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Kebutuhan manusia akan musik yang berkualitas telah melalui sejarah yang sangat panjang. Manusia 

pada setiap zamannya telah memiliki presepsi yang baik tentang musik. Kebutuhan inilah yang 

kemudian diwujudkan oleh seniman dan insinyur pada zaman tersebut menjadi sebuah karya seni 

agung yang biasa kita sebut concert hall. Concert hall ini telah menjadi landmark bagi kota tempat 

dibangunnya. Landmark inilah yang kemudian menjadi saksi bisu sejarah-sejarah perkembangan 

manusia. Beberapa concert hall telah hadir berabad-abad. Beberapa diantaranya telah melalui 

sejarah panjang pengalihan fungsi serta penghancuran yang mengiringi berbagai peristiwa sejarah. 

Namun dibalik itu semua, saksi bisu sejarah ini masih menunjukkan kualitas-kualitas akustik yang 

prima. 

 

Salah satunya diantaranya adalah Konzerthaus Berlin, yang telah berdiri lebih dari dua abad. Gedung 

yang telah mengalami berbagai pengalihan dan penghancuran ini, tetap kembali berdiri tegak 

sebagai salah satu gedung concert hall terbaik dunia dengan bentuk rectangular-shoebox-nya. 

Gedung yang telah menjadi saksi bisu perpecahan dan penggabungan kembali sebuah negara.  

Gedung yang menjadi saksi bahwa dunia pernah terbagi dua : barat dan 

timur, kapitalis dan komunis.  

 

Berdiri di Gendarmenmarkt Square, distrik Berlin, tahun 1776, gedung ini 

awalnya berfungsi sebagai comedy house sebelum akhirnya konstruksinya 

diganti dan fungsinya dialihkan menjadi natioal theather pada tahun 1802. 

Gedung ini dirancang oleh Karl Friedrich Schinkel, salah seorang arsitek 

eropa klasik terbaik. Gedung ini lama menjadi gedung pertunjukan utama di 

Jerman dan berganti nama lagi menjadi Schauspielhaus pada tahun 1821. 

Nama ini bertahan lama hingga akhirnya pada tanggal 23 november 

1943,ketika perang dunia kedua meletus, bom dijatuhkan di kota Berlin dan 

menghancurkan bagian dalam gedung. Dua tahun kemudian, jerman 

terpecah menjadi empat bagian jajahan yaitu Amerika Serikat, Prancis, 

Inggris, dan Uni Soviet. Berlin sebagai pusat pemerintahan, turut  terpecah 

menjadi empat bagian tersebut. Gedung yang telah berdiri sebad lebih 



pada waktu itu pun menjadi terabaikan oleh kondisi politik yang tidak jelas. Hingga akhirnya, 

menjelang perang dingin tahun 1949 Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menggabungkan 

daerahnya dan menjadi jerman barat yang bertumpu dengan ekonomi kapitalis dan pemerintahan 

demokratis berparlemen. Sedangkan Schauspielhaus yang masih tak berfungsi menjadi bagian 

negara jerman timur dengan pemerintahan otoriter ala Uni Sovietnya. 

Setelah tiga dekade lebih terlantar, akhirnya pemerintah jerman timur menaruh perhatian pada 

gedung ini. Jerman timur yang padasaat itu telah memiliki banyak gedung teater, memutuskan 

mengembalikan gedung ini menjadi concert hall. Akhirnya, rekonstruksi pun dilakukan dengan 

mempertahankan arsitektur luar dan merombak arsitektur dalamnya tanpa menghilangkan 

karakternya. Arsitektur ini memperhatikan dengan detail berbagai faktor teknis dalam desain 

concert hall. 

 

Menurut studi oleh Beranek (2004),  faktor kuantitatif yang menentukan kualitas concert hall  adalah 

: (1) listener envelopment, perasaan dilingkupi oleh suara; (2) reverberation character, karakter yang 

dikuantifikasi melalui reverberation time; (3) diffusion, faktor penting dalam envelopment;(4) sound 



strength, kuatnya suara yang diterima oleh pendengar; (5) clarity, kekuatan initial sound dan (6) 

warmth, kekuatan bass. 

Salah satu karakter utama arsitektur Konzerthaus Berlin ini adalah lebarnya yang sempit, yaitu hanya 

68 kaki. Dengan bentuk persegi panjang seperti kotak sepatu, maka akan menghasilkan dinding 

paralel yang sempit. Dinding paralel yang sempit inilah yang menghasilkan early reflection yang 

meningkatkan nilai clarity. Selain itu, bentuk ini juga menghasilkan efek “diselimuti suara” bagi 

pendengar, meningkatkan listener envelopment. 

Peningkatan envelopment juga didapat dari desain permukaan dinding yang menghasilkan multiple 

reflection. Dinding ini akan menghasilkan pantulan pada bidang horizontal tanpa terserap  oleh 

penonton. Sehingga pendengar di dipinggir dan tengah mengalami efek pantulan dan envelopment 

yang serupa. Concert hall yang baik juga memiliki perbedaan ketinggian antara pendengar dengan 

panggung yang menghasilkan sightlines yang baik. Pada Konzerthaus Berlin ketinggian ini berkisar 95 

inches.. 

Reverberant character diukur dengan reverberant time, waktu yang dibutuhkan suara untuk benar-

benar menghilang dari hall. Reverberation time yang baik adalah 1,8 – 2,2 detik pada 500-1000 Hz. 

Waktu reverberant yang cepat cocok untuk musik klasik, sedangkan waktu reverberant yang lama 

baik untuk musik romantik. Reverberation time pada Konzerthaus Berlin adalah  2,0 detik yang 

berarti baik untuk musik klasik maupun romantik. 

 

Konzerthaus Berlin memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, untuk menghasilkan kekuatan suara 

yang baik. Gedung ini memiliki kapasitas 1575 tempat duduk. Selain itu, tinggi atap gedung ini juga 

menyesuaikan dengan desain awal Schinkel yang memang telah dirancang dengan baik untuk 

menghasilkan nilai diffusion yang tinggi. Tinggi Konzerthaus berkisar di 58 kaki. 

Dengan memenuhi syarat-syarat teknis pada desain inilah, gedung ini dirancang kembali pada tahun 

1979 hingga 1984 untuk menghasilkan kualitas concert hall yang prima. Tidak lama setelah renovasi 

gedung ini selesai,pada tahun 1990, tembok berlin yang menjadi pembatas antara jerman barat dan 

timur pun diruntuhkan, jerman kembali bergabung. Tahun 1992, Konzerthaus Berlin menjadi nama 



yang kemudian dipilih karena menyesuaikan kembali dengan fungsinya sebagai concert hall hingga 

sekarang. 

Kini, Konzerthaus Berlin telah menjadi kebanggaan masyarakat jerman sebagai salah satu concert 

hall terbaik di dunia. Gedung yang menjadi saksi sejarah panjang jerman ini telah memiliki tempat di 

hati para masyarakatnya. Gedung ini tak lekang oleh perang, dan tetap menjadi yang terbaik meski 

diusik. 
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