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Ruangan konser ini berada di dalam Southbank Centre di London. Sedangkan gedungnya sendiri 

terletak tidak jauh dari Jembaran Hungerford. Aula tersebut dibangun sebagai bagian dari Festival of 

Britain London County Council dan secara resmi dibuka pada tanggal 3 Mei 1951. Lalu menjadi 

sebuah organisasi seni independen pada bulan April 1988 yang dikenal sebagai Southbank Centre. 

The Royal Festival Hall memiliki volume 21.950 m
3
, dengan waktu dengung 1,65 s dan kapasitas 

2500 kursi, jumlah yang cukup banyak untuk sebuah aula  konser. The Royal Festival Hall ini 

dirancang oleh Robert Matthew (arsitek) yang dibantu oleh Leslie Martin, Edwin Williams, Peter 

Moro, Robin Day (desainer perabotan), dan Lucienne Day (desainer tekstil). Sedangkan konsultan 

akustiknya ialah Hope Bagenal yang dibantu Henry Humphreys, Peter Parkin dan William Allen.  

Bahan material yang digunakan untuk auditorium adalah bent plywood dan baja. Pada dindingnya 

terdapat 7.866 pipe organ. Hal ini menarik karena Aula ini memiliki pipe organ yang lumayan 

banyak. Hal ini penting agar dapat menyeimbangkan setiap instrumen yang akan dimainkan, baik 

dalam skala paduan suara, solo, maupun orkestra. 

The Royal Festival Hall merupakan salah satugedung konser pertama di dunia yang dibangun 

menggunakan aplikasi dengan prinsip ilmiah, baik teoritis maupun eksperimental. Bagenal dan timnya 

mengukur akustik dari kursi dan diuji di laboratorium untuk memungkinkan desain yang lebih 

sempurna. Mereka juga mempertimbangkan pengaruh bising yang datang dari luar gedung.  

Setelah gedung ini mulai digunakan, ternyata banyak kritikan yang datang mengenai aspek-aspek 

akustik tertentu. Menurut saya ini disebabkan karena tim konsultan akustiknya tidak detail dalam 

mempertimbangkan spesifikasi asli dari permukaan ruang dalam proses pembangunannya. Selain itu 

para pemain musik memiliki kesulitan dalam mendengar satu sama lainpada platform. Semua sudut 

dinding dan reflektor plywood diproyeksikan dapat terdengar jauh dari panggung. Auditorium ini 

tidak cukup bergema, khususnya pada frekuensi rendah, dan nada dasar yang lemah. Sebenarnya 

ruangan ini bagus untuk musik modern, namun tidak efektif untuk musik klasik atau romantik. Hal ini 

disebabkan karena Interior auditorium ini terlalu banyak menyerap suara. Pada 1962, pemerintah 

mengatakan tidak perlu diadakan perbaikan auditorium. Pengubahan waktu dengung tentu harus  

mengubah modifikasi struktur utama, mengurangi kapasitas tempat duduk dan penyediaan platfon 

baru. Perbaikan ini dianggap sangat mahal dan beresiko akan mengubah kualitas akustik lain yang 

sudah bagus seperti bebas dari echo, clarity dan keseragaman komparatif dari respon akustik. 

Akhirnya pada 1964, bangunan ini secara substansial diubah dengan menambahkan foyer dan teras ke 

sisi sungai bangunan, memperluas sepanjang 30 ft, dan ruang ganti digeser lebih ke belakang. Lalu 

pada 2005 dilakukan renovasi untuk meningkatkan kualitas akustik dan tata letak gedung yang 



dipimpin oleh Allies dan Morrison. Tempat duduk paduan suara diubah dan kursi penonton dikurangi 

jumlahnhya. Atas saran dari Kirkegaard Associates (Perusahaan Akustik), kurangnya waktu dengung 

dan kondisi kinerja yang sulit bagi para musisi dikoreksi dengan mengubah struktur auditorium. 

Permukaan bangunan yang awalnya menyerap suara diubah dengan material yang mendukung dan 

mampu mempertahankan suara. Permadani dipasang di dinding belakang dari kotak untuk 

meningkatkan waktu dengung, akan tetapi dapat didistribusikan bersama dengan tirai penyerap suara 

tambahan di atas panggung dan di sekitar aula jika dibutuhkan. Panel dinding terbuat dari kayu untuk 

mengubah kualitas akustik dan panel langit-langit direkonstruksi menggunakan bahan yang lebih kuat 

untuk memberikan suara yang lebih besar dan menambah frekuensi bass.  

Pengaturan kanopi akustik baru ditempatkan lebih lebar dari panggung untuk memungkinkan 

frekuensi bass beresonansi di ruang atas panggung dan untuk frekuensi treble yang akan dipantulkan 

kembali untuk meningkatkan umpan balik kepada pemain. Panggung dirancang ulang untuk 

memberikan lebih banyak ruang untuk pemain, dan susunan dinding di sekitar panggung diubah 

secara signifikan. Kursi asli  dirancang kembali,dipulihkan dan dibuat berlapis untuk membuat 

mereka lebih nyaman, dan membuat akustik yang lebih tepat.  

Pemulihan penuh dan Instalasi ulang organ selesai dilakukan pada 29 Agustus 2013. Hal ini bertujuan 

aga sesuai dengan arsitektur dan syarat-syarat akustik baru. 

Menurut saya, perkembangan akustik gedung dari The Royal Festival Hall ini sangat luar biasa 

mengikuti arus perkembangan akustik modern. Syarat-syarat akustiknya sudah cukup  dipenuhi, 

waktu dengung yang sekarang sudah cocok dan bisa diatur, bebas dari echo, clarity, keseragaman 

komparatif dari respon akustik, kenyamanan penonton dan kepuasan para musisi yang terbukti dari 

selalu tingginya peminat konser jika diadakan di aula ini.  
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