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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Perancangan suatu concert hall1

                                                             
1 Pada umumnya concert hall digunakan untuk menggelar konser musik instrumental secara 
tunggal atau juga orkestra dengan kemungkinan penambahan dengan paduan suara. 

 membutuhkan perlakuan tata 

akustik karena fungsinya sebagai sarana publik untuk berkumpul, 

mendengarkan dan menikmati musik dalam skala ruang besar. Kebutuhan 

akustik suatu concert hall berbeda dengan teater yang membutuhkan 

artikulasi percakapan yang lebih jelas dan jarak pandang terdekat, 

sedangkan concert hall lebih membutuhkan bunyi musik yang nyaman 

untuk penontonnya. Kenyamanan audial bagi penonton merupakan salah 

satu aspek penting karena merupakan media-komunikasi penampil kepada 

penonton. Penonton perlu menangkap dan merasakan emosi yang 

dimaksud oleh penampil, karena apabila tidak, concert hall tersebut gagal 

menjalankan fungsinya. 

Penonton dan penampil merupakan “jantung” dari suatu concert 

hall sehingga kenyamanan masing-masing perlu diperhatikan. Selain 

menikmati musik, penonton yang datang memiliki tujuan untuk 

bersosialisasi dengan komunitasnya dan mengapresiasi musik yang akan 

dimainkan oleh penampil. Penampil memerlukan kenyamanan dalam 

memainkan musik di panggung untuk dapat melakukan performa secara 

optimal. 
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Bangunan yang akan digunakan sebagai studi desain adalah 

Gedung Kesenian Jakarta yang berlokasi di Jakarta Pusat. Bangunan ini 

memiliki unsur historis yang panjang, sehingga saat ini merupakan 

bangunan yang dilindungi arsitekturnya oleh negara sebagai cagar budaya. 

Bangunan ini juga memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk menonton 

pertunjukan teater sehingga memiliki waktu dengung yang lebih rendah 

dari kebutuhan suatu concert hall. Waktu dengung adalah salah satu cara 

pengukuran karakter akustik yang dihasilkan oleh suatu auditorium atau 

disebut juga dengan RT (reverbration time)2

I.2. Identifikasi Masalah 

. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi perhitungan waktu dengung dan dapat dihubungkan dalam 

desain interior adalah pengaturan tata letak serta bentuk dan penggunaan 

material elemen interiornya yang dapat memantulkan atau menyerap 

bunyi. Dengan melakukan perubahan bentuk atau pun material elemen 

interior yang ada, maka akan menghasilkan karakter akustik yang berbeda 

dari semula. 

 

 Bagaimana desain auditorium untuk dapat menghasilkan bunyi 

musik yang nyaman untuk penonton? 

 Bagaimana menyesuaikan desain auditorium Gedung Kesenian 

Jakarta sebagai concert hall, dengan tetap mempertahankannya 

sebagai cagar budaya? 

                                                             
2 Perhitungan waktu dengung biasanya dilakukan pada frekuensi tengah, yaitu pada frekuensi 500 
Hertz. 
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 Bagaimana layout yang efektif untuk kenyamanan penonton dan 

penampil yang juga menunjang keamanan dan keselamatan? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 
 Mendesain auditorium yang dapat memenuhi persyaratan suatu 

concert hall. 

 Mendesain auditorium Gedung Kesenian Jakarta sebagai concert 

hall dengan mempertahankannya sebagai cagar budaya. 

 Menata layout yang efektif untuk kenyamanan pengguna bangunan 

serta menunjang keamanan / keselamatan dalam keadaan darurat. 

 

I.4. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini akan mengkaji interior auditorium untuk dapat 

menciptakan karakter kualitas akustik ruang yang sesuai dengan jenis seni 

pertunjukan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan membantu pihak lain, 

seperti arsitek dan desainer interior, untuk mengetahui kualitas desain 

akustik dalam suatu auditorium. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menunjukan keadaan kualitas akustik Gedung Kesenian Jakarta yang 

merupakan pula cagar budaya di Jakarta, serta penyempurnaan desain 

akustik dari sudut pandang desain interior. 
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I.5. Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Pysical treatment terhadap bangunan Gedung Kesenian Jakarta 

karena bangunan merupakan cagar budaya kategori A yang 

dilindungi oleh negara.  

 Penggunaan elemen interior yang dapat memperkuat bunyi yang 

berguna bagi penonton atau memperlemah bunyi yang 

mengganggu pertunjukan untuk memperlama waktu dengung 

auditorium. Elemen interior meliputi: lantai, dinding, material, 

langit-langit, panggung, furniture / mebel serta finishing yang 

digunakan pada masing-masing elemen tersebut. 

 Sudut pandang yang nyaman untuk penonton3

 Kenyamanan pengguna bangunan yang meliputi keselamatan 

pengguna bangunan, suhu ruangan, pencahayaan, penghawaan dan 

sirkulasi. 

 terhadap panggung, 

yaitu pandangan tidak terhalangi yang secara otomatis membuat 

jalur bunyi dari panggung kepada penonton juga tidak terhambat. 

 Keadaan darurat yang mengacu kepada standar keamanan dan 

keselamatan bangunan bersifat publik. 

 

 

                                                             
3Dengan jalur pandang yang tidak terhalangi akan membuat jalur bunyi juga tidak akan terhalangi, 
karena garis mata dan garis telinga letaknya kira-kira sejajar. 
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I.6. Kerangka Pikir 

 

 

Concert Hall adalah 
suatu sarana publik 
yang berfungsi 
untuk berkumpul, 
mendengarkan dan 
menikmati 
pertunjukan musik 

Kualitas bunyi 
musik yang 
nyaman untuk 
penonton. 

Doelle (1993): 
 Karakter musik 

yang 
mempengaruhi 

 Karakter akustik-
ruang yang 
mempengaruhi 

 Persyaratan 
auditorium untuk 
kebutuhan musik 

 Elemen interior 
dalam auditorium 

Kegiatan-kegiatan 
pengguna bangunan 
meliputi penonton, 
penampil dan 
lainnya 

Program ruang 
concert hall 

Kapasitas 
bangunan 

Gedung Kesenian 
Jakarta dibangun 
pada tahun 1820 
sebagai sarana 
untuk menonton 
teater. Telah terjadi 
beberapa kali alih-
fungsi sampai 
dengan saat ini. 

Concert hall sebagai 
sarana publik 
mempertimbangkan 
faktor keamanan di 
saat keadaan 
darurat 

Gedung Kesenian 
Jakarta sebagai 
cagar budaya yang 
dilindungi oleh 
negara. 

DESAIN AKHIR 
CONCERT HALL 
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I.7. Jadwal Kerja 

 

Tabel 1.1 – jadwal kerja Tugas Akhir 

 

 
 

 

I.8. Sistematika Penulisan 

 Bab I: Pendahuluan 

Bab I akan membahas mengenai latar belakang 

pemilihan proyek, berikut dengan identifikasi masalah dan 

pendekatan pemecahan masalahnya, diikuti dengan kerangka 

pikir dan jadwal kerja. 

 Bab II: Concert Hall 

Bab II akan membahas lebih dalam mengenai concert 

hall dari perngertian dan fungsinya, kegiatan di dalamnya, 

akustik ruang, dan faktor keamanan dalam keadaan darurat. 

 

 



7 

 

 Bab III: Data Gedung Kesenian Jakarta dan Studi Banding 

Concert Hall di Jakarta 

Bab III berisikan data Gedung Kesenian Jakarta sebagai 

data proyek yang akan menjelaskan “isi” dari bangunan tersebut 

dan diberikan dua pembanding concert hall yang terletak di 

Jakarta dengan kapasitas 400-500 kursi. 

 Bab IV: Analisis 

Bab IV akan menjelaskan analisis bangunan yang akan 

dipakai dengan studi banding concert hall dan dikaitkan dengan 

teori yang ada. 
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