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I. Latar Belakang 

Menyikapi kebutuhan masyarakat akan tempat pertemuan yang nyaman dan 
berkelas di Jakarta, Balai Kartini kini hadir dengan konsep baru sebagai “ meeting 
point” modern namun tetap memberikan sentuhan tradisional sebagai identitas yang 
orisinal. Dengan konsep yang baru ini, Balai Kartini kini dapat juga digunakan untuk 
berbagai aktifitas antara lain resepsi pernikahan, pertemuan, bisnis, pameran, 
konvensi, pertemuan resmi, konser musik dan lain sebagainya.  

Sebagai tempat pertemuan modern yang ideal, Balai Kartini menjadi tempat 
dimana tradisi dan budaya bertemu dengan masa depan sesuai kebutuhan 
perkembangan jaman. 

Selain tetap memiliki fungsi utama sebagai gedung serba guna, Balai Kartini yang 
kini hadir dengan fasilitas gedung 4 lantai juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti 
auditorium kapasitas sedang, wisma tamu yang mewah, pusat perawatan dan 
kecantikan, restoran keluarga, galeri ATM dan bahkan gedung pameran yang sangat 
memadai dan memiliki standard internasional dan parkir basement yang maupun luar 
ruang yang mengakomodasi lebih dari 700 mobil.  

Semua fasilitas dikelola dengan secara professional dan saling melengkapi satu 
sama lainnya untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan terintegrasi.  

Salah satu ruangan yang sering digunakan di Balai Kartini adalah Nusa Indah 
Theatre. Theatre ini merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk 
menggelar acara baik yang bersifat formal maupun hiburan. Pertunjukan musik, 
recital piano, dan paduan suara, merupakan salah satu acara yang biasa diadakan di 
Nusa Indah Theatre. 

Suatu ruang pertunjukan dapat dikatakan baik jika secara akustik jika 
memperhatikan kriteria-kriteria akustik secara umum, seperti waktu dengung, clarity, 
intimacy, blend, dan kriteria-kriteria lainya. Agar ruang pertunjukan mencapai suatu 
kondisi akustik yang baik, maka terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, 
seperti tingkat kebisingan pada ruang pertunjukan, material permukaan yang terdapat 
pada ruang pertunjukan, geometri ruangan, dan system tata suara ruang pertunjukan. 

 
Nusa Indah Theatre sebagai salah satu ruang pertunjukan berkelas dan nyaman 

yang sangat dibutuhkan keberadaanya di Jakarta harus memiliki parameter-parameter 
akustik yang baik sesuai dengan fungsinya, agar ruangan tersebut dapat bekinerja 
baik secara akustik. Oleh karena itu, penulis melakukan salah satu kegiatan evaluasi 
kondisi akustik, yaitu penilaian subjektif terhadap faktor-faktor akustik pada Nusa 
Indah Theatre yang terdapat di Balai Kartini, untuk mengetahui apakah ruangan 
tersebut dapat dikatakan baik secara akustik dan untuk mengetahui apakah Nusa 
Indah Theatre memiliki parameter-parameter akustik yang sesuai dengan fungsinya. 

 
II. Topik Permasalahan 

Agar ruang pertunjukkan Nusa Indah Theatre dapat dikatakan baik secara akustik, 
maka ruangan tersebut harus memenuhi parameter-parameter akustik yang sesuai 
dengan fungsinya sebagai tempat pertunjukkan acara music. Hal-hal berikut yang 
harus dipertimbangkan dalam desain akustik ruang pertunjukkan music: 
1. Berapa tingkat kebisingan yang diperbolehkan dalam ruangan? 



2. Berapa waktu dengung ruangan? 
3. Berapa ukuran geometri ruangan? 
4. Bagaimana system tata suara ruangan tersebut? 
5. Material apa saja yang digunakan pada setiap permukaan ruangan? 
6. Bagaimana kejelasan dan blending suara pada ruangan tersebut? 
7. Apakah terdapat problem akustik pada ruangan tersebut? 

 
III. Landasan Teori (sumber: jokosarwono.wordpress.com) 

Untuk mendapatkan sebuah ruangan yang berkinerja baik secara akustik, ada 
beberapa kriteria akustik yang pada umumnya harus diperhatikan. Kriteria akustik 
tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut: 
1. Liveness : kriteria ini berkaitan dengan persepsi subjektif pengguna ruangan 
terhadap waktu dengung (reverberation time) yang dimiliki oleh ruangan. Ruangan 
yang live, biasanya berkaitan dengan waktu dengung yang panjang, dan ruangan yang 
death berkaitan dengan waktu dengung yang pendek. Panjang pendeknya waktu 
dengung yang diperlukan untuk sebuah ruangan, tentu saja akan bergantung pada 
fungsi ruangan tersebut. Ruang untuk konser symphony misalnya, memerlukan waktu 
dengung 1.7 – 2.2 detik, sedangkan untuk ruang percakapan antara 0.7 – 1 detik. 
2. Intimacy : Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara 
yang dibunyikan dalam ruangan tersebut. Secara objektif, kriteria ini berkaitan 
dengan waktu tunda (beda waktu) datangnya suara langsung dengan suara pantulan 
awal yang datang ke suatu posisi pendengar dalam ruangan. Makin pendek waktu 
tunda ini, makin intim medan suara didengar oleh pendengar. Beberapa penelitian 
menunjukkan harga waktu tunda yang disarankan adalah antara 15 – 35 ms. 
3. Fullness vs Clarity: Kriteria ini menunjukkan jumlah refleksi suara (energi 
pantulan) dibandingkan dengan energi suara langsung yang dikandung dalam energi 
suara yang didengar oleh pendengar yang berada dalam ruangan tersebut. Kedua 
kriteria berkaitan satu sama lain. Bila perbandingan energi pantulan terhadap energi 
suara langsung besar, maka medan suara akan terdengar penuh (full). Akan tetapi, 
bila melewati rasio tertentu, maka kejernihan informasi yang dibawa suara tersebut 
akan terganggu. Dalam kasus ruangan digunakan untuk kegiatan bermusik, kriteria 
C80 menunjukkan hal ini. (D50 untuk speech). 
4. Warmth vs Brilliance:  Kedua kriteria ini ditunjukkan oleh  spektrum waktu 
dengung ruangan. Apabila waktu dengung ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah 
lebih besar daripada frekuensi mid-high, maka ruangan akan lebih terasa hangat 
(warmth). Waktu dengung yang lebih tinggi di daerah frekuensi rendah biasanya lebih 
disarankan untuk ruangan yang digunakan untuk kegiatan bermusik. Untuk ruangan 
yang digunakan untuk aktifitas speech, lebih disarankan waktu dengung yang flat 
untuk frekuensi rendah-mid-tinggi. 
5. Texture: kriteria ini menunjukkan seberapa banyak pantulan yang diterima oleh 
pendengar dalam waktu-waktu awal (< 60 ms) menerima sinyal suara. Bila ada paling 
tidak 5 pantulan terkandung dalam impulse response di awal 60 ms, maka ruangan 
tersebut dikategorikan memiliki texture yang baik. 
6. Blend dan Ensemble: Kriteria Blend menunjukkan bagaimana kondisi mendengar 
yang dirasakan di area pendengar. Bila seluruh sumber suara yang dibunyikan di 
ruangan tersebut tercampur dengan baik  (dan dapat dinikmati tentunya), maka 



kondisi mendengar di ruangan tersebut dikatakan baik. Hal ini berkaitan dengan 
kriteria bagaimana suara di area panggung diramu (ensemble). Contoh, apabila 
ruangan digunakan untuk konser musik symphony, maka pemain di panggung harus 
bisa mendengar  (ensemble) dan pendengar di area pendengar juga harus bisa 
mendengar (blend) keseluruhan (instruments) symphony yang dimainkan. 
 

IV. Spesifikasi Nusa Indah Theatre 
Nusa Indah Theatre adalah sebuh ruangan dengan posisi panggung yang terletak 
berada di bagian depan penonton. Pada ruangan terlihat dinding-dinding yang dilapisi 
bahan penyerap suara dan plafon langit-langit yang sepertinya berfungsi sebagai 
diffuser. Area penonton terdiri dari dua bagian, yaitu area penonton tribune dan 
balcony. Kedua area tersebut terletak menghadap ke posisi panggung dan memiliki 
posisi yang lebih tinggi pada bagian belakang. Harga tiket yang paling mahal jika 
sedang diadakan sebuah pertunjukkan adalah berada di balcony, lalu bagian tengah, 
bagian depan, dan selanjutnya adalah bagian belakang. 
 
Berikut data spesifikasi property Nusa Indah Theatre: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Berikut hasil dokumentasi pada Nusa Indah Theatre: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 Berikut denah tempat duduk yang terdapat di Nusa Indah Theatre: 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Judgement dan Analisis 
1. Direct Arrival 

Pada penilaian subjektif direct arrival, penulis menggunakan tepukan tangan 
sebagai sumber impulse respon suara. Penulis meminta seorang teman penulis 
berdiri di ats panggung dan menepukan kedua tanganya, sementara penulis 
duduk pada kursi tribun baris ke-5. Hasilnya adalah penulis dapat langsung 
mendengarkan suara dengan jelas dan terarah dari sumber suara, tanpa 
pemantulan terlebih dahulu. Hal ini terjadi mungkin karena posisi tempat duduk 
yang cukup dekat dengan sumber suara dan bentuk kursi tribun yang menyerupai 
tangga, yaitu rendah pada bagian depan dan kemudian meninggi pada bagian 
belakangnya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa direct arrival pada 
ruangan ini sangat baik. 

2. Reverberation Time 
Cara yang digunakan untuk menilai parameter akustik waktu dengung pada 
ruangan ini hampir sama dengan dengan cara pertama, yaitu dengan melakukan 
tepuk tangan di atas panggung dan penulis duduk di tribun. Dengan 
menggunakan stop watch handphone, penulis mendapati bahwa waktu yang 
dibutuhan energy suara untuk bertahan dalam ruangan adalah sekitar 1.7 detik. 
Waktu dengung yang cukup lama pada ruangan ini dikarenakan karena volume 
ruangan yang sangat besar, yaitu 1218 m2 . Selain itu dinding yang terbuat dari 
beton kemudian dilapisi plester bersifat absorber dan plafon yang terbuat dari 
diffuser gypsum board membuat ruangan tersebut memiliki waktu dengung yang 
cukup baik untuk sebuah concert hall, yang waktu dengung idealnya adalah 
sekitar 1.5-2.2 detik. 

3. Warmth 
Berdasarkan dengan data pada penilaian subjektif waktu dengung, penulis 
menyimpulkan bawah ruangan ini memiliki akan terasa hangat ketika digunakan 
untuk kegiatan bermusik. Hal ini dikarenakan tepuk tangan yang berfrekuensi 
low-mid memiliki waktu dengung yang cukup panjang, yaitu sekitar 1.7 detik. 
Material dinding samping yang telah dilapisi absorber dan dinding belakang 
yang dilapisi material diffuser membuat ruangan ini terasa hangat ketika 
digunakan untuk mendengarkan music. 

4. Intimacy  
Penulis hampir tidak dapat membedakan antara energy suara langsung dengan 
energy pantulan yang penulis dengar. Sehingga penulis mendapatkan 
“keintiman” yang cukup baik di ruangan tersebut. Penulis menyimpulkan waktu 
tunda antara energy suara langsung dengan suara pantulan sangat kecil. Hal ini 
dikarenakan dinding-dinding pada ruangan tersebut terbuat dari concrete beton 
yang dapat menyerap suara, kemudian dilapisi kembali oleh bahan fabric sebagai 
plester absorber, sehingga membuat energy pantulan yang terdapat pada ruangan 
tersebut sedikit sekali. 

5. Diffuse  
Untuk melakukan penilaian terhadap parameter akustik ini, penulis melakukan 
cara yang hampir sama dengan sebelumnya. Namun kali ini penulis 
menggunakan 3 posisi duduk yang berbeda sebagai pendengar suara, yaitu pada 
tribun baris ke-5, tribun baris ke-20, dan balcon baris ke-3. Berdasarkan hasil 



pendengaran penulis dari ke-3 posisi duduk yang berbeda, penulis mendapati 
bahwa penyebaran suara dari sumber suara pada ruangan ini sangat baik. Penulis 
hampir tidak bisa melihat perbedaan kualitas suara yang penulis dengar pada 3 
posisi duduk yang berbeda. Hal ini dikarenakan letak tempat duduk dan tinggi 
langit-langit yang rendah pada bagian depan dan kemudian meninggi pada 
bagian belakang sehingga suara dari sumber dapat menyebar dengan merata. 
Selain itu dinding belakang dan plafon yang dilapisi diffuser membuat pantulan 
energy suara dapat diterima dengan baik oleh berbagai posisi duduk pendengar. 
 
Selain parameter-parameter akustik di atas, juga harus diperhatikan secara 
seksama problem-problem akustik yang mungkin akan terjadi ketika acara music 
sedang berlangsung. Namun sepertinya sedikit sekali penulis menemukan 
problem akustik seperti echo, pemusatan suara, pada ruangan ini, resonansi dan 
bising yang berlebihan pada ruangan ini. Hal ini dikarenakan desain letak tempat 
duduk dan langit-langit sangat sesuai untuk mengurangi problem akustik, letak 
sumber suara dan pendengar yang sangat dekat, serta tidak adanya permukaan 
keras yang cekung pada ruangan.  Selain itu treatment-treatment akustik yang 
sudah dilakukan pada ruangan ini seperti melapisi diffuser pada dinding 
belakang dan melapisi dinding samping dengan absorber membuat ruangan ini 
terbebas dari problem-problem akustik.  
 
Untuk masalah kebisingan, penulis mendapatkan sedikit sekali suara yang 
menggangu ketika berada di dalam ruangan tersebut. Sumber bising yang berasal 
dari lalu lintas kendaraan bermotor tidak terasa sama sekali, hal ini dikarenakan 
ruangan tersebut sudah dikendalikan dengan system insulasi pada dinding, 
tembok, maupun langit-langit. Selain itu desain system tata udara yang sangat 
baik pada ruangan tersebut membuat ruangan terbebas dari kebisingan yang tidak 
diinginkan. 
 
Selain itu, ruangan Nusa Indah Theatre sudah dilengkapi dengan system tata 
suara yang canggih dan lengkap. Perpaduan antara treatment akustik yang sudah 
dilakukan di ruangan ini dengan system tata suara yang sangat canggih 
menghasilkan  suara music natural ynag tercampur dengan efek-efek dan warna 
dari system tata suara.  Material peredam yang terdapat pada dinding-dinding 
samping ruangan membuat suara frekuensi tinggi yang dihasilkan dari system 
tata suara dapat diserap, sehingga penonton dapat cukup menikmati kejernihan 
suara yang dihasilkan oleh sumber suara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Kesimpulan 
 
Untuk menjawab kebutuhan ruang konser yang dapat menyajikan pertunjukkan music dengan 
kondisi akustik yang baik di Jakarta, Nusa Indah Theatre yang merupakan salah satu ruangan 
yang terdapat di Balai Kartini, Jakarta, dapat menjadi jawaban yang tepat. Dengan ruangan 
yang awalnya sudah didesain secara akustik dan didukung treatmen akustik yang sudah 
dilakukan pada ruangan tersebut, serta sudah dilengkapi oleh system tata suara yang sangat 
canggih, membuat kita dapat menikmati suguhan music yang diadakan pada ruangan tersebut. 
Penilaian serta analisis subjektif yang telah penulis lakukan terhadap Nusa Indah theatre 
menghasilkan kesimpulan bahwa ruangan tersebut memilik parameter-parameter akustik 
yang sudah sangat baik dan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai ruang pertunjukkan 
music.Tingkat kebisingan yang sangat rendah juga menjadi salah satu parameter akustik yang 
mendukung bahwa Nusa Indah Theatre merupakan suatu ruangan concert hall yang dapat 
dinyatakan baik secara akustik 
 
Namun, Nusa Indah Theatre bukanlah jawaban yang kurang tepat bagi pecinta music 
yang ingin mendengarkan suara music sesuai dengan aslinya. Kualitas music yang 
kita dengar pada Nusa Indah masih ditentukan oleh kualitas system tata suara, bukan 
oleh kualitas akustik pada gedung konser tersebut. Sehingga Nusa Indah Theatre 
kurang memenuhi syarat untuk mengadakan pertunjukkan music tanpa tambahan 
system tata suara. 
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