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Mastering engineer yang telah 
bekerja pada sejumlah proyek yang 
mendapatkan nominasi Grammy 
Award, Mike Monseur, bersama 
mix engineer Webster Tileson, 
dalam setahun terakhir telah 
semakin akrab dengan format 
audio imersif. Mereka berdua 
mulai mengapresiasi potensialnya 
dan belum lama ini 
memperkenalkan fasilitas mixing 
dan mastering terbaru bernama 
Axis Audio. Fasilitas mixing dan 
mastering kelas dunia ini 
dilengkapi dengan dak kurang 
dari 14 speaker Neumann KH Series 
dengan layout 7.1.4 yang imersif.  
 
Ruang mixing dan mastering Axis 
Audio yang luas memiliki 3 power 
monitor Neumann KH 420, masing‐
masing ditempatkan diatas 
subwoofer KH 870, yang menangani 
channel LCR dan LFE. 4 power 
speaker KH 310 pada stand 
menyajikan informasi surround,  

sementara 4 monitor KH 120 pada  
moun ng Neumann bertugas  
menyediakan overhead. Seluruh 
speaker KH ini terletak pada posisi 
radius 8 kaki dari posisi mendengar, 
kecuali overhead sebagai delay.  

 

Sebuah sistem Avid Pro Tools 
Ul mate berjalan dalam sebuah  
Mac Pro 3.2 GHz 16 core, 
menjalankan sistem ini pada 
interface mul ‐channel yang juga 
menyediakan monitor management 
dan juga beragam kombinasi 
konfigurasi speaker yang dipakai. 
Beragam outboard processing juga 
terlihat dalam sepasang rack unit, 
masing‐masing diletakkan di 
sebelah meja. JB Wood Design dari 
Nashville mendesain meja dan rack 
custom sesuai dengan spesifikasi 
Monseur dan Tileston. 
 
Pengalaman audio imersif dengan 
Neumann  
Setelah menyaksikan presentasi 
audio imersif yang kurang mengena 
pada sebuah pameran di tahun 
2019 lalu, Tileston berkata, “Mike 
dan saya berjalan keluar sambil 
berkomentar; presentasi ini sia‐sia 
saja, dak akan ada yang 
mendengarkan ini. Budgetnya  
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Neumann KH 420 



terlalu besar, dan meskipun mereka 
memilikinya, mereka dak akan bisa 
mengaturnya dengan benar.” 
Namun setelah menyaksikan sebuah 
video dari NAMM 2020 mengenai 
rendering mix secara binaural, 
Tileston mulai melihat potensi dari 
format imersif. “Jika ada cara 
mentransfer hasil mix ini ke 
headphone, ar nya format ini 
memiliki nilai tambah lebih bagi 
konsumen,” katanya.  
 
Saat itu, Tileston memiliki sepasang 
KH 120 di studionya. Kemudian dia 
menambah sepasang KH 120 lagi 
untuk menciptakan surround 
system dengan setup stereonya. 
Tileson juga menambahkan 
bookshelf speaker sebagai overhead 
saat mendalami potensi Dolby 
Atmos mixing beberapa bulan 
kemudian. Namun ke ka Monseur 
membawa sepasang KH 420 
miliknya untuk membuat setup 
speaker KH series ke studio Tileston,  

semuanya baru terdengar masuk 
akal. Setelah Tileston dan Monseur 
menemukan lokasi studio baru di 
awal 2020, mereka memasang 
sebuah sistem 5.1 sebelum 
memasukkan perlengkapan maupun 
memberikan perlakuan akus k ke 
ruangan. “Kami menambahkan 
sejumlah KH 310 pada waktu itu, jadi 
kami total memiliki speaker 420, 310 
dan juga 120,” kata Monseur. 
“Terdengar bagus. Jadi saya bilang 
OK, saya ikut anda; ini pas  akan 
berjalan dengan baik.” 
 
Respon frekuensi midrange  
yang ada tanding  
Monseur telah memakai KH 420 
sejak 2015 silam. “Saya sedang 
mencari monitor mastering,  
dan berkesempatan untuk  
mendengarkan demo 420,”  
katanya, “dan saya dak 
mengirimkan speakernya kembali.” 
Dome midrange yang ada barangkali 
menjadi faktor penentu saya  

 

menginginkan sepasang speaker 
Neumann, katanya. “Dome ini 
memliki punch dan respon transien 
yang baik, sambil tetap warm dan 
mengejutkan. Suaranya juga khas 
dan nyaman didengarkan. Saya  

dak memiliki masalah apapun 
dengan 420 sejak memakainya  
dari 2015 lalu.”  
 
Selain itu terdapat juga full‐range 
bass response dari KH 420, 
komentar Monseur. “Speaker 420 
sendiri mampu menjangkau 
frekuensi 26Hz. Bersama 870, 
frekuensinya bisa mencapai 18 Hz. 
Tidak hanya itu, semua bunyi 
infrasonik seper  bunyi stand mic, 
mud dan juga DC offset dapat 
terdengar dengan jelas.”  
 
Dalam ruangan terbaru Axis Audio, 
Monseur berkomentar, “KH 870 
dapat bekerja dengan baik bersama 
dengan 420, dan bisa dikonfigurasi 
dalam susunan four‐way speaker.  
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KH 870 juga bisa menangani LFE; 
ada beberapa input yang dapat 
dimanfaatkan untuk itu.”  
 
Monseur dan Tileston telah 
membangun fasilitasnya ruangan 
lantai atas dengan atap yang nggi, 
sebuah ruangan luas dengan 
sejumlah tembok dalam berbagai 
sudut. “Saat kami melihat bentuk 
ruangannya, kami merasa ruangan 
ini bisa menjadi masalah ataupun 
keunggulan,” kata Tileston. “Namun 
setelah masuk kedalam, kami 
menyadari suara yang dipantulkan 
terdengar sangat natural untuk 
ruangan tersebut. Kami dak 
banyak mengubahnya bahkan 
setelah memberikan perlakuan 
akus k.” 
 
Instalasi sistem monitoring dalam 
ruangan  
Karena masing‐masing dari mereka 
memiliki bisnis yang terus berjalan 
sembari membangun fasilitas 
terbaru ini, Tileston, yang juga 
bekerja sebagai teknisi live 
produc on system untuk bintang 
musik country Thomas Rhe  dan 
juga FOH mixer, melakukan 
mapping dan mengukur bentuk 
ruangan dengan presisi. “Saya 
memiliki 3D model ruangan dengan 
toleransi sekitar 1 inchi,” katanya. 
“Model ini memudahkan kami untuk 
melakukan visualisasi awal dimana 
kami akan meletakkan rack unit, 
desk dan juga speaker, sambil 
memikirkan bagaimana 
penempatan panel dan juga apa 
yang harus kami persiapkan.”  
 
Tileston menyebutkan kalau mereka 
dapat menggunakan sebagian besar 
perlengkapan dan tata akus k dari 
studio masing di studio baru. 
Mereka juga menjual beberapa 
perlengkapan untuk memesan 
tambahan speaker Neumann dan  

 
peralatan lain seper  komputer, 
interface, meja, rack unit dan 
tambahan tata akus k. Kemampuan 
teknis Tileston dalam mengatur 
setup monitor sesuai spesifikasi 
Dolby membantunya menghemat 
pengeluaran akibat menyewa jasa 
spesialis. “Jasa spesialis dak kami 
sertakan dalam budget ruangan ini,” 
kata Monseur. “Dulu saya pernah 
bekerjasama dengan ahli akus k 
terbaik untuk menangani ruangan 
saya, jadi kami paham betul 
bagaimana pengaturannya.”  
 
“Kami selalu mengutamakan sisi 
monitoring dan ruangan sebelum 
perlengkapan,” kata Tileston.  
“Hal pen ng bagi kami adalah 
memiliki converter dengan sepasang 
monitor yang baik, dan juga koreksi 
ruangan serta tata akus k yang 
bagus. Anda bisa memiliki 
perlengkapan sebanyak yang anda 
inginkan, namun jika anda dak 
memahami apa yang anda 
dengarkan, maka hasilnya juga dak 
akan jauh berbeda. Karena itu kami 
memilih monitor Neumann, sangat 
fleksibel dan kami tahu suaranya luar 
biasa.” 
 

 
Andalan audio imersif di Nashville 
Axis Audio telah menciptakan mix 
musik Dolby Atmos bagi beberapa 
label rekaman besar sejak pertama 
dibuka. Namun dak hanya menjadi 
salah satu dari sedikit studio di 
Nashville yang bisa menangani 
mixing serta mastering dalam 
format audio imersif, layanan yang 
disediakan Monseur serta Tileston 
juga mencakup stereo mixing dan 
mastering, mastering untuk vinyl, 
transfer tape dan juga audio edi ng 
serta restorasi.  
 
“Banyak pelaku industri ini yang 
belum pernah mendengarkan mix 
musik Dolby Atmos; mereka dak 
tahu seper  apa suaranya,” 
komentar Monseur. “Saya melihat 
Dolby Atmos sebagai format lain, 
bukan untuk menggan kan format  
yang sudah ada. Stereo dak akan 
kemana‐mana; Dolby Atmos dak 
akan membuat anda bangkrut atau 
mengubah cara kerja anda 
menciptakan musik. Hanya saja 
sekali anda mendengarnya, 
terutama pada speaker di ruangan, 
anda akan langsung paham.” 
 
Foto © Triniti Ortiz 
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Mike Monseur (kiri) dan Webster Tileston (kanan) didepan kombinasi  
Neumann KH420/KH 870 



Ke ka anda berjalan menyusuri 
Sturt Street, anda pas  akan melirik 
penasaran terhadap Melbourne 
Recital Hall, sebuah bangunan 
berlantai 3 yang terletak di sudut 
Southbank Boulevard. Pada tahun 
2021, sistem ligh ng pada 
bangunan berusia 12 tahun ini telah 
diperbarui, saat Showtools 
Interna onal memasang sejumlah 
koleksi fixture Rogue dan Maverick 
dari CHAUVET Professional.  
Ak fitas ini merupakan hasil dari 
perburuan m ligh ng Melbourne 
Recital Center, yang dipimpin oleh 
Head of Opera ons Jasja van Andel, 
untuk mencari fixture yang dapat 
meningkatkan kualitas rig ligh ng   

gedung sehingga mereka dapat 
membuat tampilan megah dalam 
pertunjukan yang modern. Setelah 
melakukan riset yang mendalam, 
selain menyaksikan demonstrasi 
langsung oleh Showtools 
Interna onal, mereka memutuskan 
untuk memasang 12 fixture Rogue 
R1 Beam dan 8 fixture Maverick MK1 
Hybrid. Harrison Cope, teknisi 
ligh ng senior di Melbourne Recital 
Center, menjelaskan bahwa fixture 
Maverick MK1 Hybrid kali ini 
digunakan sebagai spot maupun 
beam, dan menciptakan efek aerial 
yang indah, selain untuk 
mendekorasi latar panggung dengan 
pola pa ern.  
 

“Fixture hybrid pada umumnya 
memiliki kompensasi pada fitur 
wash, spot maupun beam, namun 
sebaliknya Maverick mampu 
menangani ke ganya dengan baik,” 
katanya. “Kami dapat melakukan 
apapun mulai dari beam rapat 
selayaknya fixture beam khusus, 
hingga wash yang halus sebagai 
front light. Maverick juga 
mempunyai fitur full anima on 
wheel didalamnya, dan saya sangat 
menyukai fitur tersebut. Jadi saya 
senang bahwa fixture ini dapat 
digunakan bersama dengan fixture 
lainnya.” 
 
chauvetprofessional.com 
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CHAUVET Professional berikan dimensi baru  
ke Melbourne Recital Center 

Rogue R1 Beam 



Produsen audio Sennheiser telah 
bekerjasama dengan TED, organisasi 
global yang menjunjung nggi 
kebebasan berekspresi dengan 
slogan Ideas Worth Spreading, 
untuk memas kan teknologi audio 
yang digunakan dibalik TED Talks 
sebaik dengan kontennya yang 
berkualitas nggi. Sennheiser telah 
menciptakan sebuah microphone 
headset khusus bagi pembicara  
TED yang menyediakan sound kelas 
premium, namun memiliki desain 
serta este ka yang ramping nan 
minimalis ala Sennheiser. Headset 
ini memulai debutnya bersama 
dengan Sennheiser Digital 9000 
Wireless Microphone System dalam 
TEDMonterey 2021 pada Agustus 
lalu.  
 
Dalam kolaborasinya, Sennheiser 
mampu memberikan hal yang  
dicari oleh TED terkait dengan 
microphone headset. Desain 
finalnya mengambil beberapa  

elemen dari produk terbaik  
Sennheiser, dan menggabungkannya 
dalam sebuah kemasan yang penuh 
gaya. Boom arm yang pendek serta 
microphone yang kecil tetap 
memberikan klari  bicara yang baik 
dan frekuensi respons merata 
seper  yang biasa ditemukan dalam 
microphone untuk kebutuhan musik 
maupun siaran. Neckbandnya yang 

pis juga sangat nyaman digunakan 
untuk waktu yang lama. Meskipun 
desainnya hanya digunakan untuk 
TED, namun bentuknya terinspirasi 
dari beragam microphone headset 
terkenal dari Sennheiser yang dapat 
ditemukan di studio produksi 
maupun siaran di Broadway.  
 
TED menggunakan Digital 9000 
Wireless System untuk 
menghidupkan headset khusus ini, 
serta memas kan sound yang 
konsisten dan fantas s sepanjang 
sesi berlangsung. Sistem ini memiliki 
4 channel nirkabel, 15 beltpack,  
 

dan terhubung ke seluruh 50 
headset dan juga 50 microphone 
yang digunakan dalam acara. 
 
 
www.sennheiser.com 
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Sennheiser berikan perlengkapan audio terbaik  
dalam TEDMonterey 2021 

Chris Anderson 
of TED wearing 

the custom 
Sennheiser 

headset 

Helen Walters  
using Sennheiser 
headset working 
with the Digital  
9000 Wireless  
System 

Custom headset microphones 
prepared backstage 



Distributor eksklusif Ela on di 
daerah Timur Tengah, Venuetech, 
telah menyediakan 100 unit ligh ng 
K1 Fresnel 4 CW™ kepada stasiun 
siaran terbaru Al Arabiya di Dubai. 
Ditempatkan pada beberapa area 
dari studio modern tersebut, LED 
ligh ng ini menyediakan kualitas 
cahaya pu h yang uniform dan 
terang untuk kebutuhan 
programming.  
 
Venuetech memilih KL Fresnel 4  
CW dalam ruangan dengan desain 
ligh ng dilakukan oleh Safwan 
Harcouss. “Kami memerlukan 
sebuah CRI berkualitas nggi yang 
dapat menonjolkan warna kulit yang  

tepat didepan kamera. Karena warna 
kulit dari se ap presenter pas  
berbeda satu sama lain, kami ingin 
menghindari kesulitan dalam 
menangani tone warnanya. Kami 
sudah melakukan tes didepan 
kamera menggunakan beberapa 
presenter berbeda, dan dari tes 
tersebut kami memutuskan untuk 
menggunakan KL Fresnel. Harcouss 
berkata akibat nggi atap yang 
rendah, mereka lebih menyukai 
fixture berukuran kecil. “Ligh ng ini 
terlihat jelas didepan kamera, 
karena itu kami dak menginginkan 
ligh ng yang terlalu besar di atap,” 
katanya. “Tidak hanya cocok dengan 
kebutuhan studio, ligh ng ini juga  

harus memiliki ekspektansi usia  
pakai yang panjang, karena studio 
ini digunakan se ap hari selama 24 
jam nonstop.”  
 
Ringkas dan menyatu dengan 
ruangan, LED light yang berjalan 
lebih dingin membantu menjaga 
temperatur ruangan tetap rendah, 
sehingga meringankan beban kerja 
pendingin ruangan dan juga dak 
berisik. Sistem ligh ng ini dak 
hanya hemat energy, namun juga 
mudah dirawat, karena personel Al 
Arabiya dak perlu berurusan 
dengan pergan an bohlam lampu. 
 
ela onligh ng.com 

WWW.AVLTIMES.COM 

AVL TIMES INDONESIA 

Ela on KL Fresnel™ untuk fasilitas siaran Al Arabiya 

KL FRESNEL 4 CW 



Salah satu nama besar di industri 
audio Danley dan Dynacord telah 
mengumumkan kerjasama untuk 
memberikan kombinasi produk 
unggulan ke pasar global.  
 
Kerjasama yang disebut sebagai 
“strategis”, Danley Sound Lab asal 
AS – terkenal berkat teknologi 
loudspeaker tercanggih – serta 
Dynacord asal Jerman – sebuah 
pionir audio electric selama lebih 
dari 70 tahun – baru saja 
mengumumkan bahaw mereka akan 
saling menggunakan keunggulan 
produk masing‐masing utuk 
menawarkan sebuah solusi sound 
system yang terbaik di pasar.  

Loudspeaker Danley kini dapat 
diop malkan dan diperkuat oleh 
amplifier, digital signal processing 
dan sound system so ware dari 
Dynacord. Pengaturan loudspeaker 
Danley kini tersedia pada seluruh 
amplifier Dynacord. “Kerjasama ini 
menjadi langkah pen ng bagi kami,” 
kata Mike Hedden, Chiuef Steward in 
Charge Danley.  
 
“Kerjasama dengan Dynacord akan 
mengubah perspek f orang 
terhadap Danley, sehingga 
memudahkan kami untuk 
menawarkan lini produk yang lebih 
lengkap.” Dynacord, bagian dari 
Bosch Group, juga bersemangat  

menjalin kerjasama dengan Danley. 
“Danley terutama memiliki fans 
yang banyak di Amerika Serikat dan 
penjuru dunia, jadi kami tentu 
senang dapat bekerjasama dengan 
mereka,” komentar Marke ng 
Manager Dynacord Robert 
Ferguson. “Mereka adalah 
perusahaan berbasis engineering, 
sama seper  Dynacord. Sehingga 
pendekatan tersebut sangat cocok 
dengan kami.” 
 
 
 
dynacord.com 
 
danleysoundlabs.com 
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Bauer Studio di Ludwigsburg telah 
menjadi salah satu rekomendasi 
studio rekaman terbaik di Jerman – 
selama lebih dari 70 tahun! Seluruh 
nama besar dari ar s musik pop di 
Jerman pernah melakukan rekaman 
di sini: Udo Jürgens, Reinhard Mey, 
Herbert Grönemeyer, dan lainnya. 
Ar s internasional seper  Stevie 
Wonder, Chaka Khan, Miles Davis 
Pat Metheney dan Al Di Meola juga 
pernah mampir kesini. Bauer Studio 
telah mendapatkan reputasi nggi 
terutama dalam rekaman album jazz 
berkualitas terbaik, termasuk 
diantaranya rekaman live yang 
dicintai oleh penikmat jazz di 
seluruh dunia: The Köln Concert 
oleh Keith Jarret.  
 
Studio 1 selalu menjadi pesona 
utama dari Bauer Studio, yang 
dilengkapi dengan konsol analog 
Neve dan ruangan live seluas 2,000 
meter persegi yang cukup luas 
untuk orkestra maupun band besar. 
Ruangan ini juga menjadi tempat  

berlangsungnya seri “Studio 
Konzert”, sebuah penampilan live 
band dihadapan penonton yang 
direkam langsung menggunakan  
2‐track analog tape. Rekaman ini 
kemudian didistribusikan secara 
eksklusif dalam bentuk vinyl – 
melalui label rekaman Bauer Studio 
sendiri.  
 
Sejak 2017, Bauer Studio telah 
berjalan dengan manajemen dari 
duo Be na Bertók‐Thumm dan 
Michael Thumm. Studio ini tetap 
mengedepankan filosofi pendirinya 
secara konsisten. Tidak heran jika 
Bauer Studio selalu dikaitkan dengan 
karakter berjiwa pionir. Bauer Studio 
adalah studio rekaman privat 
pertama di Jerman ke ka dibuka 
pada Desember 1948 yang lalu. 
Selanjutnya, pada akhir 1950an, 
studio ini juga menjadi pionir dalam 
stereophon. Selanjutnya, pada akhir 
1950an, studio ini juga menjadi 
pionir  
 

dalam stereophony. Tidak heran jika 
kali ini mereka sedang 
mengeksplorasi beragam potensi 
dari audio imersif.  
 
“Kami memiliki tradisi untuk terus 
berinovasi,” komentar Michael 
Thumm, sound engineer dan 
managing director. “Adakah 
kemungkinan lain selain stereo? Hal 
menarik apa yang akan terjadi 
berikutnya? Kami suka 
mengeksplorasi hal‐hal baru, karena 
itulah kami dapat terus bertahan 
dalam 70 tahun terakhir.” 
 
Konversi studio sebagai 
kesempatan untuk audio imersif  
Studio 2, yang sebelumnya jarang 
dipakai dan telah melewa  usia 
primanya, akan dikonversi menjadi 
studio mixing sound film. Begitulah 
ide awalnya. Baik Michael Thumm 
dan Be na Bertók‐Thumm telah 
menyelesaikan studi Tonmeister di 
Babelsberg Konrad Wolf Academy  
of Film and Television (saat ini:  
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Film University) di Potsdam. Jadi 
mereka sangat familier dengan 
format mul channel, yang 
digunakan oleh produksi sinema 
untuk sound surround ‐ dan kini 
sedang mendalami format audio 
imersif.  
 
Michael Thumm: “Bagi kami sangat 
jelas, dak menyertakan format 
imersif jika ingin membangun studio 
baru di tahun 2017 adalah sebuah 
kebodohan. Tidak sulit untuk 
memasang 4 speaker tambahan ke 
bagian atap. Dengan per mbangan 
sound film di benak kami, kami 
memutuskan untuk mengadopsi 
format Dolby Atmos, meskipun 
pada saat itu Auro 3D memainkan 
peran lebih besar pada produksi 
musik. Kami menyadari bahwa 
Dolby dapat memberikan pengaruh 
besar bagi pasar sinema, dan kita 
dapat melihatnya terjadi saat ini. 
Sebagai contoh, Universal saat ini 
sedang melakukan mix pada katalog  

sound lamanya dengan Dolby Atmos 
di Capitol Studio, Los Angeles.”  
 
Desain terbaru dari Studio 2, dengan 
op masi sound oleh Markus Bertram 
(MB Akus k), telah dilengkapi 
dengan sistem monitor yang 
mendukung format surround pada 
umumnya beserta Dolby Atmos. 
Pilihan loudspeaker sudah tentu 
jatuh pada Neumann studio monitor 
sebagai pilihan utama. 
 
Neumann Monitor untuk 
kompa bilitas maksimal  
“Keputusan untuk menggunakan 
Neumann sebenarnya dak ada 
kaitannya dengan audio imersif,” 
kata Michael Thumm. Faktor 
penentunya justru terkait 
kompa bilitas dengan studio lain 
dan juga sound engineer yang 
bekerja disana. “Monitor Neumann 
banyak digunakan pada ruang mix 
TV, universitas maupun banyak 
studio recording lainnya. Kami telah  

 

berbicara dengan sesama sound 
engineer sebelum membuat 
keputusan: Studio monitor apa yang 
anda tahu? Mana yang anda suka? 
Saya sendiri menyukai studio 
monitor Neumann; saya sering 
mendapatkan hasil terbaik dari 
monitor Neumann. Rekan sound 
engineer kami di Bauer Studio juga 
menyukai monitor Neumann. Selain 
itu, kami juga menyewakan Studio 2 
kepada sound engineer dari luar. 
Karena itu kami menginginkan 
sebuah studio monitor yang nyaman 
digunakan oleh semua orang. 
Semuanya mengetahui tentang 
monitor Neumann, dan kami juga 
sering mendengar kalau mereka 
memiliki versi kecilnya di rumah 
masing‐masing!”  
 
Sound image yang konsisten dari lini 
produk KH turut memainkan peran 
pen ng dalam sistem monitoring di 
Studio 2 yang menggunakan 
beberapa model monitor berbeda:  
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Michael Thumm, sound engineer dan  
managing director dari Bauer Studio di  
ruang kontrol Studio 2 yang telah direnovasi 
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“lima KH 310 ditempatkan secara 
melingkar. Jika dibutuhkan, kami 
bisa menambah dua KH 310 lagi 
untuk format 7.1. Subwoofer yang 
kami pakai adalah KH 870, dan juga 
empat KH 80 DSP sebagai height 
layer. Jadi kami memiliki setup 5.1.4 
beserta 7.1.4 di studio ini.” 
 
Pengalaman mixing dan listening 
baru  
Salah satu produksi film yang 
menggunakan format baru ini 
adalah Wer 4 Sind (2019), sebuah 
film dokumenter yang merayakan 
ulang tahun ke 30 dari pionir rap 
Jerman Die Fantas schen Vier. 
“Post‐produc onnya dilakukan 
dalam format Dolby Atmos. Dari sisi 
musik, permintaan terhadap format 
ini, sejauh ini belum banyak.”  
 
Salah satu penyebabnya, tentu saja, 
adalah pandemi COVID; banyak 
rencana produksi yang dak jadi 
berjalan. Namun Bauer Studio dak 
putus asa, dan menggunakan waktu 
kosong ini dengan baik. Michael 
Thumm: “Pandemi ini memberikan 
kesempatan baik bagi 8 sound  

engineer yang bekerja di Bauer 
Studio untuk mendalami audio 
imersif. Jadi seluruh sound engineer  
melakukan mixing ulang terhadap 
produksi mereka dalam format 
Dolby Atmos. Kami mempelajari 
format tersebut, memainkannya 
berulang kali dan saling bertukar 
pikiran; apa yang mungkin dilakukan 
dan dak bisa dilakukan? Kami telah 
mencoba berbagai jenis pendekatan 
dan workflow yang dapat dilakukan.”  
 
Hasilnya adalah Freiheitsgrade 
(“derajat kebebasan”), sebuah 
kompilasi produksi dari Bauer 
Studio, yang diremix dalam format 
Dolby Atmos. Ruang lingkup 
musiknya terdiri dari beragam jenis 
mulai dari band jazz dan modern 
jazz, hingga funk, pop dan juga folk. 
Tidak seper  produksi audio imersif 
lainnya, terdapat fokus yang jelas 
pada musik akus k dalam produksi 
ini. “Sungguh luar biasa dapat 
mendengarkan kemegahan suara 
dari band besar melalui audio 
imersif. Energinya sangat terasa di 
ruangan – bahkan bagi orang‐orang 
yang dak menyukai jenis musik  

tersebut,” komentar Michael 
Thumm. Dia menyimpulkan 
pendapat tentang mixingnya 
sebagai berikut: “Sebagia sound 
engineer, anda harus menikma  
proses bereksperimen. Apa saja  
kemungkinan yang ditawarkan oleh 
format ini, dan apa yang dapat saya 
lakukan dalam musik ini? Anda juga 

dak boleh melewatkan sisi 
pendengar; sebagai contoh, mereka 
juga harus menyadari keberadaan 
speaker diatas. Saya memberikan 
kesempatan bagi pendengar seolah‐
olah mereka sedang berada di 
tengah band. Bayangan ini 
memudahkan proses mixing; saya 

dak perlu menggunakan EQ dan 
kompresi yang berlebihan agar 
musiknya dapat terdengar dari dua 
speaker. Dengan audio imersif, saya 
dapat mengaransemen sound lebih 
baik, serta menyajikannya kepada 
pendengar dengan lebih transparan. 
Sangat menyenangkan dapat 
bereksplorasi dalam format ini.” 
 
 
 
h ps://en‐de.neumann.com/ 
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Renovasi Studio 2 yang dilengkapi dengan sebuah konsol Avid S6, yang juga berfungsi sebagai  
kontrol monitor untuk setup 5.1.4 maupun 7.1.4. 



Ins tusi Desain dan Riset 
Arsitektural (UAD) dari Universitas 
Zhejiang, telah diundang untuk 
menyelesaikan Dayu Memorial Hall, 
untuk mengenang jasa Dayu sebagai 
pendiri dinas  China yang pertama 
di dunia. pemilihan lokasi Dayu 
Memorial Hall mengutamakan 
pen ngnya integrasi antara 
bangunan dengan landskap alam 
disekitarnya. Gedung ini didesain 
menyatu dengan pemandangan  
dari pegunugan Kuaiji, serta serasi 
dengan patung perunggu Dayu yang 
berdiri tegap di puncak gunung 
Shifan dari kejauhan. Melalui desain 
landskap yang baik, terciptalah 
sebuah harmoni ar s c yang kuat 
antara arsitektur gedung dengan 
pemandangan alam yang indah.  
Tampilan depan bangunan 
mengadopsi teknik ligh ng yang 
drama s, berkat pemilihan ligh ng 
SilverStar Neptune 1500 PROFILE, 
untuk menyajikan efek lautan 
cahaya yang indah. Hasilnya adalah 
integrasi yang can k dari bangunan 
terhadap lanskap sekitar serta 
bintang dilangit, dan juga 
memberikan kesan kuat terhadap 
bangunan bagi pengunjung.  yajiang.cn 
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SilverStar Neptune 1500 PROFILE warnai  
Dayu Memorial Hall di China 



 
Band Six60 dari Selandia Baru telah 
menjalani tur yang sangat dinamis 
di tahun 2021, sebagai salah satu 
ar s yang beruntung dapat tetap 
melakukan tur di dunia saat ini, 
dengan penampilan mereka di Eden 
Park Stadium sebagai penutup 
turnya. Ligh ng designer Ben 
Dalgleish dari Human Person 
mendesain sebuah pertunjukan 
ligh ng yang megah, dengan 
menggunakan lebih dari 200 Robe 
moving light. Besar tantangan yang 
dihadapi m produksi untuk 
mendesain sebuah sistem yang juga 
meyertakan LED Screen sepanjang 
550 meter dalam stadium terbesar 
di Selandia Baru ini. 
 
Ben memerlukan fixture dalam 
jumlah yang besar agar dapat 
memeriahkan stadium terbesar di 
Selandia Baru ini. Tidak heran jika 
jumlah ligh ng yang dipakai terdiri 
dari 97 Robe BMFL, gabungan Spot 
dan Blade, yang ditempatkan  

disepanjang truss diatas panggung,  
bersama dengan 36 fixture 
tambahan yang berbaris diseberang 
panggung. Terdapat 8 BMFL Blade 
lainnya yang ditempatkan pada 2 
menara delay dan berjalan 
menggunakan sistem remote 
tracking followspot. Tidak hanya  
 
 

BMFL, Ben juga menggunakan 28 
unit Tarrantula, LED wash terbaik 
dari Robe – 5 diantaranya 
diposisikan masing‐masing pada 6 
truss diatas area pertunjukan dalam 
orientasi upstage serta downstage. 
Se ap truss ini juga berisi 2 buah 
MegaPointe. Seluruh truss ini  
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Sistem Ligh ng Robe untuk konser 
Six60 di Selandia Baru 



bekerja secara otoma s dan terus 
bergerak sepanjang konser ke posisi 
yang berbeda. Selain itu ada 4 buah 
Tarrantula per side yang dipakai 
sebagai side ligh ng. 
 
Jumlah ligh ng Robe dak berhen  
disitu, dengan adanya 75 buah 
LEDBeam 100 tambahan yang  

terpasang pada lima ligh ng pod 
otoma s yang bergerak sepanjang 
konser, serta menciptakan efek 
kine s yang halus. Intensitas dan 
beragam jenis efek yang dapat 
dikeluarkan oleh LEDBeam 100  
yang kecil ini sangat can k dilihat, 
mereka telah bekerja dengan  
sangat baik sepanjang gig!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 buah MegaPointe di truss depan 
digunakan oleh Ben sebagai ligh ng 
penonton dan juga efek aerial 
beam.  
 
Ben bersama programmer Jade 
Fraser melakukan programming dan 
mengoperasikan sistem grandMA2 
sebagai ligh ng control. Sementara 
itu, konten video dijalankan pada 
sistem d3. 
 
robe.cz 
Foto © Matt Clode 
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AUX Immersive Audio, extended 
reality studio pertama di Singapura, 
telah diresmikan pada akhir tahun 
lalu. AUX Immersive Studio berdiri 
untuk mendukung cara krea f 
berekspresi, dengan fasilitas XR 
tercanggihnya. Studio ini dibangun 
dengan bantuan dukungan teknis 
dari ROE Visual.  
 
Perlengkapan XR yang tersedia pada 
studio ini telah mengubah cara 
tradisional dalam penyampaian 
suatu proyek. Dengan menggunakan 
extended reality set ke mbang layar 
hijau dalam produksinya, tampilan 
lingkungan yang lebih realis s pun 
dapat dengan mudah tercapai, 
sehingga memberikan efek visual 
yang sangat menarik. ROE Visual 
menjadi pilihan tepat dalam 
instalasi perlengkapan AUX 
Immersive Studio. LED floor yang  

berukuran 6x6 
meter, tersusun 
atas ROE Black 
Marble BM4. 
Sementara itu LED 
wall sebesar 12x3.5 
meternya, terdiri 
dari LED Panel ROE 
Diamond DM2.6. 
LED Panel Diamond 
menggunakan LED 
processing 
Brompton dan 
telah terkalibrasi 
untuk full HDR oleh sistem Hydra 
dari Brompton. Berkat perlengkapan 
LED berteknologi tercanggih ini, AUX 
telah siap untuk melayani produksi 
XR. “Kami senang dapat bekerjasama 
dengan Aux Media Group dan juga 
ikut terlibat dalam pembangunan 
studio XR pertama di Singapura. 
Dengan adanya LED panel Diamond  
 

2.6 serta BM4 disana, AUX 
Immersive Studio menyediakan 
ruang yang ideal untuk pembuatan 
film serta siap menciptakan proyek 
visual hebat yang lain,” komentar 
Glory Goa, Deputy Sales Director 
dari ROE Visual. 
 
roevisual.com 
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ROE Visual LED terpilih untuk AUX Immersive Studio 



Bri sh School Jakarta belum lama ini 
telah menghubungi PT In  Megah 
Swara untuk menyediakan sound 
premium bagi pentas keseniannya, 
dengan beragam produk pilihan dari 
HARMA Professional audio solu on. 
Berdiri sejak 1973 oleh Kedutaan 
Besar Inggris, Bri sh School Jakarta 
(BSJ) adalah sebuah sekolah 
internasional yang berlokasi di 
Jakarta yang mendidik para pelajar 
dari seluruh dunia. BSJ merupakan 
salah satu sekolah dengan 
perlengkapan olahraga maupun 
kegiatan ekstrakulikuler terbaik di 
Asia. Karena pentas seni merupakan 
bagian pen ng dari budaya sekolah, 
BSJ tentu membutuhkan sebuah 
sistem audio khusus untuk 
teaternya. Karena itu lah BSJ 
meminta bantuan PT In  Megah  

Swara (IMS) untuk memasang sistem 
penguat suara dari HARMAN 
Professional audio.  
 
Dalam sistem audio di teater utama, 
IMS menempatkan loudspeaker JBL 
JRX215 di bagian kanan dan kiri 
panggung untuk memberikan audio 
musik dan pidato yang jernih. IMS 
menggunakan speaker JBL IRX112BT 
di area panggung untuk monitoring 
yang akurat bagi para penampil. 
Selain itu, IMS juga memasang JBL 
Control 16C/T ceiling speaker serta 
subwoofer Control 19CST untuk 
memas kan cakupan audio yang 
balans ke penjuru ruangan. Amplifier 
yang digunakan pada sistem ini 
adalah Crown XTi 2002 dan juga CDi 
1000. Terakhir, IMS menyediakan 
konsol mixing Soundcra  Ui12 yang  

dapat digunakan secara remote, 
agar memudahkan para staf 
mendapatkan hasil mixing dengan 
kelas professional.  
 
Pejabat dari Bri sh School Jakarta 
melaporkan bahwa teaternya 
membutuhkan sebuah sistem audio 
yang mampu beradaptasi terhadap 
beragam jenis acara maupun pentas 
seni. Mereka berterima kasih 
kepada IMS serta HARMAN 
Professional berkat eksekusinya 
yang luar biasa, sambil 
menambahkan kalau perlengkapan 
audio terbaru ini telah melebihi 
seluruh ekspektasi mereka dan 
menaikkan kualitas penampilan 
teater secara keseluruhan. 
 
pro.harman.com 
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PT In  Megah Swara hadirkan sound jernih dengan  
HARMAN Professional untuk Bri sh School Jakarta 



Layanan ibadah di Community 
Chris an Church untuk sementara 
waktu dak dapat berjalan secara 
langsung ditengah pandemi COVID‐
19, maka dari itu layanan pun 
bergan  menjadi secara livestream 
yang diselenggarakan oleh Kevis 
Mulchan. Meski demikian, beliau 
bekerja keras untuk tetap menjaga 
nuansa “ibadah di gereja” yang kuat 
kepada para Jemaah yang 
menyaksikan khutbahnya melalui 
layar komputer maupun layar TV. 
Kemampuan baru beliau berbuah 
manis beberapa waktu lalu, ke ka 
Mulchan menyiarkan “Night of 
Worship”, sebuah siaran langsung 
selebrasi musikal. Mulchan dibantu 
oleh sejumlah koleksi dari 
COLORdash Ba en‐Quad 12 RGBA 
linear wash light, bersama dengan 8 
fixture Maverick MK2 Spot dari 
CHAUVET Professional. Tersusun 
pada struktur segi ga yang 
membentang sepanjang bagian 
tengah panggung, fixture ini 
menyediakan k fokus yang  

membawa fokus penonton pada 
layanan. Tidak hanya itu, cahaya 
serta warna yang dihasilkan juga 
sangat mendalam, halus serta 
terlihat indah didepan kamera.  
 
Mulchan juga mengandalkan warna‐
warna dari wash untuk menciptakan 
beberapa suasana berbeda pada 
saat layanan berlangsung. “Warna 
yang kami gunakan bergantung pada 
nuansa lagu yang dimainkan dan apa 
yang saya rasakan saat itu,” katanya. 
“Biasanya saya menyukai warna 
yang gelap dan penuh saturasi untuk 
ambien momen, dan warna cerah, 
pu h dan pastel untuk momen yang 
lebih besar.” Ke ka durasi layanan 
berlangsung lebih lama, Mulchan 
juga menjaga tampilan tetap segar  

dengan memainkan level intensitas 
dari ligh ngnya. Perbedaan kontras 
dari warna‐warna cool dan warm 
juga ikut berkontribusi terhadap 
variasi visual, bersama dengan 
pengaturan grup fixture dalam layer 
maupun menyala bergan an, jadi 

dak semua digunakan dalam satu 
waktu bersamaan.  
 
Kontribusi besar dari layanan ini 
adalah fixture Maverick MK2 Spot, 
yang ditempatkan pada deck 
panggung. Fixture ini dipakai 
sebagai ligh ng aerial, special,  
side dan juga back ligh ng, serta 
berkontribusi pada beberapa 
momen paling drama s. 
 
chauvetprofessional.com 
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CHAUVET Professional sajikan nuansa ibadah  
di Community Chris an Church 

COLORdash Batten-Quad 12 



Sebuah perlengkapan sistem sound 
dari Electro‐Voice dan Dynacord 
memberikan pengalaman tambahan 
bagi pengunjung di Fansipan Peak, 
sebuah lokasi wisata religi yang 
berada di puncak gunung ter nggi 
di Vietnam.  
 
Truong Thinh Sound‐Ligh ng 
Equipment JSC telah memasang 
sebuah sistem sound yang dapat 
menyajikan audio untuk penampilan 
live dan ak vitas religius serta dapat  

beroperasi dengan baik dalam 
kondisi berada di posisi 3143 meter 
diatas permukaan laut.  
 
Bertempat diatas pegunungan yang 
dikenal sebagai “Atap Indochina”, 
perlengkapan ini dapat menangani 
beragam kondisi alam yang mungkin 
terjadi, mulai dari temperature 
dingin mencapai 8°C dan 
kelembapan hingga 100% yang 
disertai engan hujan lebat, kabut, 
badai dan juga salju, sambil tetap  

menyediakan cakupan sound yang 
merata ke penjuru area outdoor 
ke ka program penampilan  
tarian tradisional maupun program 
lainnya berlangsung.  
 
Karena itulah, m dari Truong Thinh 
merekomendasikan penggunaan 
fiberglass pada semua speaker EV 
yang digunakan dalam lingkungan 
outdoor yang ekstrim sesuai ra ng 
IP55. Total terdapat 20 line array X1i 
12” yang ditempatkan pada truss  
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Impresi kuat dari Electro‐Voice dan Dynacord  
pada “Atap Indochina” 



 
mobile dipenjuru kompleks  
arena, dengan ukuran array yang 
disesuaikan dengan kebutuhan.  
X1i memberikan bandwith yang 
lebar, kontrol yang mudah dalam 
susunan ver kal maupun horizontal, 
dan efisiensi yang baik dalam 
ukuran yang ringkas.  
 
Dukungan frekuensi rendah 
disediakan oleh 8 subwoofer  
X12i‐128. Total terdapat 6 power 
amplifier Dynacord IPX20:4  
(4 x 5000W) yang menjalankan 
sistem X1i ini.  

 
6 speaker EVF 12” two‐way full 
range dengan desain waveguide  
90° x 60° memberikan cakupan 
near‐field dan medium‐throw,  
dan terpasang pada puncak 
pegunungan. Sepasang amplifier 
Dynacord L3600FD (2 x 1800W) 
memperkuat speaker EVF ini dan 
memberikan pengalaman tak 
terlupakan bagi pengunjung. 
 
electrovoice.com 
dynacord.com 
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Daftar perlengkapan yang digunakan:  

Electro-Voice 20 x X1i-212  

Electro-Voice 8 x X12i-128  

Electro-Voice 6 x EVF-1122D/96  

Dynacord 4 x IPX20:4  

Dynacord 2 x L3600FD 

Dynacord L3600FD 



Jalan Xiguan sepanjang 1,500 meter 
yang berada di kota Fangxian, 
provinsi Hubei, telah eksis semenjak 
dinas  Tang berkuasa. Jalan ini 
sangat ramai pada era dinas   
Ming dan Qin. Sebagian besar 
bangunannya mengiku  gaya  
Ming dan Qin.  
 
Setelah renovasi besar sebagai 
bagian dari “Impresi Xiguan” di 
Hubei, jalan ini menjadi sebuah area 
komersil dan kebudayaan yang 
menggabungkan turisme, hiburan, 
belanja dan pelayanan. Agar dapat 
memberikan kesan kuat dari  

 

“Impresi Xiguan” pada tur malam 
hari, Silver Star menempatkan 
Neptune 400 FX WASHnya untuk 
menampilkan scene malam  
yang lebih imersif. Anda akan 
menemukan beragam bangunan 
an k di sepanjang jalan Xiguan 
seper  teater, toko barang an k, 
guild hall, toko cemilan dan lainnya. 
Efek spesial dari Neptune 400 FX 
WASH sukses menghidupkan  
gairah dari bangunan kuno ini. 
 
 
 
yajiang.cn 

WWW.AVLTIMES.COM 

AVL TIMES INDONESIA 

Moving wash light dari SilverStar ramaikan  
bangunan an k di China 



VA Corpora on telah 
mengumumkan Virtual Produc on 
Studio VA STUDIO HANAM. Bekerja 
sama dengan ROE Visual dan ARK 
Venture inc South Korea, VA 
Corpora on mengklaim studio ini 
adalah yang terbesar di Asia, yang 
dapat menghasilkan konten imersif 
terbaik menggunakan teknologi 
produksi virtual. ROE Visual menjadi 
pilihan terbaik untuk mengisi ke ga 
studio dengan perlengkapan LED. 
In  dari se ap studio produksi 
virtual adalah sebuah LED wall besar  

yang memungkinkan kru film untuk 
melakukan syu ng dengan latar 
belakang virtual. Refleksi natural 
serta cahaya yang diciptakan latar 
belakang LED menawarkan beragam 
keunggulan jika dibandingkan 
dengan layar hijau tradisional.  
VA STUDIO HANAM memiliki luas 
area mencapai 11,265 meter 
persegi. Studio ini masing‐masing 
dilengkapi dengan perlengkapan  
LED dalam jumlah besar dan telah 
diop malkan untuk kebutuhan 
syu ng film maupun iklan komersil.  

Kedua LED wall di studio pertama 
merupakan ROE Visual Sapphire 
SP1.5, dengan pixel pitch mencapai 
1.5mm. Kedua studio lainnya 
dilengkapi oleh perlengkapan LED 
dari Black Pearl BP2, dengan pixel 
pitch hingga 2.8mm. sementara itu 
LED floor tersusun atas panel Black 
Marble BM4. Terakhir, seluruh 
studio juga memiliki LED panel 
Carbon CB5 sebagai ligh ng 
tambahan maupun side fill. 
 
roevisual.com 
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VA Corpora on ciptakan studio ICVFX  
terbesar di Asia bersama ROE Visual LED‐Volume 



The Rady Shell di Jacobs Park,  
San Diego adalah venue outdoor 
premier terbaru dengan desain yang 
indah di tepi Teluk San Diego, telah 
resmi dibuka dengan dukungan LED 
ligh ng system dari Ela on 
Professional.  
 
Desain ligh ng dipercayakan kepada 
Jason Rothberg, yang juga berperan 
sebagai Technical Director dari San 
Diego Symphony. “Sebagai touring 
LD dan telah mengerjakan banyak 
venue selama beberapa tahun di 
lapangan, saya menger  bahwa 
kami menginginkan sebuah venue 
yang ramah terhadap rider, LD dan 
juga para ar s,” komentar 
Rothberg. “Itulah ide awal 
desainnya. Sebuah desain yang 
sangat bersih, sederhana dan 
simetris serta dak menggunakan 
banyak pe fixture. Sehingga 
siapapun dapat membuat acara apa 
saja disini.”  
 
 

Rothberg berkonsultasi dengan 
Jason Reberski, CEO dari JRLX, untuk 
mendiskusikan tentang detail dari 
ligh ng. JRLX menyediakan 
spesifikasi ligh ng fixture, jasa 
konsultasi dan juga dukungan teknis 
untuk The Rady Shell.  
 
“Terlihat dari pembicaraan dengan 
Jason di tahap awal, sistem ligh ng 
ini dak akan seper  biasanya,” 
komentar Reberski. “Permintaannya 
sangat menantang; jarak throw 
harus mencapai 30 meter atau lebih, 
sianrnya harus lebih kuat dari cahaya 
siang hari, harus fleksibel dan 
mampu menciptakan banyak jenis 
este ka, sambil tetap mengiku  
ra ng IP65.” 
 
The Rady Shell memiliki kapasitas 
hingga 10,000 penonton dengan 
tempat duduk berjenjang sehingga 
menjamin pemandangan yang 
sempurna dari se ap posisi.  

Panggung konser seluas 13,000 ini  
diselimu  dengan kanopi berbentuk  
ring oval. Disini, terdapat 37 Proteus 
Maximus yang digantung dari 5  
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Pembukaan venue outdoor San Diego Symphony  
dengan Ela on ligh ng system 



overhead sementara 12 unit lainnya 
bekerja dari 6 menara lain (2 
speaker ap Menara) yang berjarak 
antara 12 hingga 32 meter dari 
panggung. 6 tower yang 
mengelilingi venue juga dilengkapi 
dengan 36 Paladin Cube™ RGBW 
floodlight, 6 fixture di se ap menara 
dan memberikan kilau can k  
dari dalamnya. Kilauan ini turut 
menambahkan nuansa imersif dan 
meningkatkan pesona alami venue.  

Bersama dengan fixture Maximus 
pada kelima overhead antara lain  
34 wash Proteus Rayzor 760™ IP65 
dan spesialis efek ligh ng, Paladin 
Panels™ outdoor floodlight dengan 
50 sel RGBW 15‐wa  yang bekerja 
untuk orkestra sembari menjadi 
strobe ligh ng pada event lainnya.  
 
Penyedia front light dari ga catwalk 
pertama, dan juga 2 menara 
pertama, adalah LED ellipsoidal  

bertenaga nggi WW Profile HP IP™. 
10 fixture di menara ini dilengkapi 
dengan lensa 5‐derajat, sementara 
32 stage fixture lain menggunakan 
lensa 19‐derajat ataupun 26‐
derajat. Terakhir, 9 DTW Blinder  
350 IP™ variable white LED 2‐lite 
blinder bekerja dari downstage. 
 
ela onligh ng.com 
 
Foto © Jenna Selby 
Foto © Jason Rothberg 

WWW.AVLTIMES.COM 

AVL TIMES INDONESIA 



Tampilan visual latar belakang 
dalam acara “We Love NYC: The 
Homecoming Concert”, sukses 
memikat perha an para penonton. 
Tom Kenny mendesain ligh ng 
masif ini menggunakan lebih dari 
600 fixture serta 108 F5 IP video 
panel dari CHAUVET Professional. 
Cuaca hujan yang ba‐ ba turun 
juga membuk kan demonstrasi 
nyata tentang kualitas fixture tahan 
cuaca dari CHAUVET Professional. 
“Kami memiliki ratusan fixture dan  

juga 108 F5 IP video panel, dan dak 
ada satupun yang rusak,” kata 
Kenny. Hal yang mengesankan Kenny 
terutama adalah resolusi dari 248 
unit COLORado Solo Ba en IP65, 
yang dipakai untuk menyalakan 
huruf NYC pada area panggung yang 
besar. “Disini adalah Central Park, 
lokasi yang sangat besar. Dimanapun 
anda berada, anda dapat melihat 
LEDnya secara tajam dan jernih,” 
kata Kenny. “Awalnya, kami 
memper mbangkan fixture lain  

yang mempunyai resolusi lebih 
nggi, namun akhirnya memilih 

COLORado karena ra ng IP65. Tidak 
hanya itu, resolusi gambar dari 
COLORado juga sangat bagus.”  
 
Kennny menciptakan berbagai efek 
wash menggunakan 81 fixture 
Maverick Storm 1Wash dan juga 68 
Maverick MK3 Wash yang digantung 
dibelakang maupun bagian sisi 
panggung berukuran 75 feet ini.  
Dia juga menggunakan sejumlah 
fixture Rogue untuk ligh ng ke 
penonton. Selain itu, 60 upli er 
WELL Fit IP65 juga dipakai untuk 
menciptakan suasana dengan 
warna‐warna indah ke panggung. 
 
chauvetprofessional.com 
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600 ligh ng CHAUVET Professional semarakkan  
“We Love NYC: The Homecoming Concert” 
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Perusahaan CATS Ltd. asal Kenya, 
merupakan penyedia jasa layanan 
seper  distributor, integrator, 
dukungan teknis dan juga partner 
rental terbaik bagi stasiun siaran 
lokal. Beragamnya jasa yang 
diberikan membutuhkan jaringan 
komunikasi yang kuat. Karena itulah 
Clear‐Com® DX210 Digital Wireless 
Intercom system telah menjadi 
tulang punggung bagi berbagai 
produksinya dalam 9 tahun terakhir. 
Pada Agustus tahun ini, Ayaz Rajput, 
pendiri CATS Limited, telah direkrut 
untuk membantu produksi siaran 
langsung dari The Great Migra on  
di Afrika.  
 
Sistem DX210 milik CATS sangat  
pas digunakan sebagai sebuah 
perlengkapan terpisah. Proyek ini 
membutuhkan komunikasi yang 
lancar antara 2 kendaraan tur, yang 
masing‐masing dilengkapi dengan  
3 kamera, sebuah vision mix, audio 
mix dan juga perlengkapan siaran, 
yang diperkuat oleh inverter dan 
solar generator selama dilapangan. 
Stasiun utama DX210 terletak dalam 
satu mobil, dengan antenna yang 
diorientasikan menghadap keluar.  

Sementara itu sebuah 
BP210 2‐channel 2.4 
GHz wireless beltpack 
digunakan pada 
kendaran kedua.  
 
Di lapangan terbuka, 

m produksi bisa 
mendapatkan 
jangkauan interkom 
nirkabel hingga 100‐150 
meter terpisah yang memudahkan 
mereka untuk menjaga jarak antar 
kendaraan bagi kedua pembawa 
acara yang memberikan narasi 
konten – satu berbahasa Mandarin,  

dan lainnya menggunakan Bahasa 
Inggris – agar dak saling 
mengganggu satu sama lain. 
 
clearcom.com 
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Clear‐Com DX210 dalam  
siaran langsung documenter alam 



Final puncak dari Night Hockey 
League Fes val telah dimulai di 
Sochi, Russia. Claypaky juga ikut 
ambil bagian dalam memeriahkan 
Bolshoi Ice Arena dengan sejumlah 
besar fixturenya seper  Axor Beam 
300, Sharpy, HY B‐EYE K25, Scenius 
Profile, Mythos, A.leda B‐EYE K20 
beserta Stormy CC strobe.  
 
Konstan n Gerasimov dari TDS 
berada dibalik desain tampilan gala 
pembukaan, bersama dengan 
Aleksey Inkov sebagai Ligh ng 
Designer dan juga Aleksey Pavlenko.  
Inkov sangat familier dengan produk 
Claypaky dan juga kemampuannya, 
dan memilih sejumlah besar ligh ng 
Claypaky karena “ dak ada kendala 
yang dak bisa dipecahkan oleh 
fixture ini” pada saat produksi.  
“Di se ap posisi di acara, selalu  
ada fixture yang tepat sehingga 
memaksimalkan visi dari desainer. 
Permainan warna yang can k  
juga menjadi per mbangan  

menggunakan salah satu lini  
produk dari suatu merk.”  
Inkov memilih Claypaky Axcor  
Beam 300 dan juga Sharpy sebagai 
fixture utama untuk matriks  
ligh ng disekitar arena. Dia juga 
menempatkan HY B‐EYE K25 pada  

mesin derek di atas arena es  
sebagai ligh ng utama yang 
didukung dengan Scenius Profile, 
Mythos, B‐EYE K‐20 dan juga  
Stormy CC strobe. 
 
claypaky.com 
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Claypaky ligh ng untuk Liga Hockey di Rusia 



BMW Group Night pertama di Cina 
telah terselenggara di Shanghai 
World Expo Exhibi on & Conven on 
Center, dan menjadi media 
peluncuran model terbaru dari lini 
mobil elektriknya, BMW iX SUV. 
Untuk itulah BMW memutuskan 
untuk menggunakan teknologi 
produksi yang termutakhir. 
Panggung sebesar 120 meter,  
yang dikelilingi oleh LED screen 
diciptakan khusus sebagai visual 
untuk acara ini. Produser Beijing 
Junwei Renhe Event Management 
Co. meminta bantuan kepada salah 
satu sound engineer top di Cina, Jin 
Shaogang, untuk mendesain sebuah 
sound system dengan jangkauan 
360° untuk acara ini. Shaogang 
sangat memahami bahwa teknologi 
audio imersif L‐ISA sangat tepat 
untuk memberikan pengalaman 
imersif bagi para pengunjung.  
 
 

Konfigurasi audio imersif L‐ISA  
terdiri dari 5 hang berisi 8 speaker  
L‐Acous cs Kara yang tersebar di  

penjuru area, sementara 9 array 
lainnya berisi 2 speaker L‐Acous cs 
A10 – masing‐masing berupa  
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L‐ISA Immersive Hyperreal Sound  
dibalik peluncuran terbaru BMW 



  

 
Focus dan Wide – mengelilingi sisi 
samping dan belakang pengunjung. 
Seluruh sistem ini diperkuat oleh  
24 amplifier LA12X.  
 
Suara mesin dari BMW iX yang 
berada di panggung dak 
memberikan impak yang kuat.  
Agar para pengunjung dapat 
merasakan pengalaman berada 
dibalik kemudi iX, Shaogang 
sebelumnya telah merekam suara 
mesin BMW iX secara 360°.  
 
Pada acara berlangsung, BMW iX  
ini dilengkapi dengan sensor 
infrared BlackTrax untuk tracking 
secara langsung. Pergerakan 
BlackTrax yang telah terintegrasi 
dengan kontroler L‐ISA ini kemudian 
memicu pemutaran rekaman suara 
mesinnya bersamaan dengan 
gerakan mobil. 
 
 
 
 
 
l‐acous cs.com 
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Perusahaan yang hendak membuka 
kantornya di Prague pas  dak akan 
melewatkan “The Park”. Kompleks 
bisnis yang berlokasi di Republik 
Ceko ini terdiri dari 12 bangunan 
dan juga 8 restoran dalam area 
seluas 120,000 m2. Untuk 
menampilkan karya seni kaca yang 
berada di gedung kantor tetap 
terlihat saat jam pulang kerja 
maupun malam hari, operator  
The Park memilih untuk memasang 
ligh ng arsitektural berskala besar. 
Integrator Foxtron yang dipercaya  

untuk menangani ligh ng tersebut, 
mengandalkan ligh ng ZENIT®  
P130 LSD LED PAR dari Cameo.  
“Pada proyek kali ini, kami harus 
mencari fixture yang dak hanya 
memiliki output besar serta kualitas 
warna yang tajam, namun juga 
cukup ringkas dan dapat 
ditempatkan dalam posisi sesuai 
dengan bentuk bangunan,” kata  
Jan Kadlec, managing director dari 
Foxtron. “ZENIT P130 dari Cameo 
sukses mencentang seluruh da ar 
kebutuhan kami.”  
 
 

Sejak awal tahun, total terdapat  
170 ZENIT P130 LSD yang telah 
menerangi tampilan The Park. 
Proyek ini membutuhkan instalasi 
ligh ng dengan ra ng IP65 ini di  
luar gedung, diatas lantai, tembok 
dan juga diatas hiasan berbentuk 
bunga dari besi. 
 
cameolight.com 
adamhall.com 
eventedit.de 
 
Foto © Stanislav Milata/ Atelier Mist Foto 
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Spotlight Cameo Zenit terangi “The Park” 



Sebuah RTS ODIN digital intercom 
matrix menjadi pilihan untuk hub 
komunikasi bagi Teater Zuidplein 
terbaru di Ro erdam. Instalasi hub 
ini ditangani oleh Amptec yang 
memutuskan untuk menggunakan 
ODIN sesuai dengan kebutuhan 
komunikasi teater.  
 
“Sejak awal, ODIN adalah bagian 
dari desain sistem dari teater,”  
kata Bart Hilberink dari Amptec. 
“Kami dapat menjangkau seluruh 
sudut panggung dengan sebuah  
unit ODIN serta acces point nirkabel 
yang tersebar ke penjuru gedung. 
Dengan cara ini seorang pengguna 
dapat tetap berkomunikasi dengan 
hall utama, bahkan ke ka mereka 
menggunakan access point dari  
hall yang kecil.”  
 
Keunggulan lain dari ODIN adalah 
kemampuannya untuk tersambung 
melalui jaringan Dante. “Pen ng 
sekali untuk dapat terhubung 
kedalam jaringan Dante,” kata 
Hilberink. “ODIN dapat berbicara  
ke seluruh sistem dan bisa menjadi 
tambahan jaringan jika diperlukan.  

 

Karena itu, kami dapat 
melakukan banyak hal seper  
menyambungkan interkom ke 
loudspeaker yang terletak di 
lobi, sehingga mempermudah 
komunikasi dengan klien.” 
 
 
 
 
 
 
rtsintercoms.com 
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ODIN intercom matrix untuk Teater Zuidplein 



Ke ka musisi dan DJ Illenium 
melakukan konser pertama di 
Allegiant Stadium di Las Vegas, 
Ligh ng Designer dan Programmer 
Chuck Williams menggunakan dua 
konsol grandMA3 sebagai kontrol 
ligh ng dalam konser “Trilogy”. 
Illenium adalah seorang ar s musik 
EDM dalam sejarah AS yang menjadi 
headline dalam konser, dan 
permainannya dalam konser 
“Trilogy” pada arena terbesar di Las 
Vegas sukses mendatangkan 35,000 
fans. “Kami memiliki ligh ng rig  

yang masif dengan 43 universe  
pada konser ini,” kata Williams. 
“Kami menggunakan dua konsol 
grandMA3, 1 sebagai unit cadangan. 
Konsol ini sangat bagus dan mudah 
digunakan,” lanjut William. 
“grandMA3 menjadi bagian tak 
terpisahkan dari konser. Saya dak 
dapat menampilkan desain seper  
ini tanpa grandMA3.”  
 
Brown Note Produc ons, Inc. 
menyediakan audio, ligh ng dan 
video produc on untuk konser  

tersebut. Presiden Brown Note Ryan 
Knutson percaya bahwa grandMA3 
“akan menjadi standar industri 
terbaru mengenai konsol ligh ng 
generasi berikutnya.” 
 
maligh ng.com 
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Permainan ligh ng apik dalam Trilogy Concert  
di Las Vegas oleh grandMA3 



Ar s penyanyi Grammy Award  
Kelly Clarkson telah mendefinisikan 
ulang talk show dalam acara  
teelvisi miliknya “The Kelly Clarkson 
Show” (TKCS). Darren Langer 
berkesempatan untuk mengatur 
desain ligh ng dari siaran dinamis 
yang direkam di Universal Studios  
di Los Angeles tersebut.  
 
Darren mengandalkan beberapa 
produk Robe sepanjang siaran The 
Kelly Clarkson Show – Pointes, BMFL 
Spot dan Blade, PATT 2013, Spiiders 
serta Tetra2 – agar studio dan set 
lokasinya selalu terlihat fresh dan 
menarik perha an se ap rekaman 
talk show ini berlangsung. “Salah 
satu tantangan acara ini adalah 
perlunya ligh ng yang serba bisa 
sesuai kebutuhan,” komentar 
Darren. Ligh ng tersebut harus 
memiliki keseimbangan saat 
penampilan musik yang penuh 
ekspresi dan juga ke ka sesi 
talkshow yang terstruktur 
berlangsung. Ligh ng pada Season  
1 memiliki instalasi 8 Robe BMFL  
 
 

Blade dan 8 Pointe secara 
permanen. Selanjutnya terdapat 
penambahan ligh ng Robe lain 
tergantung dari lagu dan sesi 
acaranya. Secara umum Darren 
menggunakan PATT 2013, 15 Spiider, 
dan juga 24 Tetra2. Dua sistem 
RoboSpot menjadi asset pen ng 
dalam acara ini. BMFL FollowSpot 
diletakkan satu diantara penonton  
 
 

dan satu lagi diatas tempat Kelly 
biasanya duduk untuk interview, 
sehingga bisa mencakup area yang 
dilewa  host maupun bintang 
tamunya. Seluruh sistem ligh ng di 
studio dikendalikan melalui sebuah 
konsol grandMA2. 
 
robe.cz 
Foto © Weiss Eubanks, NBCU 
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Konser Kelly Clarkson yang penuh cahaya oleh Robe 



Fireframe adalah perusahaan  
virtual produc on asal Finlandia 
yang baru saja membangun studio 
ICVFX terbaru di Helsinki, sebagai 
awal dari perkembangan teknologi 
virtual produc on di Finlandia. 
Produk LED dari ROE Visual menjadi 
jantung utama dalam fasilitas 
berteknologi nggi ini.  
 
“Salah satu faktor penentu pilihan 
kami terhadap kombinasi dari LED 
panel ROE Visual dengan LED 
processing HELIOS yakni kami 
mendapatkan akes ke teknologi 
GhostFrame. Kami sangat tertarik  

dengan fitur GhostFrame Chroma. 
Kami dak sabar untuk melihat 
keajaiban apa yang dapat kami  

ciptakan dengan ini,” kata Mikko 
Kodisoja, CEO dan pendiri 
Fireframe. 
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Fireframe hadirkan teknologi Virtual Produc on  
bersama ROE Visual LED 



Perlengkapan LED yang digunakan  
di studio ICVFX terdiri atas sebuah 
ROE Visual Ruby RB2.3 LED wall.  
 
Layar lengkung ini berukuran lebar 
18.5m dan nggi 5m, serta tersusun 
atas 370 panel Ruby, sehingga total 
pixelnya mencapai 17 juta pixel. 
Sementara itu LED ceiling diciptakan  

dari 120 LED panel ROE Visual Black  
Quartz BQ4.6, dengan wind‐bracing 
system agar dak mengorbankan 
kekuatan struktur atap.  
 
Sejumlah LED Panel Black Quartz  
lain ditempatkan pada ga dolly,  
dan menciptakan side fill dan juga 
ligh ng tambahan yang fleksibel.  

Tingkat kecerahan LED panel Black  
Quartz yang mencapai 5000 nit 
membuatnya cocok untuk aplikasi 
ini. 
 
 
 
 
roevisual.com 
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Waldbühne Rügen memberikan 
kenangan tak terlupakan bagi para 
pengunjung bahkan ke ka 
pertunjukannya belum dimulai. 
Gedung live music yang berlokasi di 
pulau Rügen, Jerman, memberikan 
kesan magis yang kuat bagi fans 
dengan susunan tempat duduk semi 
sirkuler yang mengelilingi panggung 
berbentuk persegi di tengah.  
Sebuah LED video wall yang 
tergantung pada truss di bagian 
upstage ikut serta dalam 
menciptakan atmosfer khas 
Waldbühne Rügen. Instalasi video 
wall ini dilakukan oleh Hellcon 
Veranstaltungstechnik Stralsund 
tahun 2021, serta terdiri dari 64 IP 
Panel CHAUVET Professional F5. 
Video panel ini membantu 
menghubungkan fans dimanapun 
posisi mereka dengan ar s yang 
tampil di panggung. “Fokus kami 
adalah untuk memperkuat visual 
ar s di panggung sambil menyajikan 
proyeksi material ataupun media 
lainnya ke panggung,” kata  
Andre Hellmich dari Hellcon 
Veranstaltungstechnik Stralsund,  

yang menambahkan kalau panel ini 
dikendalikan melalui VIP Drive 
43Nova 2 serta konsol video 
processing seper  Atem Mini/Studio. 
“Kami hendak mengintegrasikan 
tembok persegi ini kedalam 
panggung yang berbentuk lengkung, 
jadi seluruh penonton dapat melihat 
panggung dengan jelas.”  
 
 

“Pen ng bagi kami untuk 
menggunakan panel yang memiliki 
pixel spacing yang kecil, karena 
beberapa penonton berdiri sangat 
dekat didepan LED wall. Sangat 

dak can k apabila pixel spacing 
tersebut dapat terlihat dari jarak 
dekat,” tutup Hellmich. 
chauvetprofessional.com 
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CHAUVET Professional F5 IP Panel di Waldbühne Rügen 



Segera setelah Euromedia 
menerima struktur atap AR30, 
mereka langsung menggunakannya 
untuk acara Restart 2021 di lokasi 
Romexpo, sebuah pusat kongres  
di Bucharest, Romania. Struktur  
ini akan digunakan dalam  
beberapa acara live dan juga  
untuk menampilkan Liga  
Champions di layar lebar.  
 
Berkat desain yang melingkar dan 
spesifikasinya yang baik, struktur  
ini dapat memenuhi standar 
internasional yang dituntut oleh 
para ligh ng dan stage designer 
acara maupun konser. AR30 dari 
Euromendia dapat dibangun  
dengan versi ukuran 21x16 meter 
dan juga 17x12 meter.  
 
Bagian atap AR30 dibangun pada 
sebuah TD50 ground support tower 
system yang digabungkan bersama 
dengan TT truss untuk rig utamanya. 
Sementara itu, versi 17x12 meter ini  

membutuhkan 
6 menara, 
sedangkan versi 
21x16 dibangun  
menggunakan  
8 menara.  
 
Menara ini 
terintegrasi 
dengan sistem 
Eurotruss 
Ballast Safe di 
panggung 
scaffolding  
besi. Kapasitas 
beban 
maksimumnya 
dapat 
mencapai 
hingga 40 ton! 
 
 
eurotruss.com 
 
Foto ©  
Arena Events  
& Cipane.com 
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Instalasi AR30 oleh Euromedia Entertainment  
dalam Romexpo 



Perlukah anda untuk menyukai 
musik dari band tertentu agar dapat 
menciptakan ligh ng yang keren 
pada konsernya? Barangkali dak 
ada jawaban tepat untuk 
pertanyaan ini, namun memiliki 
ketertarikan yang kuat terhadap 
sound band sangatlah membantu – 
terutama jika anda direkrut pada 
de k‐de k terakhir untuk 
menangani ligh ng pada 2 konser 
band legendaris secara berturut‐
turut. Silahkan tanyakan kepada 
Kyle Bell. Pada 24 Juni silam, dia 

ba‐ ba ditunjuk untuk menangani 
ligh ng pada konser band Warrant 
dan Firehouse di venue musik live 
Lava Can na.  
 
Untungnya, Ben sangat familiar 
dengan sound dari kedua band 
tersebut. Tidak hanya itu, dia juga 
sangat terbantu dengan konsol 
ChamSys QuickQ 20 miliknya yang 
memiliki fitur yang intui f serta 
ramah pengguna. “Saya telah 
bekerja menggunakan konsol 
ChamSys sejak 2012 lalu, jadi saya 
percaya diri menggunakannya,”  

komentar Bell. “Pada 
konser ini, QuickQ 20 
merupakan pilihan 
tepat, karena ukuran 
FOH pada tempat ini 
termasuk cukup kecil. 
Selain ukurannya  
yang tepat, fitur yang 
terdapat pada QuickQ 
20 memudahkan saya 
untuk bekerja.”  
 
Salah satu fitur  
utama dari QuickQ 20 
adalah layar sentuh 
berukuran 9.7 yang 
mudah dinavigasikan. 
“Layar ini sangat 
nyaman digunakan,” komentar Bell. 
“Selain besarnya yang pas, saya juga 
mudah mengatur parameter ligh ng 
seper  beam angle dan intensitas 
cahaya cukup dengan jari saya.”  
 
QuickQ 20 berperan pen ng dalam 
membantu Bell menciptakan 
pertunjukan ligh ng dalam waktu 
yang terbatas. “Kemampuan 
programming dari konsol ini sangat  

bagus,” katanya. “Saya 
menggunakan 60 fixture dalam rig 
ini, dan dak ada kendala dalam 
pengaturannya. Selain itu, saya juga 
bisa menyimpan preset dan 
melakukan perubahan jika 
diperlukan dengan cepat.” 
 
 
 
chamsysusa.com 
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ChamSys QuickQ 20 bantu Kyle Bell  
tangani konser Warrant dan Firehouse 



Kliemannsland – nama dari sebuah 
ruang acara krea f di Jerman – telah 
sukses mengadakan livestream 
bersama DJ Ben Böhmer (produser 
dan DJ, deep house progressive 
house). Nuansa dari Kliemannsland 
juga dak kalah unik, seiring dengan 
penampilan DJ dari Böhmer, Fynn 
Kliemann bersama mnya 
menciptakan sebuah “panggung” 
menarik di sekitar DJ. Panggung ini 
berisikan teknologi terbaik dari lini 
produk Adam Hall seper  Cameo, 
LD System Gravity serta Defender.  
 
Total terdapat 14 spotlight Cameo 
ZENIT® P100 DTW Outdoor LED PAR, 
2 washlight outdoor ZENIT® W600, 3 
moving head AURO® SPOT 300 
bersama dengan 2 fresnel spotlight 
Cameo F4 D serta sebuah tungsten 
spotlight ringkas F1 T yang 
digunakan dalam livestream ini. 
Mesin fogging Cameo juga 
menyediakan nuansa mis s 
kedalam livestream.  

 

Karena Kliemannsland adalah 
sebuah area permainan dengan 
konsep petualangan dan bukan 
tempat yang ru n mengadakan 
acara, diperlukan susunan kabel 
yang aman membentang melalui 
Defender cable crossover – dan  
juga harus bisa menahan ekskavator 
yang berlalu lalang membawa bir  
ke seluruh orang ditempat.  
 
Dua LD System MAUI 44 G2 column 
PA system menyediakan penguat 
suara untuk penampilan live, 
sementara itu dua ac ve coaxial 
loudspeaker ICOA 12A lainnya 
dipakai sebagai monitoring DJ. 
Seluruh spotlight, loudspeaker  
dan microphone (LD systems U508 
HHD 2 dual wireless microphone 
system) – yang dak ditempatkan  
di lantai, rig maupun posisi lainnya, 
diletakkan pada sejumlah tripod 
Gravity. 
 
adamhall.com 
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Speakerphone Bluetooth® nirkabel 
untuk mee ng dengan teknologi 
inova f GECKO 360° dapatkan 
transmisi percakapan yang 
sempurna dan konferensi yang 
efisien. beyerdynamic PHONUM 
ubah semua ruang menjadi ruang 
konferensi. Speakerphone 
Bluetooth® nirkabel ini dapat 
terhubung dengan smartphone dan 
laptop, memberikan transmisi 
percakapan dua arah dengan sound 
yang sempurna. Komponen utama 
dalam sistem ini adalah teknologi 
GECKO 360° yang terdiri dari 3 
komponen FUNCTION, VOICE, 
SOUND.  
 
GECKO 360° FUNCTION: dengan 

ga mode Fix, Follow dan 360°, arah 
microphone dapat diatur untuk 
fokus pada satu arah, atau 
mengiku  sumber suara dan juga 
mencakup seluruh ruangan. 
 
GECKO 360° SOUND: mengatur 
playback dan terdiri dari 
loudspeaker downfire yang 
mendistribusi suara yang datang 
secara merata ke ruangan. 

kompromi – kurang fleksibel dan 
suara yang dak memuaskan. 
Wireless Bluetooth® speakerphone 
PHONUM mendobrak segala budaya 
konferensi sesuai dengan 
kebutuhan era modern. Sistem ini 
berjalan dengan baterai, mudah 
dibawa, dapat terhubung ke 
smartphone dan laptop melalui 
Bluetooth® dan memberikan  
suara yang jelas. PHONUM 
menghubungkan m secara global – 
komunikasi dapat dilakukan dimana 
saja, bahkan ke ka terjebak dalam 
macet sekalipun. 
 

 

GECKO 360° VOICE: terdiri dari ga 
microphone premium untuk 
menangkap suara di ruangan.  
 
Dengan FUNCTION, VOICE dan 
SOUND, speakerphone PHONUM 
memas kan suara yang jelas untuk 
semua peserta. 
 
SPONTAN DAN FLEKSIBEL – 
TEKNOLOGI BAGI MEETING 
MODERN Se ap perusahaan skala 
kecil maupun besar selalu 
menekankan pen ngnya 
komunikasi. Sistem konferensi versi 
lama sering digunakan sebagai    

INPUT 
GECKO 360° 

 PERFORMANCE 
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FOKUS PADA HAL PENTING :  
GECKO 360° FUNCTION PHONUM 
dilengkapi dengan microphone 360° 
dalam ga mode konfigurasi Fix. 
Follow dan 360° untuk memberikan 
transmisi percakapan yang terbaik. 
Teknologi ini memanfaatkan ga 
microphone untuk voice tracking 
yang mengop malkan sumber 
suara. Dalam mode Fix, PHONUM 
menangkap suara dari satu arah 
spesifik, sementara mode Follow 
melacak arah suara secara otoma s. 
Selanjutnya mode 360° mencakup 
seluruh ruangan. GECKO 360° juga 
secara efek f menekan suara latar 
dan gaung yang menggangggu. 
Seluruh FUNCTION GECKO 360° 
dapat diatur melalui panel sentuh 
yang elegan. 
 
TIGA MICROPHONE UNTUK 
TRANSMISI PERCAKAPAN YANG 
SEMPURNA : GECKO 360° VOICE 
Sedikit perusahaan yang 
berpengalaman dalam 
pengembangan microphone seper  
beyerdynamic. Baik di studio 
rekaman, panggung,  
 

SUPERIOR AUDIO:  
GECKO 360° SOUND  
Saat ke ga microphone dengan 
teknologi Fix & Follow yang inova f 
menangkap dan mengeluarkan 
suara, sebuah downfire sound 
system mereproduksi suara yang 
datang dengan baik. Insinyur 
beyerdynamic mengembangkan 
teknologi unik yang memakai plat 
reflektor di dasar untuk 
menyebarkan suara secara merata 
dan jelas ke ruangan. Semua orang 
dengan mudah dapat memahami 
detail percakapan dan dapat 
langsung fokus ke kontennya. 
Hasilnya adalah konferensi yang 
lebih rileks dan krea f. Selain itu 
loudspeaker downfire dapat dipakai 
untuk memutar musik atau film. 
 
MEETING DIMANA SAJA 
beyerdynamic PHONUM adalah 
speakerphone nirkable yang ringkas 
dan mobile – bisa dipakai 
dimanapun. Tidak ada instalasi 
kabel yang kompleks seper  ruang 
konferensi umumnya. PHONUM 
dapat langsung dibawa ke ruangan 
dan dinyalakan. Selain untuk 
kebutuhan konferensi m ukuran 
kecil, PHONUM juga cocok untuk 

traveler dan home 
office worker yang 
ingin menikma  
transmisi hands‐free 
berkualitas nggi. 
Baterainya tahan 
selama hingga 12 
jam. Sebuah koneksi 
USB digunakan 
sebagai power 
supply dan pengisian 
baterai PHONUM. 

bioskop dan produksi teater – 
microphone dari Heilbronn dapat 
ditemukan dimanapun.  
 
Sama seper  PHONUM: ke ga 
microphone ini didesain untuk 
bekerjsama dengan sempurna, 
mampu menangkap suara di 
ruangan dengan kualitas terbaik.  
Hal ini memas kan pemahaman 
sempurna – faktor pen ng untuk 
pengambilan keputusan. 

 
 

Klik link berikut untuk mempelajari produk lebih lanjut:  
h ps://beyerdynamic.com/phonum.html 
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89 AUVI | Rental | Jakarta +62 21 57895968  
info@auvi89.com | www.auvi89.com 
 
A & T Solutions | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 56983898 | anil@a8ts.com 
 
A’s Musik International | Dealer: Audio 
Jakarta Utara +62 21 6457906  
as_musik@yahoo.com | www.asmusik.com 
 
Absolute Design | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6496585, 21 6395809 
 
Abvanrel Rumah Musik | Rental / Dealer: Audio 
Jakarta +62 187721957 | www.abvanrelrumahmusik.com 
studio@abvanrelrumahmusik.com  
 
ACME INDONESIA | Sales: Stage lighting  
+6221-612-4149 | sales@acmelighting.co.id  
www.acme.com.cn 
 
Acoustic & Lighting System Indonesia   
Distributor: Audio, Lighting, Truss  
Jakarta +62 21 29078968 | edwin@acousticnlighting.com 
edward.alex@acousticnlighting.com 
www.acousticlighting.com 
 
ACR Speaker | Manufacturer: Audio   
Surabaya +62 31 7480011 | Jakarta +62 21 6493139 
acr_sbe@yahoo.com | www.sinarbajaelectric.com 
 
Aditech Matra | Dealer: Broadcast  
Jakarta +62 21 29380888 | amin.p@aditechmatra.com  
www.aditechmatra.com 
 
Aditya Music | Dealer: Audio, Instrumen Musik 
Jakarta +62 21 99590002 | adityamusik@yahoo.co.id  
 
Afandi Chandraputra | Dealer: Broadcast 
Jakarta +62 21 2303839 | sales@afcputra.com 
 
Agspro Sound Rental | Rental 
Bali +62 8174754815 | ags_production@yahoo.com 
 
Alfatech Mediatam | Sales: Broadcast 
Jakarta +62 21 5721139 | adi@alfatech-broadcast.com 
 
Alfa Teknik | Dealer: Audio 
Pekanbaru +62 761 29529, 761 41678 
 
Altecs Bandung | Rental  
Bandung +62 8122000937, 8122030591 
altecs_bandung@yahoo.com 
 
AM Musik Shop | Sales 
Jakarta +62 21 6265077 | Dealer: Audio 
 
AMC Sound System | Rental | Jakarta  
+62 8161415035 | amc_music_studio@yahoo.com  
 
Aneka | Dealer: Audio 
Pekanbaru +62 761 29604 | Surabaya +62 31 5328662 
 
Anima | Dealer: Audio  
Denpasar +62 36 261248  
 
Ansar Musik | Dealer: Audio  
Makassar +62 411 4660456  
 
Argo Visual Omega Prime | Dealer / Rental: Audio 
Jakarta +62 21 7668765, 21 71631166 
 
Artha Garwa Etcetera (Etcetera Lighting) 
Design & Rental: Lighting | Jakarta: +6221 723 3671 
iwan@etcforevent.com | zulfi@etcforevent.com  
hendra@etcforevent.com | www.etceteralighting.com 
 
Artini Sound | Dealer: Audio, DJ, Special Effects 
Bali +62 815 58776870 | cvartinisound@gmail.com  
www.artinisound.com 
 
Atidipta Triguna Satya | Dealer: Broadcast  
Jakarta +62 21 79195984, 21 79195985 
contact@atidipta.com | www.atidipta.com  
 
Audiostation | Distributor: Audio 
Jakarta Selatan +62 21 5366745  
info@audiostation.net | www.audiostation.net 
 
Audio Technika | Dealer: Audio  
Solo +62 271 662218  
 
Authority Music | Dealer: Audio Utara Jakarta  
+62 21 6401253 | authority_music_shop@yahoo.com  
 
 
 
 
 

Auto Accindo Jaya | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6332730 | autodj@cbn.net.id   
 
Auvimus Permata Hijau | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 53664341  
auvimuspermatahijau@gmail.com | www.auvimusph.tk   
 
AV Indo Mandiri | Dealer / Rental: Audio 
Jakarta +62 21 6336342 | av_indo@cbn.net.id  
 
Avindo Indonesia | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 6269708 | info@avindo.com | www.avindo.com 
 
Bali SoundLighting | Rental | Denpasar, Bali  
+62 897 0892100 | www.fb.com/bali.soundlighting 
 
Barelang Elektronik | Dealer: Audio, Lighting 
Batam +62 778 427292 
 
Batam Sound | Rental  
Batam +62 778 7051712, 811 772750  
hery@batamsound.com | www.batamsound.com 
 
Batavia Audio / Batavia Musik  
Distributor / Rental: Audio | Jakarta  
+62 21 6262280, 21 6396865, 21 6493943 
dmb@bataviamusik.com | sales@bataviamusik.com 
www.bataviamusik.com 
 
Belly Entertainment | Rental  
Samarinda +62 813 46562222 | bellysound@gmail.com 
 
Berkat Digipro Solusi | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 26538585  
info@bdsproaudio.com | www.bdsproaudio.com 
 
Beta Musik | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 6490389, 21 6490630 | www.betamusik.com  
 
BigKnob Audio | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 57943860, 21 57943861, 21 208356058 
sales@bigknob.net | www.bigknob.net 
 
BLD Lighting Design | Lighting Design | Jakarta / Bali 
+62 819 7899989 | bernard_bld@hotmail.com 
www.bldlightproductions.wix.com/bernard-chew 
 
Blessing Sound Production | Rental | Jakarta  
+62 817 6026898 | gunawan_elias@yahoo.com   
 
Boentoro | Dealer: Audio, Instrumen Musik   
Kediri +62 22 682719   
 
Brother | Dealer: Audio, Instrumen Musik  
Medan +62 61 7341502 
 
Brother’s Audio & Lights | Dealer: Audio, Lighting  
Jakarta +62 21 6285372, 21 6595745 
 
BTESA Asia (Indonesia) | Dealer: Broadcast  
Jakarta +62 21 79193465 | t.udiyono@btesa.com  
www.btesa.com 
 
Cahaya Langit Gemilang | Dealer: Lighting  
Tangerang, Banten +62 21 68828883 
javalighting@yahoo.co.id | www.javalighting.com  
 
Caiyida Technoloy Indonesia | Rental/Dealer/Service: 
LED Videotron | Jakarta +62 21 29624990, 21 29624991 
ahadv@caiyidatech.com | www.caiyidatech.com  
 
Catur Mitra Adhikara | Distributor: Audio,  
Broadcast | Jakarta +62 21 5485716,  
21 5303869,  21 5308528-31  
info@caturmitra.co.id | www.caturmitra.co.id 
 
Cendana Musik | Dealer: Audio 
Probolinggo +62 335 422153  
 
Central | Dealer: Audio | 
Jambi +62 741 7550072  
 
ChandraCom | Dealer: Audio, Recording, DJ   
Jakarta +62 21 45876258, 21 45876259 
sales@chandracom.net | www.chandracom.net 
 
Chandrakarya Dharmajaya | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 6328575 | Bandung +62 22 4208880 
siti_fatonah@chandrakarya.co.id   
ck_pt@indo.net.id | www.chandrakarya.co.id 
 
Chic’s Musik | Dealer: Audio 
Bekasi, Jakarta +62 21 8840888, 21 4893333  
 
 
 

Cinematron | Acoustic Designer | Jakarta  
+62 8128276207, 8199005589 | 
made_s08@yahoo.com 
 
Cipta Swara Anugrah (CSA) | Dealer: Audio  
Jakarta Selatan +62 21 7225183, 21 70490910,  
21 91280677 | www.csa-indonesia.com  
 
Citra Intirama | Distributor / Rental: Audio 
Jakarta +62 21 56985519, 21 56985520 
sales@citraintirama.com | www.citraintirama.com 
 
City Musik  | Dealer: Audio   
Jakarta +62 21 45743383 | citymusic@indo.net.id  
 
Classic Audio | Dealer: Audio  
Lampung +62 721 263741  
 
CNC Music Sound | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 5670130, 81510076716 
info@cncmusicsound.com  
www.cnc-musicsound.com 
 
Crescendo | Dealer: Audio  
Yogyakarta +62 27 562460   
 
DET Indonesia | Distributor: Video / Audio  
Jakarta +62 21 39838530  
arifin@det-indonesia.com | www.det.com.sg 
 
Dandit Inc.  | Rental | Jakarta +62 81584212828 
info@danditinc.com | dandit@gmail.com 
 
David Fortini | Dealer: Broadcast  
Bekasi +62 81513101118 | d.fortini@elenos.com  
 
DB Electronika Indonesia | Dealer: Broadcast 
Jakarta +62 21 6298291 | admin@db-indonesia.com  
 
D’BEST  Pro Audio | Rental / Install  
Bali: 0361 9005207, 085774235136 
dennysaputrasound@yahoo.com 
dbestjjimmy@gmail.com | www.dbest-delta.com 
 
Delta Electronic | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 6592281, 21 6003922, 818903099 
 
Delta Musik | Dealer / Rental: Audio 
Jakarta Barat +62 21 5684545, 21 99000445  
sales@deltamusik.com | deltamusik@gmail.com 
www.deltamusik.com 
 
Delta Sound | Dealer: Audio  
Malang +62 341 7798882 | del-
ta.sounds@yahoo.com  
 
Depo Pelita | Dealer: Audio  
Puwakarta +62 28 5320901   
 
Diana | Dealer: Audio  
Yogyakarta +62 27 584354  
 
Digirama | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6397835  
 
Digital Musik | Sales: Audio  
Jakarta +62 21 6292286, 818231200 
sales@digital-musik.com | www.digital-musik.com 
 
Dixie Music Studio & Sound | Rental / Dealer: 
Audio | Bekasi +62 21 88970777, 21 70611963,  
81210005337 
www.dixie-musik.blogspot.sg  
 
Dope Spinner | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 99972270  
 
DSS Sound System | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 7343333, 8161859595 
dsssoundsystem@yahoo.com 
www.dsssound.blogspot.com  
 
DT Audio | Rental  
Jakarta +62 8179876550  
 
Dunia Musik Instrument | Bandung +62 22 
26647477  
Jakarta +62 21 65866263, 21 26647477-78 
Tangerang +62 21 55780267 | Medan +62 61 
4516150 | rl_dmi@yahoo.com   
  

 AVL INDONESIA DIREKTORI 
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Duta Musik | Dealer: Audio  
Salatiga +62 298 326833  
 
Dwi Kreasi Media | Dealer: Broadcast 
Jakarta +62 21 5855758 | rsetyono@dkm-broadcast.com 
 
Dynasti | Dealer: Audio  
Jambi +62 741 23575  
 
E&E Indonesia | Distributor: Audio  
Jakarta +62 21 6127536 | indo@eneindonesia.com  
www.eneindonesia.com 
 
Ecayo Musik | Dealer: Audio  
Lampung +62 721 252208  
 
Efraim Musik | Dealer: Audio  
Makassar +62 411 877564  
 
Elmantha Sound & Lighting | Dealer: Audio | Sema-
rang +62 81325587168 | alphaprosemarang@ymail.com  
 
El-Music | Dealer: Audio  
Sampit +62 832 41801  
 
Electro Production (EPRO) | Rental  
Jakarta +62 21 70779399  
 
Emanual | Rental  
Malang +62 34 571938  
 
Epson Indonesia | Dealer: Video | Cilandak Timur  
+62 21 80866766 | rizkyseptiani.h@ein.epson.co.id | 
www.epson.co.id 
 
Flodis Musik | Rental | Bekasi +62 21 33855998,  
21 93769595 | flodismusik@yahoo.co.id | 
flodismsk@yahoo.co.id | www.flodismusik.com 
 
Galaxy | Dealer: Audio   
Manado +62 431 879545 | Surabaya +62 31 8479596 
 
Galeri Musik Indonesia (Galindo Media Intermusa)  
Dealer: Audio | Jakarta +62 21 6501012, 21 65306112 
www.galerimusikindonesia.com 
 
Galeri Musik Jakarta | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6334617,  21 4533384 
 
Gedion Musik | Dealer: Audio  
Jember +62 33 483435  33 489975  
 
Gema Musik | Dealer: Audio  
Bogor +62 25 351272   
 
Gitu Nada Agung | Dealer: Audio  
Bandung +6222 520864   
 
Global Broadcast Supply | Dealer: Broadcast  
Jakarta +62 21 5821824 | sales@globalinvacom.com   
 
Global Mitra Intitama | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 5482252 | info@globalmitraintitama.com 
www.globalmitraintitama.com 
 
Gloria | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 5492502  
 
GM Music | Dealer: Audio  
Palembang +62 71 355808  
 
GNB Production | Rental | Banjarmasin  
+62 81227509900 | gnb_management@yahoo.com  
 
Goshen Swara Indonesia | Distributor: Audio, Light-
ing  Jakarta +62 21 6126388 | info@goshen.co.id  
www.goshen.co.id 
 
Gracia Auvindo | Distributor: Audio Visual 
Jakarta +62 21 29371317, 21 29371318  
marketing.support@graciaauvindo.com   
graciaauvindo@googlegroups.com 
www.graciaauvindo.com  
 
Grande Musik | Dealer: Audio  
Tangerang +62 21 91302278  
 
GRG Pro Lighting Sound Stage AV | Rental  
Jakarta +62 811804746  
 
Hana Music | Dealer: Audio  
Yogyakarta +62 27 549618   
 
Happy Sound | Rental | Medan +62 61 6612550  
Palembang +62 711 310141 | Jakarta +62 8129911353 
welly@happysound.biz | www.happysound.biz 
  
 
 

Hari-Hari Music | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 8091115 | hariharimusik@gmail.com  
www.hariharimusik.co.id  
 
Harmoni Yogia Inti Seleras | Dealer: Broadcast  
Jakarta +62 21 4508613 | info@harmoni-yis.com  | 
www.harmoni-yis.com 
 
Harry Kiss Production  
Dealer / Rental: Audio | Jakarta Selatan  
+62 21 7379555 | www.harrykiss.com  
 
Hawila Multimedia | Rental: Multimedia | Jakarta  
+62 21 56172940, 21 92128315, 81317781757 
www.rentalmultimediahawila.com  
 
Hesed Indonesia | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 3863919 | denedave@hesedindonesia.com   
www.hesedindonesia.com 
 
Hevacom Rental Seamless LCD | Rental: LCD 
Screen/Display | Jakarta +62 8158828789  he-
vacom@yahoo.com  
 
Hikari Indo Serana / Hikari Penta Serana  
Dealer: Audio-Visual, Lighting Control  
Jakarta +62 21 6319001, 21 6319517 
info@hikari.co.id | www.hikari.co.id  
  
Hitecindo Kharisma Indonesia | Dealer: Multimedia  
Jakarta +62 21 58906432 ext.6 | sales@hika.com  
www.hika.com 
 
Hobbies | Dealer: Audio  
Balikpapan +62 542 734917, 542 423750 
 
Idun Naxnan Nad | Rental  
Jakarta +62 817269244  
 
IM Group | Rental | Surabaya +62 81331469999  
christian_kartiko@yahoo.com  
 
IM Solution | Dealer: Audio  
Surabaya +62 31 5319991  
 
IMS Mahajak Indonesia | Distributor: Broadcast Audio  
Jakarta +62 21 6258858 | www.imsproaudio.com  
 
Ideal Systems Indonesia  
Jakarta +62 21 2254 6769 | sales_sea@idealsys.com 
 
Indika Siar Sarana | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 25509999  
 
Indonesia Music Agency | Dealer: Audio 
Jakarta Utara +62 21 45672777, 21 45673777 
sales@indomusicagency.com 
www.indomusicagency.com 
 
Indosound Rental | Rental  
Bekasi +62 82112393709, 21 45673777 
 
Indopro | Rental | Jakarta  
+62 21 72798877 | indopro@indo.net.id  
 
Intro Production | Rental: Sound, Lighting, Truss 
Jakarta +62 21 78890382, 21 78888812, 877753232, 
818671071, 818475166 
mulkan.intro@gmail.com | liliek.sutikno@gmail.com 
 
Irama Mas | Dealer: Audio  
Surabaya +62 31 5037332  
 
Istana Musik | Dealer: Audio | Jombang  
+62 32 862105, 32 862106 | Medan +62 61 4510397 
 
Jak’s | Dealer: Audio  
Jakarta +6221 7994303  
 
Jaya Baru | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6284009   
 
Jazzy | Dealer: Audio  
Probolinggo +62 335 422153  
 
Jeremy Musik | Dealer: Audio  
Banjarmasin +62 511 739039  
 
Jingga Audio & Lighting System  | 
Rental | Jakarta  
+62 81234567680, 81234567670, 818153125 
jingga_audiosystem@yahoo.co.id  
www.jinggaaudio.blogspot.sg  
 

Jumbo Audio | Dealer: Audio  
Surabaya +62 31 5327455, 31 72600000 
 
JV Musik | Dealer: Audio  
Tegal +62 ( ) 356834 
 
Kairos Multi Jaya | Distributor: Audio | Jakarta  
+62 21 65833535 | sales@kairosmultijaya.com | 
www.kairosmultijaya.com  
 
Kapuas | Dealer: Audio  
Pekanbaru +62 761 4151592  
 
Kencana Sound | Rental  
Semarang +62 24 7602894  
 
Kendaka Kencana Sakti | Dealer: Bohlam Lampu 
Jakarta +62 21 6009056601 | kendaka@bit.net.id  
 
Ken’s Audio | Rental  
Jakarta +62 21 6287543 | kens@centrin.net.id  
 
King Audio | Dealer: Audio 
Denpasar, Bali +62 361 223326, 361 727166 
 
Klapa Musik | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 84991760  
 
Kreasi Swara Mandiri  | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6123021  
 
Kurnia Musik | Dealer: Audio 
Semarang +62 24 8444002 | Solo +62 27 646379 
 
Kurnia Tugu | Dealer: Audio  
Yogyakarta  +62 27 523215   
 
Lampung Music Center | Dealer: Audio 
Lampung +62 721 252208  
 
Laris Musik | Dealer: Audio  
Malang +62 34 365160 
 
La Mesa Sound Unlimited | Dealer / Rental: Audio  
Jakarta +62 21 8318388, 21 8318389 
info@lamesa.co.id | www.lamesa.co.id  
 
Lamusica | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 62321177  
 
Lasika Productions | Rental | Surabaya  
+62 31 5323619, 31 5350501 | stephan@lasika.com  
raymond@lasika.com | www.lasika.com 
 
Lembaga Pendidikan David Klein | Sekolah Au-
dio Jakarta +62 21 4525685, 21 70796685 
info@sekolahaudio.com | sekolahaudio@yahoo.com 
www.sekolahaudio.com 
 
Light Speaker Indonesia | Manufacturer: Audio  
Jakarta +62 21 36101611 | www.lightspeaker.net  
 
Lightwave Production | Rental | Semarang  
+62 24 76631622 | lightwaveprod@yahoo.co.id
    
London | Dealer: Audio  
Tasikmalaya +62 265 330531  
 
LPK Cirebon | Dealer: Audio 
Cirebon +62 23 202730  
 
Lusavindra Jayamadya | Dealer: Audio, Video  
Jakarta +62 21 6620712, 21 6620713  
sales@lusavindra.com   
 
Lumi-re Productions | Rental  
Jakarta +62 21 29528061-64, 21 95288333 
 
Mata Elang Productions / Total Productions | 
Rental Jakarta Utara +62 21 5556533-39, 21 
5556531 
email@mataelang.com | marketing@mataelang.com 
www.mataelang.com  
 
MBM Electronic | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6123021  
 
Melodia Musik | Distributor: Audio, Lighting 
Jakarta Selatan +62 81 8330776, 21 72787706-07 
melodiasound@gmail.com | www.melodiamusik.com  
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Melodia Jakarta / Divisi Rental | Rental  
Jakarta +62 818330776, 8155001766 
melodiasound@gmail.com   
 
Metro | Dealer: Audio | Malang +62 34 364347  
 
MG Music (Maharupa Gatra) | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 6504868, 21 6504869  
info@mg.co.id | www.mg.co.id 
 
MIDI Centre | Dealer: Audio  
Surabaya +62 31 5453474   
 
Midiquest Recording & Sound Rental | Rental  
Denpasar, Bali +62 361 482124  
 
Ministry | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 4203829  
 
Mitra Communication & Electronics  
(Mitra Ciptakreasi Equipment)  
Distributor: Audio | Jakarta  
+62 21 42882575, 21 42882665, 21 42885256-57 
citymusic@indo.net.id | www.mitrace.site11.com 
 
Mobiletech Indonesia Rental | Rental  
Jakarta +62 21 99090666 
 
Monalisa Tunggal Jaya (MTJ) | Distributor:  
Audio, Video, Lighting, Truss | Jakarta  
+62 21 6007069, 21 6008136, 21 6297825,  21 6594379   
info@ptmtj.com  www.ptmtj.com | www.mtjstore.com 
  
Movilla Production Sound & Lighting | Rental  
Jakarta +62 21 93131062  
 
Mujur Elektronik | Dealer: Audio  
Sorong +62 951 325250  
 
Multi Elektronik | Dealer: Audio  
Medan +62 61 7347357  
 
Mulia Musik | Dealer: Audio 
Banjarmasin +62 511 3364445 
 
Multi Sistim Kommunikasi | Sales: Audio | Jakarta  
+62 21 53676180 | sales@msk.co.id | www.msk.co.id 
 
Multi Rental Solutions / Sinar Mitra Solutions 
Rental: Audio-Video System | Jakarta Barat  
+62 21 5328828-29, 21 99661124, 21 99608712 er-
na@sinarmitra.co.id | www.multirental.co.id  
 
Multi Sport | Dealer: Audio | Lampung  
+62 741 740174 | Pontianak +62 561 7442091 
 
Multi Voice | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 6121122, 21 6296276  
 
Musiktek Audio Center | Sekolah Audio /  
Dealer: Audio | Bali +62 361 1766292, 361 3082989 
Jakarta +62 21 7201088  
kursus@musiktek.com | www.musiktek.com 
 
Nadamas | Dealer: Audio | Solo +62 27 636041  
 
Nafish Event Production | Rental: Audio, Lighting, 
Staging | Bandung +62 22 6001073, 812 1416263 
ian_nafish@yahoo.com.id  
www.nafisheventproduction.blogspot.com  
 
Nandi Sound System | Rental: Audio | Surakarta  
+62 271 7510030, 856 42431977, 856 2983210 
nandientertainment@yahoo.com  
www.nandisoundsystem.blogspot.com  
 
National Jaya | Dealer: Audio 
Purwakarta +62 28 634653  
 
New Dial Sport & Musik | Dealer: Audio 
Palembang  +62 71 351723  
 
Niki Rental Professional Sound System | Rental  
Surabaya +62 31 92947266  
 
Nordin Sistem Suara | Dealer: Audio  
Batam +62 778 7237027 | nordin_hajadi@yahoo.com 
 
Nuansa Musik | Dealer: Audio | Jakarta  
+62 21 45864560, 21 4522460, 21 75920718 
 
Obor Mas | Dealer: Audio  
Semarang +62 24 3544997   
 
Odeon | Dealer: Audio  
Sukabumi +62 266 224540 
 

Orange Music & Sound | Rental  
Jakarta +62 21 78832673  
 
Paris Audio | Dealer: Audio  
Salatiga +62 298 327997 
 
Pegasus Tiga Selaras | Dealer: Lamps 
Jakarta +62 21 42803075, 812 19051960 |  
fabian@pegasus-indonesia.co.id |  
www.pegasus-indonesia.co.id 
 
Pekanbaru Musik | Dealer: Audio 
Padang +62 75 21771, 75 33254 
 
Peplus Audio Indonesia | Rental  
Jakarta +62 21 7264456  
 
Piramida Musik | Dealer: Audio 
Pontianal +62 561 733692 
 
Planet | Dealer: Audio 
Bekasi +62 21 8853727 | Gading +62 21 45844025 
Jakarta +62 21 72797837-38  
 
Plisch Broadcast | Distributor: Digital Transmitter 
Jakarta +62 21 75909945   
peppe@plischasia.com | www.plischasia.com 
 
Pradisto Wiraguna Mandiri | Dealer: Broadcast 
Lampung +62 721 264190 | faststn@indosat.net.id  
 
Prestiio | Dealer: Audio | Balikpapan +62 542 7213778   
Samarindo +62 541 7097988 
 
Pro Musik | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 62203669  
 
Prima Audio Indonesia | Dealer: Audio  
Jakarta +62 813 25040403 | riko@bettersound.co.id 
www.bettersound.co.id 
 
Prima Citra Megaswara (PCM) | Distributor: Audio  
Jakarta +62 21 62203669, 8788 8000005,  
8788 8000015-16 | sales@pcmindonesia.com  
www.pcmindonesia.com  
 
Prima Group | Dealer: Broadcast 
Jakarta +62 21 8217515 | gusti@grahapratama.tv  
 
Prima Productions | Rental  
Jakarta +62 21 71006439 
 
Primatama | Dealer: Audio | Jakarta +62 21 71376457
  
primainbox@yahoo.co.id | www.prima-tama.net  
 
Princess Sound and Lighting | Rental   
Jakarta +62 21 7243544, 818884939 
purnama_rental@yahoo.co.id  
www.princessrental.blogspot.com  
 
Prisma Dinamika Indonesia | Dealer: Audio-Visual  
Jakarta Utara +62 21 2605 1481 
sales@prismadinamika.id | www.prismadinamika.id  
 
Prolyft Rajawali / Royal Batavia Sinarindo  
Distributor: Truss & Rigging | Jakarta +62 21 7245180  
info@prolyft-rajawali.com | www.prolyft-rajawali.com 
 
Progress Sound System | Rental  
Jakarta +62 21 92003690 | progress.sound@yahoo.com  
 
Promedia Innovative Solution | Dealer:  
Multimedia, Broadcast | Jakarta +62 21 22522255 |  
yosua@promediasolution.com 
www.promediasolution.com 
 
Purwokerto Musik | Dealer: Audio 
Purwakarta +62 28 637644 
 
Queen | Dealer: Audio  
Solo +62 27 643315   
 
Radian Musik | Dealer: Audio  
Jakarta +6221 6126044  
 
Raja Sport |  | Dealer: Audio  
Medan +62 61 4536624  
 
Rajawali | Dealer: Audio  
Jember +62 33 412392  
 
Rajawali Electric | Dealer: Lighting  
Jakarta +6287878013786, 8159033659 
 
 

Rama Sound System Pekalongan | Rental  
Pekalongan +62 857 42733377  
www.ramaaudio.peperonity.com  
 
Rama Swara | Dealer: Audio  
Lampung +62 721 7400115  
 
RBMusic Solution | Dealer: Audio 
Jakarta +62 87801408886, 81807225725  
rbudiman713@yahoo.com  
 
Renewal Indonesia / Multi Integrasi Indonesia 
Distributor / Rental: Audio, Video, Lighting 
Jakarta +62 21 7293572   
rjkt@renewal.co.id | www.renewal.co.id  
 
Rentalindo Visual Mandiri \ Rental: Multimedia 
Jakarta Selatan +62 21 8309189 
Bandung +62 22 5206142 
Bali +62 361 766913 
Balikpapan +62 542 7102324 
Makassar +62 441 832186 
Malang +62 341 550195 
Medan +62 61 8465930 
Palembang +62 711 825878 
Semarang +62 24 8315766 
Surabaya +62 31 5913450 
Yogyakarta +62 274 515636 
info@rentalindo.com | www.rentalindo.com  
 
Rhema Multi | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 53654770  
 
Rhyme Professional Audio | Manufacturer: Audio  
Surabaya +62 31 83909695, 31 7480011 
Jakarta +62 21 6493139 | www.rhymeaudio.com 
 
Riau Musik | Dealer: Audio  
Pekanbaru +62 761 848569  
 
Rocket Musik | Dealer: Audio 
Mataram +62 364 6633360 
 
Robert Bosch | Distributor: Audio 
Jakarta +62 21 7803639 | www.boschsecurity.co.id  
 
RR Lighting (Perkasa Cahaya Mandiri) |  
Rental/Dealer: Audio, Lighting | Bandung  
+62 22 4222227 | cv.rrlighting@gmail.com | 
www.rrlighting.co.id 
 
RTS Audio System \ Rental  
Jakarta +62 21 86600849 | rbn@cbn.net.id  
 
S Audio Professional / Lestari Potoh Mandiri  
Dealer: Audio, Acoustic Treatment  
Jakarta +62 818122633, 81908308080 
saudiosound@yahoo.co.id | www.saudiosound.com 
 
Sabang | Dealer: IAudio  
Lampung +62 721 252760  
 
Salsa Musik | Dealer: Audio  
Banjarmasin +62 511 3364445  
 
Santorio | Dealer: Audio  
Surabaya +62 31 70988960  
 
Sari Musik | Dealer: Audio  
Padang +62 7527748  
 
Sega Musik | Dealer: Audio  
Samarinda +62 541 206643  
 
Senegor Intermedia | Dealer: Broadcast | Jakarta 
+62 21 5323939 | senegorintermedia@gmail.com  
 
Sentra Musik | Studio / Dealer: Audio 
Jakarta+62 21 2203616, 21 62302633 
sales@sentra-musik.com  
  
Sentra Niaga Perkasa (SNP) | Dealer: Audio-
Visual 
Jakarta +62 21 7293572  
sentraniagaperkasa@gmail.com  
www.snp-technology.com  
 
Septim Musik | Dealer: Audio   
Manado +62 431 864777, 431 851678 
 
Serenata | Dealer: Audio   
Jakarta +62 21 7505140, 21 7694931 
 
Shan Music | Dealer: Audio 
Surabaya +62 31 8796786  
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Show Productions Indonesia | Rental 
Jakarta +62 21 92367889   
showproductions_indonesia@yahoo.com 
 
Show Systems Indonesia | Rental 
Jakarta +62 816718815 | logz@logsound.info  
 
Sinar Baja Electric Group | Manufacturer: Audio  
Surabaya +62 31 7480011 | info@sinarbajaelectric.com  
mkt@sinarbajaelectric.com | www.sinarbajaelectric.com 
 
Sinar Musik | Dealer: Audio | Jakarta +62 21 78840001  
 
Sinar Dyandra Abadi | Rental 
Jakarta +62 21 36629236 | marcello@sda-indonesia.com 
www.sda-indonesia.com 
 
Sinar Rejeki Music (SRM) | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 62204155 | sinarrejekimusic@yahoo.com  
 
Sinat Teknik | Dealer: Audio  
Bekasi +62 21 8858960  
 
Sincere | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 4243173  
 
Sinergi Professional | System Integrator: Audio,  
Acoustic, Visual | Jakarta Selatan +62 21 29306977  
info@sinergiprofessional.com  
www.sinergiprofessional.com 
 
SL Flightcase | Manufacturer: Flightcase/Hardcase  
Jakarta Barat +62 21 56944921, 8161458093 
slflightcase@yahoo.com | www.slflightcase.com  
  
Smart Integrator Solution | Dealer: Multimedia 
Jakarta Barat +62 21 91322995  
sisolusi@yahoo.com | www.sisolusi.com  
 
Soundlab Indonesia | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 6508608 | ermanliu@soundlab.co.id   
www.soundlab.co.id 
 
Soundworks | Rental | Jakarta Selatan  
+62 21 83781775 | info@soundworksjakarta.com  
www.soundworksjakarta.com 
 
Speaker Soft Cover | Manufacturer 
Jakarta +62 811106326 | speakersoftcover@gmail.com 
 
Spinach | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 7190584  
 
SQ Sound & Lighting | Rental | Jakarta  
+62 21 7397379, 21 7220215 | sqentertain@cbn.net.id  
 
SSR Jakarta | Sekolah Audio & Creative Media 
Jakarta +62 21 5323939 | www.ssrjakarta.com  
 
Standart Musik | Sales: Audio  
Tanjung Pinang, Bintan +62 771 29657  
 
StudioPro Professional / Audio-Visual System 
Dealer / Rental: Audio  
Bandung +62 22 92920188, 811231168  
studioprosound@gmail.com | www.studioprosound.com   
 
Studio Sembilan | Rental: Audio | Jakarta Barat  
+62 087882523131 | wawan@studiosembilan.com 
 
Suara ProAudio | Dealer: Audio, Lighting 
Jakarta Selatan +62 21 29222841  
solution@suaraproaudio.com | www.suaraproaudio.com 
 
 

Suara Visual Indonesia (SVI) | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 7210517 | info@svi-indonesia.com  
 
Sulijaya | Dealer: Audio  
Merauke +62 971 321503  
 
Sultan | Dealer: Audio  
Palu +62 451 424235  
 
Sumber Ria Sound | Dealer / Rental: Audio | Jakarta 
sales@sumber-ria.com | www.sumber-ria.com 
 
Sumber Suara Bahana | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 45851368, 21 29451465-67 
agus@sumbersuarabahana.com  
www.sumbersuarabahana.com  
 
Supersonic Indonesia | Rental | Jakarta  
+62 8170999942 | supersonic.indonesia@yahoo.com  
www.supersonic-indonesia.com    
 
Surabaya Musik | Dealer: Audio  
Surabaya +62 31 5315950  
 
Suryaputra Musik | Dealer: Audio  
Semarang +62 3550560  
 
Tango | Dealer: Audio  
Medan +62 61 7341502, 61 7355193 
 
Technic Audio | Dealer: Audio | Medan 
+62 61 4524142  | technicaudio.budi@gmail.com  
www.technicaudio.co.id  
 
The Little MIDI Store | Dealer: Audio  
Bandung +62 22 86064613, 8170060050  
thelittlemidistore@gmail.com  
www.thelittlemidistore.com | www.tokoalatdj.com 
 
Tridy Production / Tiga Dewa Perkasa | Rental 
Jakarta +62 87870052803 | tridy_production@yahoo.com   
 
Tiga Negeri Music House | Dealer: Audio  
Bandung +62 22 7208123, 22 7695885 
Cirebon +62 23 238383 | Jakarta +62 21 7665913-14 
tiganegerumusicjakarta@yahoo.co.id    
  
Timur Audio | Dealer: Audio 
Jakarta +62 21 33063603,  21 6252538  
timuraudio@yahoo.com | timuraudio@timurgroup.com 
 
Toko Nada | Dealer: Audio  
Bandung +62 21 4205169  
 
Tom’s | Dealer: Audio | Denpasar +62 36 766788 | 
Jayapura +62 967 835236 | Makassar +62 411 324652 
Manado +62 431 857555, 431 852110  
  
Tom Chic’s | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 8840888  
 
Top Musik | Dealer: Audio  
Makassar +62 411 335546 
 
Trinity Music Center  
Sekolah Musik / Dealer: Instrumen Musik  
Jakarta +62 21 5884208, 21 5880897 
Bekasi +62 21 8654841, 21 93433108 
trinitymusiccenter@yahoo.com   
www.trinitymusiccenter.com 
 
TSound Makassar | Rental 
Makassar +62 411 5708555, 411 8134222 
 
 

Unity Musik | Dealer: Audio, Recording  
Serang, banten +62 254 203975   
 
URS-Pro | Dealer: Audio  
Jakarta +62 8161143943  
 
V2 Indonesia | Dealer / Rental: Multimedia 
Jakarta +62 21 57853547 | www.v2indonesia.com  
 
V8 Sound | Manufacturer: Audio  
Jakarta +62 8211106326, 491735190232 
sales.v8sound@gmail.com | www.v8sound.com  
 
Victory Musik | Dealer: Audio  
Makassar +62 411 334959  
 
Vin’z Sound | Rental | Jakarta +62 21 93588861 
vinzsound@yahoo.com  
 
Viola | Dealer: Broadcast  
Jakarta +62 21 6592680 | viola173@cbn.net.id  
 
Vista Audio | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6129505  
 
Voices | Rental 
Bandung +62 22 7202215 | wslnet@attglobal.net   
 
VW Musik | Dealer: Audio  
Jakarta +62 21 6125170  
 
Warzone | Dealer: Audio  
Jambi +62 741 7084233  
 
Wisesa | Rental  
Kota Makassar +62 411 2424002, 81343830080 
arief@artibintangwisesa.com  
 
Wijaya Instruments | Dealer: Audio 
Tangerang +62 21 98053143  
 
W.M. Harapan | Dealer: Audio  
Kudus +62 291 432033   
 
W.M. Melodia | Dealer / Rental: Audio, Lighting 
Surabaya +62 31 5021158, 31 5020680 
 
W.M. Purnomo | Dealer: Audio  
Semarang +62 24 8411108  
 
W/W Musik | Dealer: Audio  
Malang +62 341 562230  
 
X System International | Rental  
Jakarta +62 21 66673385, 21 66673386 
www.xsystem.com.sg  
 
Y2C International | Dealer: Audio | 
Jakarta +62  
21 5809908 | marketing@y2cinternational.com |  
www.y2cinternational.com 
 
Yamaha Musik Indonesia  (Distributor)  
Distributor: Audio | Jakarta +62 21 52921559  
Jambi +62 741 24520 | www.id.yamaha.com 
 
Zeal Musik | Dealer: Audio 
Yogyakarta  +62 274 627147  
sales@zealmusik.com | www.zealmusik.com  
 
Zoe Musik | Dealer: Audio  
Palangkaraya +62 514 28888 
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