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Tertutup, megah, dan memiliki ciri khas interior dan struktur bangunan a la eropa. Ketiga poin terebut 

adalah aspek-aspek yang akan terlintas di pikiran setiap manusia ketika mendengar kata concert hall. Tokyo 

Opera City Concert and Recital Hall lahir dengan konsep yang berbeda. Dengan struktur ruangan bertipe 

‘shoebox’ yang memiliki bentuk atap piramida, Tokyo Opera City Concert Hall menyajikan kualitas akustik 

yang baik dengan suasana ruang yang berbeda dengan concert hall bertipe interior a la eropa. Tokyo Opera 

City merupakan salah satu venue yang terletak di Tokyo Opera City Tower. Selain Tokyo Opera City 

Concert and Recital Hall, menara yang terdiri dari 54 lantai ini pun memiliki beberapa venue untuk 

perkantoran diantaranya NTT East Corp., Microsoft Corp., dan Apple Inc. [1] 

Tokyo Opera City memiliki 1 (satu) concert hall, 1 (satu) recital hall, dan beberapa ruang latihan. Tokyo 

Opera City Concert Hall memiliki kapasitas 1632 orang [2]. Concert hall ini memiliki 2 lantai yang 

berfungsi sebagai balkon dengan panggung yang terletak di bagian depan ruangan. Pipa organa yang 

diletakan di belakang stage tidak hanya berperan sebagai alat musik, tapi juga berperan sebagai reflektor. 

Kayu Oak merupakan material utama yang digunakan sebagai selubung interior dari ruangan ini. Dengan 

interior yang sederhana namun elegan, Tokyo Opera City Concert Hall sangat kental dengan nuansa 

interior Jepang. 

 

Gambar 1 Tokyo Opera City Concert Hall 

Karena concert hall ini hanya berperan sebagai ruangan konser untuk musik simfoni, maka ruangan ini tidak 

menggunakan sound system. Agar kualitas akustik yang baik dapat dinikmati oleh penonton disetiap bangku, 

maka ruangan ini menerapkan prinsip-prinsip pemantulan (refleksi) dan difusi untuk memantulkan 

gelombang akustik yang dihasilkan alat musik.  



Struktur atap piramida yang berundak memiliki fungsi sebagai reflektor. Setiap undakan memiliki fungsi 

untuk merefleksikan gelombang suara pada arah tertentu. Selain itu, reflektor yang terinstalasi diatas 

panggung pun memiliki peran untuk memantulkan gelombang ke arah penonton yang duduk di area 

ground floor. Berdasarkan data karakteristik ruangan, concert hall ini memiliki reverbation time  1,95 detik [2]. 

Meskipun concert hall ini memiliki kualitas akustik yang prima, penulis melihat kekurangan yang dimiliki 

oleh concert hall untuk letak bangku pada area 2nd floor dan 3rd floor. Posisi bangku pada bagian area lantai 2 

dan 3 bagian kanan dan kiri panggung tidak menyesuaikan dengan arah visual penonton ke panggung 

(Gambar 2). Tentunya hal ini akan menyebabkan penonton yang duduk di area balkon harus mengubah 

posisi duduk atau sedikit memutarkan leher agar dapat melihat panggung secara optimal. 

 

Gambar 2 Concert Hall Seat Area  

(Bagian berwarna kuning merupakan area dengan posisi bangku yang kurang ergonomis) 

Selain concert hall, Tokyo Opera City memiliki recital hall dengan kapasitas penonton 265 orang [3]. 

Dengan tipe ‘shoebox’, recital hall ini memiliki karakter interior yang tidak jauh berbeda dengan concert hall-

nya. Dengan material penyusun selubung interior yang terbuat dari kayu oak, ruangan resital ini 

memberikan kesan Jepang yang sangat kental. Perbedaan yang sangat drastis antara concert hall dan recital 

hall ini terletak pada struktur langit-langit ruangan. Tokyo Opera City Recital Hall memiliki struktur langit-

langit yang datar dan sederhana. Recital hall ini memiliki waktu dengung 1,2 detik. Ruang resital ini 

merupakan ruangan yang didesain untuk solo recital ataupun musik kamar (chamber music). 



 

Gambar 3 Tokyo Opera City Recital Hall 
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