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Aula Simfonia Jakarta 

 

 

 

Aula Simfonia Jakarta adalah Concert Hall yang memiliki kapasitas 1400 kursi yang terletak di 

Kemayoran, Jakarta. Concert Hall ini dirancang oleh seorang pendeta bernama Dr. Stephen Tong. 

Pembangunan Aula Simfonia Jakarta, untuk ukuran Concert Hall, hanya menelan biaya yang tidak terlalu 

besar, yaitu 11 juta US$ yang jika dibandingkan dengan Esplanade Singapur yang menelan 339 juta US$. 

Secara akustik, Aula Simfonia Jakarta dirancang untuk menampilkan musik klasik. 

Untuk dapat mencapai gedung konser  yang secara akustik baik, gedung konser tersebut haruslah 

memenuhi 2 jenis parameter, yaitu parameter objektif dan parameter subjektif akustik. Parameter 

objektif akustik yang harus dipenuhi adalah: 

 

1. Tingkat Pendengaran 

Tingkat pendengaran mengindikasikan besarnya energi suara yang diterima oleh pendengar. 

Tingkat pendengaran berbanding dengan nilai tekanan suara (SPL). Agar optimum, nilai SPL terbesar dan 

terkecil tidak melebihi 10 dB. Tingkat pendengaran yang baik bergantung pada karakteristik sumber 

suaranya itu sendiri. Sebagai contoh, gedung konser musik klasik direkomendasikan untuk memiliki 

tingkat pendengaran pada rentang 77-80 dBA. Gedung konser untuk gamelan Bali juga memiliki rentang 

tingkat pendegaran yang sama dengan gedung konser musik klasik. 

 

2. Waktu Tunda Pantulan Dini (△t1) 

Waktu tunda pantulan dini merupakan rentang waktu sejak suara langsung sampai ke telinga 

pendengar hingga suara pantulan pertama kali sampai ke telinga. Waktu tunda pantulan dini memiliki 
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hubungan dengan waktu tunda efektif (τe) dimana waktu tunda efektif merupakan waktu yang 

dibutuhkan selubung fungsi otokorelasi untuk meluruh sebesar 10 dB.  

 

3. Waktu Dengung Sebagian Setelah Pantulan Dini (Tsub) 

Waktu  dengung  sebagian  setelah  pantulan  dini  adalah  waktu  yang  dibutuhkan suara  untuk  

meluruh  setelah  pantulan  pertama.  

 

4. Korelasi Silang Sinyal Pada Telinga (IACC) 

Berbeda dengan ketiga parameter sebelumnya yang merupakan parameter temporal, IACC 

merupakan parameter spasial yang menunjukan pengaruh bentuk ruang terhadap medan suara. Nilai 

IACC menunjukan perbedaan sinyal suara yang diterima oleh telinga kanan dan kiri manusia. Nilai IACC 

terletak diantara 0 dan 1 dimana 0 berarti kedua telinga menangkap sinyal yang berbeda dan 1 kedua 

telinga menangkap sinyal yang sama. 

 

Nilai-nilai parameter diatas didapatkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terhadap 

gedung konser. Selain parameter objektif, gedung konser juga harus mempertimbangkan parameter 

subjektif akustik yang diantaranya adalah: 

• Warmth and Briliance 

• Clarity and Definition 

• Intimacy 

• Sapciousness 

• Echo 


