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Gambar 1 Agnes Monica di ASEAN-Japan Music Festival
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Siapa yang tak kenal dengan Agnes Monica, salah satu penyanyi pop wanita asal Indonesia 

yang sudah dapat dikatakan go international. Baru – baru ini, tepatnya tanggal 28 November 

2013, Agnez Mo (sapaan akrab Agnes Monica) tampil pada Asean-Japan Music Festival 

(lihat Gambar 1). Festival musik tersebut digelar sebagai peringatan 40 tahun hubungan 

antara ASEAN dengan Jepang. NHK Hall yang terletak di Tokyo, Jepang dipilih untuk 

menjadi tempat berlangsungnya festival musik tersebut.  

 

Pemilihan tempat festival musik tentu tidaklah dapat dilakukan secara asal apalagi kalau 

acaranya akan dilihat oleh banyak negara. Ada banyak hal harus dipertimbangkan dan salah 

satunya adalah kualitas akustik ruang dari tempat yang akan dipilih. Artikel ini akan 

membahas hal – hal yang berkaitan dengan akustik ruang dari NHK Hall, sehingga pembaca 

dapat mengetahui kualitas akustik ruang tempat tersebut.   

 

Sejarah Singkat NHK Hall ----------------------------------------------------------------------------- 

 

  
Gambar 2 NHK Hall,Shibuya,Tokyo (kiri)

[2]
 dan Dr. Minoru Nagata (kanan)

[3] 

 

NHK Hall pertama kali didirikan pada tahun 1955, dengan kapasitas kurang dari 700 

penonton, di distrik Uchisaiwai-cho, Tokyo. Pada tahun 1973, dipindahkan ke Shibuya, 

Tokyo (lihat Gambar 2); dibuat dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 3800 penonton, dan 

resmi dibuka tanggal 20 Juni. Akustik ruang NHK Hall dirancang oleh Dr. Minoru Nagata 

yang saat itu bekerja di NHK Technical Research Laboratories. Pada awal perancangan, 

NHK Hall dibuat sebagai concert hall untuk konser musik klasik lengkap dengan seperangkat 



pipe organ yang berasal dari Jerman (lihat Gambar 3). Sejalan dengan perkembangan jaman, 

NHK Hall bertambah fungsinya dan menjadi tempat konser serbaguna, sehingga diberikan 

tambahan sistem perangkat tata suara.  

 

 
Gambar 3 Pipe Organ NHK Hall
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NHK Hall --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Gambar 4 Denah (kiri) dan Potongan (kanan) NHK Hall
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Gambar 5 Panggung (kiri) dan Area Penonton (kanan) NHK Hall
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NHK Hall memiliki panggung di bagian depan dan penonton terbagi menjadi tiga area (kiri-

tengah-kanan) di tiga lantai (lihat Gambar 4 dan Gambar 5). Panggung NHK Hall memiliki 

ukuran kedalaman 20m, lebar 25m dan tinggi 10m; sedangkan area penonton NHK Hall 

memiliki luas area sebesar 7800m
2 

dengan lebar dan kedalaman maksimum 48 meter. Secara 

keseluruhan volum ruang NHK Hall mencapai sebesar 25000m
3
. Gambar 6 sampai Gambar 

8 menunjukkan penampilan visual panggung oleh penonton, terutama saat menonton konser 

musik klasik, dari berbagai area di tiap lantai.  



 
Gambar 6 Area Panggung dari Sudut Pandang Penonton di Lantai 1
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Gambar 7 Area Panggung dari Sudut Pandang Penonton di Lantai 2
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Gambar 8 Area Panggung dari Sudut Pandang Penonton di Lantai 3
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Akustik Ruang NHK Hall ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Gambar 9 Eyring’s Equation
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Salah satu parameter yang memengaruhi kualitas akustik ruang adalah waktu dengung; 

didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan suara untuk meluruh energinya sebesar 60dB di 

dalam sebuah ruang, dimulai ketika sumber suara tersebut berhenti. Parameter ini nantinya 

akan berpengaruh pada kejelasan dan kualitas suara di dalam ruang tersebut. Waktu dengung 

NHK Hall dirancang dengan menggunakan persamaan Eyring (lihat Gambar 9). Dengan 

melihat persamaan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa volum ruang (V), jenis 

bahan (α) dan luas bahan (S) pada furnitur, dinding, lantai dan langit – langit NHK Hall 

memberikan dampak terhadap waktu dengung (RT) yang dihasilkan. NHK Hall saat ini 

memiliki waktu dengung sebesar 1,6sekon (penuh) sampai 2sekon (kosong), perbedaan ini 

terjadi akibat penambahan penonton yang menyebabkan perubahan pada koefisien absorbsi 

rata-rata ( ̅). 

 

Setelah mengetahui waktu dengung NHK Hall, bagaimana kualitas akustiknya? Apakah baik 

atau buruk? Untuk menjawabnya, pada tahun 1999, Leo Beranek dan Takayuki Hidaka 

melakukan evaluasi secara objektif (pengukuran) dan subjektif (kuesioner) pada beberapa 

concert hall termasuk NHK Hall di dalamnya. Hasil evaluasi secara objektif, waktu dengung 

nya sama seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sedangkan hasil subjektif berasal dari 

kuesioner 21 orang conductor yang dapat dilihat pada Gambar 10 sampai Gambar 12. 



 
Gambar 10 Kualitas Akustik Keseluruhan secara Subjektif
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Gambar 11 Kualitas Akustik di Daerah Penonton secara Subjektif
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Gambar 12 Kualitas Akustik di Daerah Conductor (panggung) secara Subjektif
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Hasilnya menunjukkan kualitas akustik NHK Hall dapat dikatakan passable atau lumayan 

untuk konser musik klasik; tetapi masih perlu perbaikan karena apabila dibandingkan dengan 

concert hall yang lain, penilaian secara subjektif untuk NHK Hall berada pada ranking 

terendah. Walaupun rendah nilainya, tetapi hasil penilaian di daerah panggung maupun 

penonton tidak berbeda jauh hal ini menunjukkan bahwa kualitas akustiknya merata. 



Pandangan Penulis terhadap Akustik NHK Hall -------------------------------------------------- 

 

Menurut penulis, NHK Hall memiliki kekurangan dan kelebihan, antara lain: 

± area penonton yang bertingkat membuat suara dari area panggung dapat mencapai 

area belakang tetapi hal ini dapat menimbulkan kendala lain berupa bayangan suara 

terutama untuk penonton yang ada di area bawah balkon seperti di lantai 2  

± waktu dengung NHK Hall yang berada pada nilai 1,6sekon – 2sekon sebenarnya 

sudah cukup untuk memenuhi kriteria gedung konser musik klasik hanya saja ada 

permasalahan pada parameter lain, sehingga hasil secara subjektif menunjukkan NHK 

Hall masih perlu perbaikan akustik 

± sistem tata suara untuk konser musik di luar musik klasik lebih disebabkan untuk 

menambah kejelasan suara terutama untuk suara ucap penyanyi, karena dengan waktu 

dengung NHK Hall yang mencapai 1,6sekon (melebihi standar waktu dengung untuk 

suara ucap (speech)), membuat suara ucap penyanyi terdengar ‘bertumpukkan’ dan 

hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan baik untuk penyanyi maupun untuk 

penonton 

 

Sumber ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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