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Karel Albert Rudolf Bosscha, atau lebih dikenal dengan Bosscha adalah seorang warga negara 

Belanda kelahiran tahun 1865 yang datang ke Indonesia sekitar tahun 1887 untuk mengembangkan 

perkebunan teh Malabar dan Pangalengan. Sebagai pemerhati astronomi, tahun 1923 Bosscha 

menjadi perintis dan penyandang dana pembangunan observatorium di Lembang. Selain 

observatorium, Bosscha juga merupakan salah satu perintis Techniche Hogeschool, cikal bakal ITB. 

Salah satu sumbangsihnya ketika beliau menjabat sebagai dewan direktur adalah ruang kelas 1201, 

yang didepannya terdapat prasasti pengenangan jasanya. 

 

Ruang ini terdapat di gedung fisika dan memang biasa dipakai oleh program studi fisika. Kapasitas 

ruangan ini adalah 175, sebuah kelas dengan kapasitas yang tinggi dengan ciri khas utama adalah 



penyusunan bangku kuliahnya yang sangat curam dengan ketinggian kelas sekitar 7,2 meter. Dengan 

panjang kelas 10,4 meter dan lebar 14 meter, kelas ini memberikan efek  yang dekat antara 

pembicara dengan pendengar. Sebuah pemandangan menarik bila memerhatikan pembicara dari 

bangku teratas, seolah kita  melihat benar-benar kearah bawah. 

   

Sebagai sebuah ruangan berkapasitas besar, tidak diperlukan energi yang besar untuk berbicara di 

ruangan ini hingga terdengar di seluruh penjuru kelas. Poin inilah kelebihan utama ruangan ini. Hal 

ini disebabkan dikarenakan dekatnya jarak antara baris belakang dan pembicara, tidak sampai 10 

meter. Selain itu, material kursi dari kayu yang digunakan juga memberikan efek pantulan yang 

memperbesar energi total dari suara pembicara. 

Untuk ruangan yang ditujukan sebagai percakapan, waktu dengung dan waktu tunda dari ruangan ini 

memang diperkirakan terlalu tinggi (tidak dihitung dengan alat ukur). Sehingga, ketika pembicara 

berbicara terlalu cepat maka ada kemungkinan suara menjadi kurang jelas. Namun, ruangan ini 

meiliki tingkat fullness yang tinggi, sehingga memberikan efek lain untuk sebuah kelas. Ketika 

berbicara diruangan ini, disarankan untuk bicara tanpa perlu teriak, juga jangan tergesa-gesa. 

 

Beberapa kriteria fisis non-akustik pada ruangan ini pun cukup baik. Penerangan alami disekitar 

ruangan untuk siang hari dan penataan lampu memberikan lighting yang cukup untuk kegiatan 

belajar. Ruangan yang sangat tinggi dengan ventilasi yang banyak juga memberikan efek termal yang 

baik sehingga ruangan terasa sejuk. 

Mendengarkan suara dari ruangan berasitektur klasik ini, memberikan efek nostalgia tersendiri bagi 

penulis. Dengan prasasti di depan ruangannya, kita masih bisa merasakan serpihan peninggalan 

sejarah Bosscha dan sumbangsihnya  bagi pendidikan Indonesia. 
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