terpilih sebagai tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika, gedung 

kemudian dipugar pada tahun 1955 agar mampu mengakomodir kegiatan konferensi internasional.   

 

 
Gambar 1. Perkembangan Gedung Merdeka 

 

Ruangan yang akan saya bahas adalah ruang utama dari gedung ini yang digunakan sebagai ruang konferensi. Lokasi 

ruangan berada di seberang pintu utama. Pintu utama hanya dibuka pada kesempatan khusus saja. Di hari biasa, 

pengunjung masuk ke museum melalui pintu kecil yang terletak di area kanan depan gedung. Gedung ini terletak di 

pinggir Jalan Asia Afrika yang banyak dilalui kendaraan. Pintu utama dan jalan raya hanya dibatasi trotoar selebar ± 3 

meter. Sedangkan dari pintu utama menuju ruang utama dibatasi serambi depan sepanjang  ± 4 meter.  

 

 
Gambar 2. Pintu Depan dan Serambi Depan Gedung Merdeka 

 

Dari sejarahnya, ruang utama ini dulu dirancang sebagai ruang pertunjukan kesenian yang kemudian 

pemanfaatannya berubah menjadi sebuah ruang konferensi. Objektif dari ruangan berubah dari mendengarkan 

musik menjadi mendengarkan speech. Tentunya antara musik dan speech mempunyai karakteristik akustik yang 

berbeda. Untuk mendukung fungsinya sebagai suatu ruangan konferensi, beberapa hal yang harus diperhatikan 

adalah :  

1. Memaksimalkan Speech Intelligibility 

http://goodsucker.blogspot.com 

http://www.asianafrican-museum.org 
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2. Bising dari luar tidak masuk ke dalam ruangan 

3. Meminimalisir bising dalam ruangan 

Memaksimalkan Speech Intelligibility 

Yang dimaksud dengan speech intelligibility adalah keakuratan seseorang dalam memahami kata atau frasa 

yang dia dengar. Meskipun faktanya seseorang masih dapat memahami kata yang didengar dengan benar hanya 

sebagian karena adanya bantuan media visual (gambar, grafik, dll) atau juga dari gerak tubuh, tapi untuk ruang 

konferensi yang luas dimana akses untuk hal tersebut terbatas maka pemahaman pendengar sepenuhnya 

bergantung pada suara yang ia dengar.  

Speech Intelligibility dipengaruhi oleh level energi dan frekuensi dari refleksi suara dalam ruangan. Ruangan 

diharapkan tidak terlalu “dead” namun juga tidak terlalu “live”.  Ruangan yang didalamnya tidak terjadi refleksi 

suara akan membuat suara pembicara sulit terproyeksi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi jika pada ruangan 

terjadi terlalu banyak refleksi suara, artikulasi bunyi konsonan berkurang dan menjadi sulit dipahami. Selain itu, 

juga mengurangi kemampuan pendengar untuk menentukan lokasi sumber suara.  

Nilai waktu dengung yang ideal untuk ruang konferensi adalah antara 0.8 – 1.2 detik ( bergantung ukuran 

ruangan). Dinding dan langit-langit perlu dirancang agar terjadi amplifikasi suara dalam ruangan namun disaat 

yang sama juga mengurangi reverberasi. 

Bising dari luar tidak masuk ke dalam ruangan 

Bising dari luar ruangan akan mengganggu jalannya konferensi dan memicu pembicara untuk menguatkan 

suaranya. Untuk mengurangi transmisi suara dari luar, maka ruangan konferensi harus terisolasi secara akustik.  

STC atau Sound Transmission Criteria adalah besaran yang menggambarkan kemampuan partisi untuk menahan 

suara yang merambat di udara pada frekuensi 125 Hz sampai 4 kHz. Semakin tinggi nilai STC, maka akan 

semakin baik partisi tersebut menahan bising dari luar. Untuk ruang konferensi, pastisi harus mempunyai nilai 

STC minimal 55.  

Meminimalisir bising dalam ruangan 

Bising yang terjadi dalam ruangan biasanya disumbang oleh sistem HVAC 

(pendingin) atau bisa juga dari proyektor. AC jenis split atau window 

akan memproduksi bising lebih tinggi dari pada AC sentral. Namun AC 

sentral yang duct untuk udara suplai dan udara keluarannya tidak 

didisain dengan baik bisa jadi lebih berisik dari AC split dan AC window.  

Bising dalam ruangan diukur dengan Noise Criteria (NC), yaitu bilangan 

yang merujuk pada kurva tingkat tekanan suara spesifik yang diplot 

terhadap frekuensi band octave untuk delapan band octave yang 

berbeda. Semakin besar nilai NC, maka semakin besar nilai bising yang 

direpresentasikannya. Nilai NC untuk ruangan konferensi adalah 30 atau 

lebih rendah, dimana setara dengan kurang lebih 40 dB (A).  

 

Gambar 3. Kurva NC 
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Dengan memperhatikan ketiga hal diatas, saya akan melakukan penilaian subjektif pada ruang utama. Ukuran ruang 

utama adalah panjang 45 m, lebar 28 m, tinggi langit-langit 9 m dan volume ruangan 11340 m
3
. Pada bagian 

belakang terdapat balkon dan langit-langitnya melengkung seperti langit-langit terowongan.  

 

Gambar 1. Ruangan Jika Dilihat Dari Panggung  dan Dari Balkon 

Beberapa aspek yang akan saya nilai adalah : 

1. Direct Arrival 

Ruangan ini lantainya tidak berundak-undak. Maka jika pembicara berada di podium depan dan kursi disusun 

berjajar kebelakang, penerima yang duduk didaerah belakang akan terhalang oleh orang yang duduk 

didepannya. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan layar besar di kanan atau kiri panggung agar pembicara 

dapat diproyeksikan ke layar tersebut.  

 

 
Gambar 5. Kondisi Terhalang dan Tidak Terhalang 

Tetapi, dimungkinkan juga untuk membuat pengaturan lay out tempat duduk sehingga penerima dalam posisi 

yang lebih baik. Contohnya seperti pada foto berikut :  

 
Gambar 6. Pengaturan Tempat Duduk dan Penempatan Sumber Suara 
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2. Reverberation Time 

Reverberation time atau waktu dengung didefinisikan sebagai lamanya peluruhan energi suara di dalam 

ruangan. Ruangan yang didalamnya terjadi banyak pemantulan, akan memiliki nilai RT yang tinggi dan begitu 

juga sebaliknya.  Ruang dengan RT tinggi akan lebih Live dimana nada akan tercampur (blended) dengan baik  

hingga cocok untuk pertunjukkan musik. Sedangkan untuk speech, dibutuhkan RT yang lebih rendah agar 

kalimat yang diucapkan lebih mudah dimengerti. Jika seorang berceramah di ruangan dengan RT panjang, maka 

kata-kata yang diucapkannya akan terdengar tumpuk-menumpuk dan ini tentu mengganggu konsentrasi 

pendengarnya dan pendengar akan cenderung mengantuk atau pergi meninggalkan ruangan.  

 

Untuk mengukur waktu dengung, saya menggunakan tepukan tangan sebagai sumber suara. waktu dengung 

yang saya hitung ± 1.7 detik. Nilai waktu dengung ini tidak cocok untuk peruntukan ruangan (konferensi) karena 

nilai optimum untuk ruangan konferensi berkisar 0.8 - 1.2 detik. Saat melakukan evaluasi, di dalam ruangan 

hanya ada saya dan teman saya. Mungkin saja jika ruangan dipenuhi orang sehingga absorber semakin banyak, 

nilai reverberation time-nya dapat turun.  

 

3. Diffusion 

Pentingnya difusi suara adalah untuk mencegah adanya dead spot yaitu area pada ruangan dimana suara 

terdengar lemah atau sulit terdengar. Untuk mengukur difusi suara pada ruangan, saya melakukan tes kecil. 

Teman saya menjadi penerima dan saya sebagai sumber suara tetap yang berdiri di dekat podium (sumber 

suara adalah tepukan tangan). Tes pertama, teman saya berdiri pada jarak ± 2 meter disebelah kanan saya. 

Untuk tes kedua, teman saya berada tegak lurus saya dengan jarak ± 10 meter (tengah ruagan). Dan untuk tes 

ketiga berada di jarak  ± 20 meter. Secara subyektif, intensitas ketiganya tidak begitu jauh berbeda. Karena itu 

saya simpulkan bahwa suara di ruangan ini cukup difus. Ini kemungkinan adalah akibat bentuk atap yang 

melengkung sehingga pantulan suara dapat menjangkau setiap area dengan baik. 

 

4. Bising dari luar  

Bising dari luar terdengar kedalam ruangan. Bahkan sampai ke bangku depan. Di setengah area kebelakang 

ruangan, bising dari luar benar-benar terasa jelas dan mengganggu.  

 

Bahan-bahan penyusun ruangan yang saya lihat adalah : 

Elemen Ruang Deskripsi Nilai STC 

Tembok area pintu utama Tembok biasa, diplester dan dicat. (no insulation) 45-55 

Tembok samping kanan dan 

kiri 

 

Jika diketuk, saya menebak terbuat 

dari triplek yang dicat. Kemungkinan 

ditengahnya diisi material tertentu. 

Tebal 30 cm. 

 

- 

Tembok Belakang Podium Tembok biasa namun dilapisi tirai tebal. 45-55 
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Pintu Terdapat 9 pintu akses yang terbuat dari kayu. Disisi kanan 

dan kiri panggung, serta sisi yang menghadap pintu utama 

masing-masing 3 buah.  

 Terlihat bahwa 

dibawah pintu 

ada gap dengan 

lantai sehingga 

bising transmisi 

bising jalan raya 

semakin besar.  

35-40 

Langit-Langit Plester dan dicat.  - 

Jendela Tidak terdapat jendela pada ruangan ini. - 

 

5. Bising dari dalam ruangan 

Sistem pendingin ruangan yang digunakan adalah AC sentral. Duct penyuplai udara berada di sepanjang dinding 

kiri dan kanan ruangan. Selain itu, dibawah area balkon juga terdapat 3 buah duct AC.  

 
Gambar 6. Duct AC 

Karena pada waktu saya datang kesana sistem pendingin ruangan tidak dinyalakan, maka saya tidak bisa 

mengamati kebisingan yang terjadi. 

Kesimpulan  

Ruangan perlu ditreatment agar objektif ruangan sebagai ruang konferensi dapat tercapai dengan lebih baik. Yang 

paling patut diperhatikan adalah kebocoran bising jalan raya yang masuk ke dalam ruangan karena kondisi saat ini 

cukup mengganggu. Nilai waktu dengung juga harus dikurangi dengan pemasangan absorber agar speech dapat 

terdengar lebih jelas dan suara tidak bertumpuk-tumpuk.  

Dengan kondisi saat ini, dimungkinkan untuk memanfaatkan ruangan untuk pertunjukkan musik. Namun 

sebelumnya perlu ditinjau karakteristik warmth, intimacy, blend, fullness, dll.  
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Sumber 

1. Meeting Room Acoustics(2) -- http://www.avtechnologyonline.com/article/38212.aspx 

2. Project Desain : Conference Room -- http://www.acoustics.com/conference_room.asp 

3. Speech Intelligibility -- 

http://www.kemt.fei.tuke.sk/Predmety/KEMT320_EA/_web/Online_Course_on_Acoustics/intelligibility.

html 

4. Gedung Merdeka -- 

http://www.bandungheritage.org/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=2 

 

 

 


