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komentar, dan pendapat yang dikemukakan dalam publikasi 
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atau penerbit. Kami melakukan segala upaya untuk memasti-
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Selama ini, monitor Neumann sering 
dianggap sebagai hidden gem bagi 
professional industry pro audio, 
broadcaster, engineer mastering, 
maupun ahli audio imersif. 
“Siapapun yang telah 
mendengarkan suaranya akan 
segera mengupgrade ruang mixing 
mereka – mulai dari studio stereo 
klasik untuk produksi musik, hingga 
produksi audio imersif 9.1.5 untuk 
Dolby Atmos dan diatasnya,” kata 
Kenan Phang, Senior RF Engineer 
bagi Sennheiser dan Neumann. 
“Kenapa saya dak pernah 
mendengarnya sebelumnya?”, 
adalah pertanyaan yang paling 
sering diucapkan oleh ar s 
internasional peraih penghargaan 
Emmy, Grammy maupun Oscar. 
Untungnya, saat ini Neuman telah  

membuka sebuah ruang demo 
eksklusif bagi para professional di 
area Asia Tenggara untuk merasakan 
sound eksklusif dari  
Neumann, yang dimulai dengan 
wilayah Indonesia dan Singapura. 
 
“Neumann telah mendefinisikan 
sebuah standar nggi bagi 
microphone sejak 1928 silam. Untuk 
memahami bahwa kami juga 
melakukan hal yang sama bagi 
studio monitoring, anda perlu 
mendengarkan perbedaannya jika 
dibandingkan dengan monitoring 
yang saat ini anda anggap “sangat 
bagus”. Kami melihat minat yang 
sangat luar biasa dari industry 
terhadap ruang demo ini. 
Monitoring bukanlah sesuatu yang 
dapat anda rasakan dari situs  

internet maupun lampiran teknis”, 
kata CEO Neumann Ralf Oehl 
sembari mengumumkan 20 ruang 
demo tambahan di seluruh dunia 
pada 2022 mendatang. 
 
Lini produk Neumann melipu  
monitor untuk beragam ukuran  
ruangan, jangkauan suara, opsi 
moun ng, standar jaringan dan 
bahkan standar industri yang paling 
ketat sekalipun. Opsi analog 
maupun DSP juga termasuk 
diantaranya, bersama dengan 
teknologi subwoofer yang dak 
tertandingi. Salah satu fitur 
tambahan di monitor Neumann 
adalah alignment kit otoma s, yang 
dikembangkan dari kerjasama 
dengan para ahli audio dari 
Fraunhofer Ins tute. 
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NEUMANN LUNCURKAN RUANG DEMO MONITOR  
BERSAMA CHANDRACOM 



Ruang demo 
terbaru di 
ChandraCom siap 
menyambut para 
professional bidang 
industri pro audio 
maupun siaran yang 
ingin melakukan 
audisi setup stereo, 
termasuk juga 
diantaranya 
monitor KH 310 
serta DSP 
subwoofer KH 750. 
Tidak hanya itu, 
ChandraCom juga 
berencana untuk 
membuka 2 ruang 
demo baru lainnya 
dengan setup yang 
berbeda. Sebagai 
distributor utama produk  
Neumann di Indonesia, beberapa 
produk seper  KU 100, MA 1, 
U87 serta lainnya turut tersedia  
di lokasi demo.  

 

 
 
 
 
 

 

“Kami ingin para professional dapat 
merasakan pengalaman serta 
potensi dari model KH secara 
langsung. Reputasi monitor ini dak 
tertandingi dalam hal sound yang 
presisi, netral dan juga mudah 
terintegrasi dengan beragam setup. 
Namun, anda perlu merasakan 
sendiri bagaimana monitor ini dapat 
mempermudah sesi anda, 
mengurangi kelelahan akus k, serta 
memberikan kontrol yang lebih baik 
terhadap sound stage anda. Kami 
ingin menyajikan sebuah ruangan 
demo yang mendeka  standar 
professional sehingga semua orang 
dapat membuat keputusan terbaik 
dari hasil demo ini,” kata Kenan. 
 
 
h ps://en‐de.neumann.com/ 
 
www.sennheiser.com 
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KH 310 

Silahkan menghubungi nomor           
berikut untuk kunjungan                 

Se adi Chandra                         
ChandraCom                            

+62 816 1959 194                        
se adi@chandracom.net 

KH 750 DSP 



Ligh ng designer Crt Birsa telah 
menciptakan visual menakjubkan 
untuk kontes menyanyi MMS di 
Slovenia, yang pada tahun ini 
memiliki tema “Fes val of the 
Melody of Sea and Sun”. Bekerja 
dengan ChamSys MagicQ MQ70, 
Birsa memprogram sebuah 
pertunjukan dengan 7‐universe 
dengan 14 lembar cue dan cue list 
yang memberikan aksen kuat 
terhadap desain set dari rekan 
kerjanya.  
 
“Karena ini adalah konser live music, 
tata ligh ng pun harus ikut ambil 
bagian untuk memberikan energi 
kuat terhadap penampilan 
penyanyi,” kata Birsa.  

“Karena itulah desain set maupun 
ligh ng dak hanya dibangun 
dengan per mbangan este ka, 
namun juga memudahkan untuk 
perubahan yang cepat serta ligh ng 
burst yang kuat. Soal warna, kami 
memanfaatkan berbagai tampilan 
dual‐tone,” lanjut Birsa.  
 
“Saya kira desain ini akan terlihat 
paling baik ke ka memakai 2 warna 
yang serupa. Karena adanya video 
sebagai latar belakang, terlalu 
banyak warna yang dimainkan justru 
akan menghancurkan tampilan 
panggung secara keseluruhan – 
terutama jika terlihat di depan 
kamera!”  
 
Birsa memprogram ligh ng konser 
dengan MQ70nya menggunakan 
Wysiwyg R46 selama 3 hari pre‐
programming. Faktor pen ng yang 
memudahkan proyek ini berjalan 
dengan mulus adalah kemampuan 

me coding dari konsol ChamSys 
miliknya. “Saya baru pertama kali 
mendesain ligh ng untuk kompe si  
 

musik, yang mana saya harus 
menggunakan mecode untuk 
mengeksekusi ligh ng di sepanjang 
acara. Fitur Time Code, terutama 
Timeline Editor, sangat membantu 
pekerjaan saya untuk mempercepat 
proses programming dan recording 

me code. Pertama, saya merekam 
me code untuk main cue stack. 

Kemudian saya membuka Timeline 
Editor dan menempatkan seluruh TC 
cue tersebut pada beat yang tepat 
secara visual. Proses ini 
mempercepat waktu recording TC 
secara keseluruhan menjadi hanya 
setengahnya saja,” kata Birsa. 
 
 
chamsysusa.com 
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CHAMSYS MAGICQ MQ70 CIPTAKAN DESAIN  
LUWES UNTUK MMS 2021 



https://en-de.neumann.com/ndh-20?utm_source=AVLTimes&utm_medium=digitalad&utm_campaign=APAC&utm_content=fullpage


L‐Acous cs telah menunjuk Timothy 
Zhou sebagai CEO L‐Acous cs Asia 
Pasifik, dan pada bulan ini akan 
meresmikan kantor regional terbaru 
di Singapura. Sebagai tambahan 
dibukanya hub APAC terbaru,  
Zhou juga menangani m yang 
berdedikasi untuk melayani partner 
lokal sekaligus memperkenalkan 
inovasi teknologi pada pasar 
ver cal, terutama untuk aplikasi 
residensial dan juga arsitektural.  
 
Untuk membantu Zhou 
menjalankan tugasnya, L‐Acous cs 
telah menugaskan dua anggota m 
kunci sebagai direktur. Alvin Koh 
telah ditunjuk sebagai Director of 
Applica on Project, untuk 
membantu beragam proyek dan 
klien di area APAC, bersama dengan 
David Cooper sebagai Director of 
Sales. Tim ini akan meneruskan 
hubungan dengan partner L‐
Acous cs yang telah ada, sambal 
mengembangkan bisnisnya dengan 
menciptakan kerjasama di pasar  
baru ini. “Dalam beberapa tahun  

mendatang, kami ingin memperkuat 
hubungan dengan jaringan partner 
kami di APAC, dan menjadi sebuah 
hub yang ideal untuk memberikan 
dukungan maksimal.”  
 
“Salah satu langkah logis dari  
L‐Acous cs untuk memberikan 
dukungan dan komitmen ke wilayah 
APAC adalah membangun sebuah 
hub di Singapura, dan hal itu juga 
sejalan dengan filosofi kami untuk  

berpikir secara global namun 
ber ndak ala lokal,” kata Laurent 
Vaissié, chief execu ve officer dari 
L‐Acous cs. “Merk premium 
sekalipun hanya dapat bertahan 
berkat dukungan m elit dengan  
visi dan misi yang sama. Hervé 
(Guillaume, chief execu ve officer 
dari L‐Acous cs Group) dan saya 
percaya bahwa kerjasama Tim, 
David serta Alvin akan membawa 
partner kami di APAC menuju masa 
depan sound yang lebih baik,” 
komentarnya. “Ke ka kolega dan 
pengunjung datang ke L‐Acous cs 
Singapura, mereka akan merasakan  
pengalaman yang sama ke ka 
mengunjungi kantor L‐Acous cs 
yang lain,” komentar Zhou. “Ada 
sebuah budaya unik di perusahaan 
ini, sebagai hasil yang natural dari 
komitmen kami terhadap teknologi 
dan sebuah karya seni. Kesuksesan 
terbesar dari m APAC terbaru ini 
adalah untuk menyajikan 
kebudayaan tersebut ke APAC.” 
 
l‐acous cs.com 
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L‐ACOUSTICS BUKA KANTOR REGION ASIA PASIFIK BARU 



Setelah sempat berhen  melakukan 
konser live dan touring sejenak 
akibat pandemi global, Lady A dan 
juga seluruh anggota industri 
touring kini dipenuhi energi yang 
lebih besar dari sebelumnya – 
bersama dengan perlengkapan 
terbaru dari Sennheiser: kapsul 
microphone super‐cardioid MM445 
terbaru. Jadwal tour Lady A pertama 
dimulai dari Mohegan Sun di 
Uncasville, CT pada 29 Juli, menjadi 
tour yang dak terlupakan – bahkan 
bukan hanya bagi kru produksi saja.  
 
Salah satu keputusan besar yang 
dibuat oleh FOH engineer Bre  
“Scoop” Blanden, adalah meminta 
seluruh vokalis Lady A untuk 
menggunakan MM 445 terbaru, 
yang dijalankan dalam sistem 
nirkabel Sennheiser Digital 9000. 
“Mulai dari phase response serta 
perspek f EQ, saya memutuskan  

untuk menggunakan kapsul yang 
sama bagi semua RF,” katanya. 
 
Blanden merasa bahwa polar pa ern 
dari MM 445 membantunya 
mendapatkan respons frekuensi 
yang merata; terutama terhadap 
vokalis utama Hillary Sco , yang juga 
mempunyai teknik microphone yang 
baik: “Hillary memiliki dynamic range 
vokal yang sangat lebar, dan saya 
juga lebih suka bila suaranya 
terdengar lebih organik dan dak 
banyak terkompresi,” kata Blanden. 
“Hal ini biasanya menjadi masalah 
pada microphone lain. Namun saya 
menemukan bahwa polar pa ern 
yang rapat dari MM 445 bisa 
menangkap frekuensi suaranya 
dengan lebih merata. Saya juga 
merasa bahwa 445 dak 
memberikan frekuensi low‐mid  
pada jarak dekat.” Blanden juga 
mengapresiasi respons tonal dari  

kapsul MM 445: “Saya 
mendeskripsikan MM 445 sebagai 
kapsul mic yang mempunyai 
frekuensi top end yang rata, dan 
juga kurva frekuensinya sangat 
can k,” katanya.  
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SENNHEISER MM 445 JADI PILIHAN TERBARU  
BAGI LADY A 



“Kapsul terbaru ini, bersama dengan 
signal processing yang minimal, bisa 
menyediakan pembacaan frekuensi 
high yang baik dan merata – 
terutama untuk menangani  
dynamic range vokalis kami.” 
MD 445 beserta MM 445 telah 
didesain khusus untuk menangani 
setup panggung modern. In  dari 
desain ini adalah sebuah voice‐coil 
terbaru yang terbuat dari campuran 
aluminium‐tembaga yang ringan. 
Respons transien yang cepat 
menjamin suara yang transparan 
serta detal yang didukung oleh 
frekuensi mid dan bass yang kaya. 
Suaranya sendiri terkesan sangat 
dekat dan in m, serta dak 
terpengaruh oleh kebisingan suara 
instrument lain di sekitarnya. Berkat 
pickup pa ern supper‐cardioidnya, 
microphone ini memiliki gain yang  

besar sebelum terjadi feedback. 
Bagi monitor engineer Pete 
Bowman, hal terpen ng adalah 
menyediakan klari  dan kejelasan 
suara bagi ar snya. Bowman serta 

m produksi Lady A ru n membuat 
pengaturan kecil pada setup 
soundnya se ap tahun: “Saya 
merasa, se ap tahun kami semakin 
dekat dengan kesempurnaan,” 
komentarnya. Segera setelah dia 
memperoleh kapsul terbaru MM 
445, “kami langsung menyukainya 
saat itu juga,” kata Bowman.  
 
“Kami melakukan sedikit gain 
adjus ng, namun performa asli dari 
kapsul ini sendiri terdengar bagus,” 
katanya. “Sebagian pengetahuan 
yang saya dapatkan ke ka lockdown 
adalah untuk mengatur frekuensi 
lebih dari yang dibutuhkan Hillary di  

telinganya. Kebetulan Sennheiser 
baru saja merilis kapsul ini, 
bersamaan dengan signal chain 
yang baru saya kembangkan untuk 
vokalnya. Saya telah berbicara 
dengan Hillary minggu kemarin, dan 
dia berkata, ‘Saya bisa 
mendengarkan vokal saya sendiri 
lebih baik dari sebelumnya,’ dia 
adalah penyanyi yang hebat.”  
 
Lady A adalah salah satu band yang 
mengadopsi Sennheiser Digital 9000 
saat tur global, dan mereka dak 
berniat kembali. “Digital 9000 
sangat bagus,” komentar Bowman. 
“Tahun ini kita memiliki 18 channel 
in‐ear, 16 channel untuk backline 
nirkabel dan 10 channel untuk 
vokal.” 
 
www.sennheiser.com 
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Monitor engineer Pete Bowman 

di ruang control pada konser 
Lady A terbaru 



Pameran dagang pro AV dan 
hiburan terbesar di China, Prolight + 
Sound Guangzhou (PLSG), sebentar 
lagi akan menyambut edisi ke 
20nya. Selama lebih dari 2 dekade, 
pameran ini telah menyaksikan 
evolusi industry dan menjadi 
penggerak utama dalam beragam 
kolaborasi bisnis, maupun 
perkembangan teknologi. Kali ini, 
era baru bagi inovasi digital akan 
ditonjolkan dalam pameran melalui 
beragam elemen pertunjukan, 
termasuk diantaranya tema “Dibalik 
Ligh ng dan Sound”, serta 
kembalinya konsep popular 
“Teknologi Temu Budaya”. PLSG ke 
20 akan diselenggarakan pada 
tanggal 25‐28 Februari 2022 di area 
A dan B dari komplek Pameran 
Dagang Ekspor dan Impor China. 
Lebih dari 1,400 peserta pameran 
akan saling menampilkan inovasinya 
dalam 16 hall sebesar 160,000‐
meter persegi.  
 
Richard Li, General Manager Messe 
Frankfurt (Shanghai) Co Ltd sangat 
puas terhadap pencapaian pameran 
ini: “Messe Frankfurt telah menjadi 
co‐organisator sejak 2013, untuk 
mempertahankan posisinya sebagai 
pla orm dagang paling 
komprehensif bagi industry. 
Bersama dengan jaringan global  

kami yang kuat serta sumber daya 
lokal dari partner kami, STE, jaringan 
industry di China maupun luar negeri 
telah membuka peluang serta 
kerjasama bisnis yang dak terhitung 
jumlahnya. Pembeli global juga bisa 
berbisnis secara langsung melalui 
pla orm digital yang ditawarkan 
oleh Messe Frankfurt – ‘PLSG Live 
and Online’ – bersamaan dengan 
pameran fisik.”  
 
Komunitas entertainment dan juga 
AV dipenuhi oleh orang‐orang yang 
penuh dengan krea fitas. PLSG 
memfasilitasi krea fitas tersebut 
dengan metode pameran baru agar  

mereka dapat mempresentasikan 
produk serta teknologi terbarunya 
lebih baik. Terutama, tema 
‘Teknologi Temu Budaya’ akan 
menjadi salah satu sorotan utama 
pada edisi 2022 kali ini. Sementara 
itu, “PLS Xtage” akan menyambut 
sejumlah peserta spesialis untuk 
menggabungkan teknologi ligh ng, 
sound dan juga digital terbaik, untuk 
menciptakan sebuah pengalaman 
kebudayaan yang 
unik serta 
interak f bagi para 
pengunjung. 
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PROLIGHT + SOUND GUANGZHOU SIAPKAN EDISI  
ULANG TAHUN KE 20 PADA FEBRUARI 2022 



 SJ Ligh ng kembali ciptakan desain produksi ligh ng 
yang spektakuler pada keempat panggung dan juga VIP 
area panggung utama di Miami Rolling Loud Fes val 
2021 yang bertempat di Hard Rock Stadium, Miami 
Gardens di Florida.  
 
Pada ke ga panggung ini, moving light Robe berperan 
pen ng dalam desainnnya: 92 MegaPointe mengisi 
Ciroc Stage, sementara itu Audiomack Stage dipenuhi 
oleh 66 x MegaPointe dan juga 36 x BMFL Blade. 
Instalasi ligh ng kedua panggung ini diberikan oleh 
4Wall cabang Miami. Berikutnya 24 Spiider untuk DRYP 
Stage dipasang oleh spesialis event asal New York dan 
Miami, Technical Arts Group (TAG).  
 
Perwakilan SJ Ligh ng, Stephen Lieberman telah 
diberikan kebebasan dari klien untuk menciptakan 
desain yang sesuai. Elemen Robe yang terdapat pada 
se ap rig telah dipilih untuk membantu memperkuat  
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ROLLING LOUD BERSAMA ROBE 

BMFL Blade 



 
dan juga menyeimbangkan ligh ng, 
yang secara khusus dipilih langsung 
oleh Stephen berdasarkan 
pengalamannya menggunakan 
beragam merk dalam berbagai 
proyek.  
 
Dia berkomentar kalau Robe 
mempunyai “banyak pilihan untuk 
fixture bertenaga nggi dalam skala 
stadium yang dapat diandalkan 
serta memiliki banyak fitur.” Dia 
juga menghorma  serta menghargai 
komitmen dari “orang‐orang 
dibelakang Robe” yang 
mengembangkan produk tersebut. 
“Sikap mereka sangat berharga bagi 
kami,” katanya.  
 
Beberapa ar s headliner juga 
membawa rig spesialnya sendiri 
‘dibawah’ sistem utama pada se ap 
panggung. Sementara itu ar s lain 
yang dak memiliki LDnya sendiri 
dibantu oleh Stephen dan m 
operator serta programmernya  

 

yang penuh dengan talenta dan 
pengalaman. Seluruh ligh ng 
dikontrol menggunakan konsol 
grandMA. 

 

robe.cz 
 
Foto Ciroc Stag & Audiomack stage ©  
4Wall oleh Gabe Palmer’  
Foto DRYP stage © Technical Arts Group 
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Selama ini, monitor Neumann sering 
dianggap sebagai hidden gem bagi 
professional industry pro audio, 
broadcaster, engineer mastering, 
maupun ahli audio imersif. 
“siapapun yang telah 
mendengarkan suaranya akan 
segera mengupgrade ruang mixing 
mereka – mulai dari studio stereo 
klasik untuk produksi musik, hingga 
produksi audio imersig 9.1.5 untuk 
Dolby Atmos dan diatasnya,” kata 
Kenan Phang, Senior RF Engineer 
bagi Sennheiser dan Neumann.  
 
“Kenapa saya dak pernah 
mendengarnya sebelumnya?”, 
adalah pertanyaan yang paling 
sering diucapkan oleh ar s 
internasional peraih penghargaan 
Emmy, Grammy maupun Oscar. 
Untungnya, saat ini Neuman telah 
membuka sebuah ruang demo 
eksklusif bagi para professional di 
area Asia Tenggara untuk 
merasakan sound eksklusif dari 
Neumann, yang dimulai dengan 
wilayah Indonesia dan Singapura.  
 
“Neumann telah mendefinisikan 
sebuah standar nggi bagi 
microphone sejak tahun 1928. Agar 
dapat memahami bahwa kami juga 
melakukan hal yang sama bagi 
studio monitoring, anda perlu 
mendengarkan bedanya jika 
dibandingkan dengan monitoring 
yang saat ini anda anggap “sangat 
bagus”. Kami melihat minat yang 
sangat luar biasa dari industri 
terhadap ruang demo ini. 
Monitoring bukanlah sesuatu yang 
dapat anda rasakan dari situs 
internet maupun lampiran teknis”, 
kata CEO Neumann Ralf Oehl 
sembari mengumumkan 20 ruang 
demo tambahan di seluruh dunia 
pada 2022 mendatang.  

Lini produk Neumann melipu  
monitor untuk beragam ukuran 
ruangan, jangkauan suara, opsi 
moun ng, standar jaringan dan 
bahkan standar industri yang paling 
ketat sekalipun. Opsi analog maupun 
DSP juga termasuk diantaranya, 
bersama dengan teknologi 
subwoofer yang dak tertandingi. 
Salah satu fitur tambahan di monitor 
Neumann adalah alignment kit 
otoma s, yang dikembangkan dari 
kerjasama dengan para ahli audio 
dari Fraunhofer Ins tute.  

Ruang demo terbaru di The Living 
Room Studio siap membantu para 
professional di industri studio 
maupun siaran. Studio yang 
dilengkapi dengan 11 unit KH 80 
DSP serta sebuah KH 750 DSP ini 
sanggup menyajikan setup hingga 
standar Dolby Atmos 7.1.4. Sesi 
demo juga menyertakan seluruh 
standar format playback audio dan 
juga layanan streaming terkenal. 
Produk Neuman yang juga tersedia 
untuk audisi antara lain microphone 
U87, yang terkenal berkat 
karakteris k sound yang warm dan 
balans. “ 
 
h ps://en‐de.neumann.com/ 
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RUANG DEMO MONITOR EKSKLUSIF NEUMANN  
DI THE LIVING ROOM STUDIO 

Silahkan menghubungi nomor           
berikut untuk kunjungan                 

Sumantri Limin  
The Living Room Studio  

Grand ITC Permata Hijau,  
Saphire 26, Jakarta  

ques orsaken@gmail.com 
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Fixture ETC fos/4 adalah sebuah 
ligh ng yang didedikasikan untuk 
pasar studio produksi maupun 
siaran tv. Malo Ma, gaffer muda 
yang sedang berkarir di Hong Kong, 
telah menggunakan fixture fos/4 
dalam beberapa produksi videonya. 
Salah satunya adalah produksi music 
video dari penyanyi muda Hong 
Kong yang tengah naik daun. Malo 
memimpin teknis ligh ng dalam 
produksi video ini.  
 
Music videonya menampilkan 
bagaimana upaya sang gadis untuk 
bangkit dari kegagalan dan kembali 
berjuang menghadapi berbagai 
tantangan. Fos/4 Daylight HDR (8”  
x 24”) digunakan dalam beberapa 
shot dalam produksi. “Warnanya 
sangat natural. Saya suka dengan 
cahayanya yang menyatu dengan 
LED warna merah, sehingga 
menonjolkan tone warna kulit 
dengan can k dan terlihat nyata,” 
komentar Malo Ma. “Efek 
ligh ngnya terlihat natural, dan  

menciptakan 
mood yang 
tepat untuk 
mengangkat 
beragam 
perasaan  
yang ingin 
ditampilkan 
dalam lagu,” 
tambah Malo.  
 
Berkat 
pengalaman 
baiknya 
menggunakan 
panel fos/4, 
Malo juga 
menambahkan  
Fresnel fos/4 kedalam da ar 
perlengkapannya ke ka dia 
menyiapkan produksi untuk video 
fashion. Dalam produksi ini, Malo 
bersama mnya perlu mengatur 

ngkat kecerahan, warna dan sudut 
ligh ng yang tepat. “Tingkat 
kecerahannya sangat pas. Selain itu 
saya juga menyukai UI yang  

sederhana namun intui f,  
sehingga memudahkan saya untuk 
mengatur warna dan pengaturan 
lainnya secara cepat dan akurat,” 
komentar Malo. 
 
etcconnect.com 
 
Foto © Arena Events & Cipane.com 
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ETC FOS/4 CIPTAKAN EMOSI SEMPURNA  
DALAM MUSIC VIDEO DI HONG KONG 



Pada 9 September 2021, Gentleman 
telah menjadi bintang tamu utama 
pada seri konser Strandkorb Open 
Air di gedung Hoppegarten, Berlin. 
Perlengkapan microphone kabel 
maupun nirkabel serta IEM dari 
Sennheiser kembali menjadi 
andalan dalam konser Gentleman 
bersama bandnya.  
 

Vokalis utama Gentleman, Tilmann 
O o, menggunakan Sennheiser SKM 
6000 handheld transmi er yang 
dipakai bersama sebauh MM 435 
microphone head. Kapsul dynamic 
cardioidnya adalah penerus sah dari 
kapsul Sennheiser MD 9235 yang 
legendaris, dan telah dibuk kan 
keunggulannya dalam berbagai live 
maupun produksi siaran di seluruh 
dunia.  
 

Interface kapsul yang telah 
terstandarkan ini menjamin MM 
435 microphone head dapat 
kompa bel dengan Sebagian besar 
sistem nirkabel Sennheiser.  
 
 

 

 WWW.AVLTIMES.COM 

AVL TIMES INDONESIA 

NUANSA REGGAE ALA GENTLEMAN  
DAN SENNHEISER WIRELESS SYSTEM 

Sennheiser MM 435 
microphone head 

dengan kapsul dynamic 
high-end (cardioid) 

Sebuah microphone E901 
digunakan pada bass drum, 

sementara pada tom 
menggunakan dua  
microphone E604 



Dalam MM435, kombinasi antara 
voice‐coil aluminium‐copper yang 
ringan dan responsif bersama 
dengan diaphragm berdiameter 
besar menjamin sound mendetail 
dengan frekuensi high yang rapi. 
Pada saat yang sama, kapsul ini juga 
tahan terhadap feedback. Desain 
spring‐mountednya juga efek f 
dalam meredam noise dari 
lingkungan sekitar. Sebuah hum 
compensated coil meredam 
interferensi elektromagne k, 
sehingga keberadaan LED panel 
maupun motor apapun di panggung 

dak akan memberikan masalah 
serius. Sebuah konstruksi metal 
yang kokoh melindungi kapsul dari 
kerusakan mekanis bahkan ke ka 
menghadapi penanganan saat tur 
yang paling buruk sekalipun. 
 
Kapsul cardioid ini mempunyai 
proximity effect yang nyaman dan 
respons frekuensi antara 40 ‐20,000 
Hz. Dynamic rangenya mencapai 
146 dB(A), sementara self‐noise 
(setara dengan noise level A 
menurut DIN IEC 651) sangat rendah 
berada di angka 17 dB. MM 435 
microphone head ini dapat 
menangani sound pressure level 
hingga mencapai 163 dB, sehingga 
bisa dipakai bahkan dalam 
panggung yang berisik.  

Dalam konser Gentleman di 
Hoppergarten, Berlin, sebuah rack 
19” terlihat berada tepat disebelah 
konsol monitoring yang ditempatkan 
di sisi panggung. Rack ini berisi 2 
receiver Sennheiser EM 6000, 
sebuah stasiun pengisian daya L 
6000 dan juga 3 modul LM 6060, 
bersama dengan laci yang 
menampung 5 transmi er SKM 6000 
serta sejumlah kapsul microphone 
lain. 
 
“Kami telah menggunakan sistem 
digital Sennheiser sejak awal musim 
panas 2021,” kata Nepomuk “Muk” 
Tuschy, yang bekerja sebagai 
monitor mixer untuk Gentleman  

selama beberapa tahun. “Wajar jika 
band touring membawa sendiri 
semua perlengkapan dan juga 
microphonenya. Kami juga akan 
membeli beberapa microphone 
Sennheiser lainnya di masa depan 
agar dapat melakukan miking pada 
drum set. Saat ini, kami sudah 
menggunakan microphone 
Sennheiser e901 untuk bass drum 
dan juga dua buah microphone 
e604 dari perusahaan rental lokal 
untuk tom.”  
 
Pada konser Beach Chair Open Air di 
Hoppegarten, transmi er SSKM 
6000 digunakan oleh Gentleman, 
vokalis latar Patricia “Treesha” 
Moore dan juga rapper tamu Ezhel. 
Tambahan SKM 6000 lainnya 
diletakkan dalam jangkauan di pintu 
masuk panggung sebagai cadangan. 
Transmi er ini beroperasi 
menggunakan kapsul yang berbeda. 
MM 435 microphone head 
disediakan untuk Gentleman dan 
Ezhel, sementara transmi er 
Treesha memakai MMD 945. 
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Teknologi nirkabel Sennheiser  
di konsol monitoring 



“Kita memiliki akses untuk mencoba 
berbagai pilihan kapsul dan sangat 
terbantu dengannya. Saat ini, kami 
sedang dalam proses mencari 
konfigurasi microphone head yang 
pas untuk suara tertentu,” kata 
Muk. “Untuk penyanyi latar, kami 
memulai dengan MMD 935, yang 
memang terkenal karenanya. 
Namun untuk sementara waktu, 
kami gan  memakai MMD 945 
dengan pola pickup super‐cardioid, 
karena kami menyadari bahwa 
terkadang suara cymbal drum yang 
kencang juga ikut masuk kedalam 
kapsul microphone. Menurut selera 
kami, MM 435 dak cocok dengan 
karakter suara Treesha. Sementara 
itu, Tilmann justru memakai MM435 
karena mampu menangkap 
frekuensi nggi dengan baik, tanpa 
menimbulkan feedback. Tilmann 
sering menggunakan beberapa 
microphone ke ka berada di tepi 
depan panggung, meskipun dia 
memiliki in‐ear monitoring. Jadi 
saya dapat menambah level 
monitoringnya tanpa ada resiko 
terjadi feedback atau merubah 
karakter sound microphonenya – 
sangat luar biasa!” 
 
FOH mixer Philipp Sachsenheimer, 
yang telah menemani Gentleman 
selama lebih dari 20 tahun, ikut 
menambahkan: “Bagi kami, MM 435 
punya suara yang kurang pas untuk 
vokal latar. Kapsul ini membuat 
suara latar menjadi sangat presisi 
dan menonjol. Namun vokal latar  

haruslah lebih mundur, dan sesuai 
namanya, justru membentuk sebuah 
latar belakang bagi lead vokal. Bisa 
dibilang bahwa MM 435 justru 
terlalu bagus untuk kebutuhan ini…” 
(tertawa)  
 
Muk dak memiliki banyak 
kesempatan untuk mencoba 
langsung sistem Sennheiser Digital 
6000 sebelum konser Gentleman 
berlangsung: “Saya menghadiri 
sebuah pertunjukan di Wiesbaden 
pada Juli 2021 lalu, dan disanalah 
saya pertama kali mengeluarkan 
transmi er dan kapsulnya dari kotak 
pembungkus aslinya,” kata Muk. 
“Sejujurnya, saya merasa gugup, 
namun sistem ini bekerja dengan 
baik pada pengaturan pertama 
setelah saya memahami cara 
menggunakan ke ga tombol ini pada 
transmi er.” 

Saat ini, kegiatan mengatur sistem 
sebelum se ap pertunjukan sudah 
menjadi ru nitas harian: “Karena 

dak banyak acara yang 
diselenggarakan saat ini akibat 
pandemi, saya kira dak akan ada 
banyak gangguan nirkabel di lokasi,” 
kata Muk. “Aturannya, ke ka 
pertama kali menyiapkan sistem, 
langkah pertama saya adalah 
menggunakan fungsi Easy Setup 
Sync pada IEM stereo transmi er 
Sennheiser SR 2050. Selanjutnya 
saya menambahkan frekuensinya 
pada channel Digital 6000. Sesekali 
saya menggunakan perangkan 
Sennheiser WSM untuk mengatur 
frekuensi, namun saya selalu 
menjalankannya pada saat konser, 
sehingga saya dapat memonitor 
status level baterai dan juga level RF 
dan AF. Sangat prak s. Fitur Scan & 
Auto pada sistem Digital 6000 

sangat mudah dipakai dan 
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Rapper tamu Ezhel dengan  
SKM 6000 handheld transmitter 



Kru audio Gentleman sangat 
terkesan dengan kekokohan 
transmi er SKM 6000, bahkan 
ke ka tanda‐tanda keausan mulai 
muncul seiring dengan penggunaan: 
“Tilmann menggunakan cincin 
sepanjang waktu, dan ada beberapa 
bagian konser yang mana dia 
berinteraksi dengan penonton 
sambil menepuk tangannya sembari 
memegang microphone,” kata Muk. 
“Hal seper  ini tentu akan 
meninggalkan jejak pada se ap 
microphone untuk jangka panjang.”  
 
Gentleman biasanya cukup disiplin 
terhadap microphone, dan selalu 
menjaga agar dak mengarahkan 
kapsulnya ke pinggir panggung 
ke ka berinteraksi dengan fans. 
Penyanyi reggae ini juga dak 
pernah menutup kepala 
microphone dengan tangannya, 
sesuatu yang biasa dilakukan oleh 
penyanyi rap, namun justru dak 
memberikan suara yang bagus. 
 
“Saya dak pernah menyadari 
adanya noise dari sistem Sennheiser 
Digital 6000,” komentar Muk. 
“Mungkin noise yang rendah bisa 
terdeteksi dalam kondisi 
laboratorium. Namun tentu saja 
bagian lain dari jalur sinyal audio 
dapat memberikan noise lebih 
banyak dari channel digital wireless 
kami. Noise benar‐benar bukan jadi 
masalah bagi sistem Digital 6000!”  
 
 

FOH mixer Philipp Sachsenheimer: 
“Terkait masalah keandalan 
transmisi sinyal, sejauh ini dak ada 
masalah apapun ke ka 
menggunakan sistem Digital 6000. 
Bahkan latency yang dak dapat 
terhindarkan dalam sisten nirkabel 
digital pun sama sekali dak terasa. 
Kami menggunakan 2 broadband 
direc onal antenna Sennheiser AD 
3700 yang bisa menjangkau area 
gerak Tilmann, bahkan ke ka dia 
menggunakan waktunya untuk 
berinteraksi dengan penonton dan  
terkadang hingga mencapai area 
FOH yang jauh dari panggung.” 
 
Muk juga sangat puas terhadap 
performa baterai dari sistem Digital 
6000: “Baterai lithium‐ion BA 60 
yang dapat diisi ulang ini sangat luar 
biasa! Mereka dapat bertahan 
hingga 5,5 jam, dan bahkan saya 
selalu meninggalkan transmi ernya 
dalam keadaan menyala sepanjang 
waktu saat saya selesai mengatur 
sistem. Persis sebelum konser 
dimulai, saya memasang baterai 
baru, dan dak perlu khawa r 
terhadap ketahanannya hingga akhir 
konser. Tidak hanya itu: waktu 
pengisian BA 60 juga sangat cepat, 
dan tampilan waktu durasi  

baterainya juga akurat. Proses 
pergan an baterai juga sangat 
mudah. Buat saya, transmi er SKM 
6000 memiliki pengaturan baterai 
terbaik dari seluruh sistem nirkabel 
yang pernah saya coba.”  
 
Teknologi nirkabel analog yang telah 
teruji kembali menjadi andalan bagi 
monitoring in‐ear secara nirkabel. 
Gentleman dan musisinya 
mengandalkan sisten nirkabel 
rendah latency dari Sennheiser 2000 
selama konser berlangsung. Pada 
konser di Hoppergarten, 6 stereo 
transmi er SR 2050 telah terpasang 
dalam sebuah rack yang 
ditempatkan disamping konsol 
monitoring, dan bekerja bersama 2 
eight‐channel AC 3200‐II antenna 
combiner. Sistem ini lalu terhubung 
kedalam 2 A 5000‐CP circular 
polarized antenna. Pada konser 
Gentleman, total hingga 12 channel 
in‐ear nirkabel yang bekerja secara 
parallel. Dan ke ka tur berlangsung, 

m produksi juga membawa 14 
Sennheiser EK 2000 IEM beltpack 
receiver (ditambah beltpack 
cadangan) bersamanya. 
 
 
www.sennheiser.com 
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Tim sound engineering berpengalaman:  
FOH mixer Phillipp Sachsenheimer (kiri) serta monitor mixer Muk 

Gentleman dan musisinya mengandalkan 
sistem monitor bebas latency dari  
Sennheiser 2000 series 



The Brooklyn Mirage adalah sebuah lokasi live 
music terbuka yang terletak di jantung kota 
New York. Suaka unik yang berada di area  
East Williamsburg, Brooklyn baru saja dibuka 
kembali setelah sempat mengalami hiatus 
selama 15 bulan, dan kini siap menyambut 
para pecinta musik live dengan ligh ng ra ng 
IP terbaik dari Ela on Professional.  
 
Instalasi Ela on terbaru ini terdiri dari 16 
Proteus Hybrid™ moving head, 18 Paladin™ 
LED wash/strobe/blinder, 60 Cuepix 16IP 
DTW™ matrix LED blinder dan effect panel,  
28 DTW Blinder™, bersama dengan 12 SixPar 
300 IP™ PAR light enam warna.  
 
Panggung Brooklyn Mirage memiliki lebar 
hingga 48 feet dengan upstage truss dan juga 
sejumlah menara proyektor yang tersebar 
untuk instalasi perlengkapan AV.  
 
8 Proteus Hybrid bekerja dari menara ini, dan 
sisanya mengisi upstage truss bersama dengan 
Paladin dan juga 60 Cuepix 16IP DTW™. 
Beberapa Paladin lainnya disebar ke penjuru 
ruangan sebagai blinder maupun strobe. 
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LD STEPHEN WYKER PILIH LIGHTING ELATION  
DI BROOKLYN MIRAGE 



“Kami sangat mengandalkan 
Proteus, dan juga sangat terbantu 
dari ra ng IP65nya,” komentar 
Kepala Produksi Stephen Wyker.  
 
“Cahayanya sangat terang dan 
tajam, serta memiliki gobo yang 
bagus. Visualnya juga keren. Kami 
sangat puas dengan fixture ini.”  

Selain dapat digunakan sebagai spot, 
beam maupun wash light, Wyker 
berkomentar kalua ra ng IPnya lah 
yang menjadi nilai jual terbaik dari 
Proteus.  
 
“Kondisi ruangan yang terbuka dak 
menghalangi kami untuk menggelar 
konser meski hujan lebat sekalipun.  

 
Pada akhir minggu awal bulan, kami 
telah menambahkan 20 Proteus 
Hybrid tambahan di panggung. 
Kebetulan pada saat itu turun hujan 
yang lebat. Untungnya kami tetap 
mampu melanjutkan konsernya 
tanpa ada kendala.”  
 
60 fixture Cuepix DTW menciptakan 
visual can k di upstage. Sementara 
itu DTW 700 Blinder bekerja dari 
menara proyektor untuk 
menambahkan cahaya hangat dan 
tampilan menyerupai lantai dansa 
ke ruangan.  
 
Wyker berkata, “CEO kami, yang 
juga sebagai crea ve director, 
menyukai ligh ng analog dengan 
warna yang hangat, jadi tentu dia 

dak sabar untuk menggunakan 
Cuepix dan juga blinder untuk 
menambahkan warna‐warna hangat 
di sini.” 
 
ela onligh ng.com 
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MTV VMA (Video Music Awards) 
2021 telah kembali bersama 
penonton live di gedung Barclays 
Center di Brooklyn, New York City. 
Ligh ng designer Tom Sutherland 
bersama m penuh bakatnya – 
termasuk direktur krea f Paul 
Caslin, direktur kamera Joe Demaio 
serta set designer Julio Himede dari 
Yellow Studio – dan juga 300 
moving light Robe menyajikan 
pertunjukan tak terlupakan!  
 
Jumlah Robe yang terpasang 
diantaranya 204 x BMFL WashBeam, 
80 x MegaPointe serta 50 x Pointe 
yang menjadi bagian dari rig, 
bersama dengan sistem follow‐spot 
remote 16‐way RoboSpot.  
 
BMFL WashBeam dipakai berkat 
“fitur dan kekuatannya”, karena 
Tom memerlukan sebuah fixture 
yang kuat dan bisa menampilkan 
beragam tampilan sesuai 
kebutuhan. MegaPointe  

ditempatkan 3 buah di masing‐ 
masing sisi kedua layar, dan 
menciptakan panorama ligh ng 
berbentuk terowongan cahaya yang 
berani ke penjuru arena. Selain itu 
juga terdapat 12 x BMFL WashBeam 
yang diletakkan di lantai panggung. 
Sementara itu, Pointe ditempatkan 
disekitar area catwalk bersama  

dengan 10 Pointe lainnya di se ap  
sisi. Desain ligh ng Tom memiliki 
banyak nuansa, foreshadow yang 
drama s serta permainan siluet 
yang sesuai dengan konten video 
yang dimainkan, sehingga terlihat 
mewah didepan kamera maupun 
penonton yang antusias.  
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KEMILAU ROBE DALAM VIDEO MUSIC AWARDS 2021 



 

 
 
Tom menggunakan sistem RoboSpot yang presisi 
untuk mendapatkan key ligh ng yang benar di 
tempat yang tepat. 10 dari total 16 RoboSpot yang 
digunakan mengendalikan 10 BMFL FollowSpot LT 
(dengan integrasi kamera), telah terpasang pada 
truss bagian atap yang terlalu nggi dan berbahaya 
untuk dioperasikan oleh operator manusia.  
 
“Sistem ini sangat bagus, dan benar‐benar pas 
untuk pekerjaan ini!” komentar Tom. Selain itu, 
terdapat 3 BMFL Spot per panggung yang 
dikendalikan oleh 6 sistem RoboSpot lainnya, 
menjadikan total 16 sistem RoboSpot.  
 
Kru operator lokal mengendalikan iris, dimmer dan 
gerakan fixture, sementara lainnya diatur melalui 
konsol ligh ng utama. Tim ligh ng yang bertalenta 
ini bekerja menggunakan sistem kontrol grandMA2. 
 
 
 
 
robe.cz 
 
Foto © Stephen Bondio dan Yellow Studio 
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Sebagai bagian dari inovasi dan 
perbaikan berkelanjutan dari 
Radisson Hotel Group, Raddison Blu 
dan Dubai Deira Creek meminta 
bantuan kepada Joseph Digital 
Solu ons untuk melakukan instalasi 
sebuah outdoor LED wall di bagian 
depan hotel sebagai media promosi 
dan juga penawaran secara digital.  
 
Instalasi ini tersusun atas sebuah 4 x 
6 (W x H) MV 10.4 mm layar LED 
outdoor yang ditempatkan di 
tembok. Panel outdoor ini telah 
didesain agar tahan terhadap faktor 
lingkungan seper  sinar UV 
langsung, perbedaan temperature 
dan juga kondisi cuaca ekstrim.  
 
Produk ini menggabungkan desain 
ramping dan ringan, sambil 
menawarkan ngkat kecerahan 
yang baik, refresh rate nggi, 
konsumsi daya yang rendah dan 
juga airflow yang baik, sehingga 

dak memerlukan AC.  
 
 

“Radisson Blu membutuhkan sebuah 
layar outdoor yang elegan dan 
menarik mata, untuk membantu m 
marke ng melakukan promosi 
secara digital,” kata Samer Otaibi, 
Sales Manager INFiLED area Timur 
Tengah. “Kami menyarankan MV 
series yang menawarkan kecerahan  

yang baik dan juga kontras yg nggi,  
sehingga konten digital mereka 
dapat terlihat dalam berbagai 
kondisi lingkungan dan cahaya, 
sambil tetap menyajikan kualitas 
gambar yang can k dan jelas untuk 
beragam jenis konten.”  
 
“Layarnya telah terpasang dengan 
baik di tempatnya. Desain yang 
ramping dan ringan sangat pas 
dengan tampilan umum hotel, 
selain itu instalasinya juga sangat 
mudah,” komentar Alan Philip, 
Business Head of Joseph Digital 
Solu ons. Awalnya kami 
memprediksi kalau proses 
instalasinya akan membutuhkan 
waktu 5 hari, namun kenyataannya 
layarnya telah siap digunakan hanya 
dalam 1 hari saja!” 
 
 
 
 
infiled.com 
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RADISSON BLU PILIH INFILED UNTUK  
IKLAN OUTDOOR DI DUBAI 



ETC telah bekerjasama dengan C&C 
Lightway, dealer untuk pasar Korea, 
dalam sebuah proyek instalasi 
fixture terbaru untuk Gereja Samil di 
Korea. 50 fixture Source Four telah 
dipasang bersama dengan Source 
4WRD II di ruang ibadah utama. 
Fixture Source Four sebelumnya 
telah terpasang di bagian de katas 
ruangan serta di depan panggung, 
untuk menyajikan front light serta 
wash light yang cerah. Sementara 
itu fixture lainnya telah terpasang 
selama beberapa tahun, dan kini 
saat yang tepat untuk 
memperbaruinya.  

Desain arsitektural gereja yang khas 
menjadi bahan per mbangan bagi 
desainer Jung Hoon Kim saat 
°mencari sebuah LED fixture white‐
light yang mudah dipasang dan 
dirawat. Pada saat yang sama, Kim  
juga menginginkan sebuah ligh ng 
yang lebih awet dan juga lebih 
ekonomis. Setelah berkonsultasi 
dengan C&C Lightway, jawabannya 
adalah Source 4WRD II. Source 
4WRD II adalah sebuah retrofit 
hemat energi untuk fixture Source 
Four yang mengubah sumber cahaya 
HPL menjadi LED White‐light. 
“Retrofit ini sangat hemat energy  
 
 

dan biaya. Saya merasa ngkat 
kecerahannya mencapai dua kali 
lipat dari fixture yang ada, dengan 
konsumsi energi yang 70% lebih 
rendah,” komentar Kim. “Selain itu 
juga ramah lingkungan. Kami telah 
mengurangi jejak karbon dengan 
menggunakan kembali fixture yang 
lama. LEDnya juga memiliki masa 
pakai lebih lama dan dak 
memerlukan penggan an yang 
ru n. Temperaturnya juga 77% lebih 
rendah dari tungsten, sehingga 
dapat mengurangi pemakaian AC,” 
tambah Kim. 
etcconnect.com 
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INSTALASI ETC SOURCE 4WRD II  
DI GEREJA SAMIL KOREA 



Loudspeaker kolom terbaru NEXO 
ID84 telah terpasang pada gedung 
historis Aula Magna di Universitas 
Bologna, Italia. Beberapa tahun 
sebelumnya, Aula Magna 
mengandalkan 2 speaker line array 
NEXO GEO S8 yang ringkas untuk 
menangani kebutuhan soundnya. 
Ke ka ba waktu untuk 
memperbarui sistem sound ini, 
pengurus menginginkan sebuah 
speaker kolom dengan performa 

nggi seper  ID84 yang baru saja 
dirilis beberapa minggu lalu.  
 
10 posisi speaker ditempatkan 
mengelilingi ruangan Aula Magna, 
masing‐masing kolom speaker 
terdiri dari sebuah speaker ID84 dan 
juga ID84L low‐frequency exten on 
module, dalam susunan yang sangat 
pas sebagai long‐throw. Susunan ini 
menghasilkan tambahan low 
frequency pada suara yang 
dihasilkan.  
 
 

Sistem amplifikasinya tersusun atas 
2x NEXO NXAMP4X2MK2 serta 1x 
DTAMP4X1.3 + DTD‐TN processor, 
yang berjalan dalam jaringan Dante. 
Cover samping Magnelis® bersama 
dengan front grille melengkapi  

este ka kabinet berwarna pu h 
yang ramping, serta sesuai dengan 
nuansa Aula Magna. 
 
 
nexo‐sa.com 
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Shanghai planetarium, sebuah 
des nasi wisata terbaru di 
Shanghai, adalah planetarium 
terbesar di dunia saat ini.  
Bangunan ini memerlukan waktu 
pembangunan hingga 10 tahun 
lamanya hingga dibuka untuk 
umum. Jika dilihat dari 
atas, bentuknya 
menyerupai pesawat luar 
angkasa yang sedang 
bersandar di dermaga. 
Kaca langit berbentuk  
bola yang unik, ditambah 
dengan layar sinema 
berbentuk bulat, dan  
juga struktur bangunan 
menyerupai kubah  

terbalik, menjadikan  
planetarium ini sangat unik dan 
penuh dengan misteri.  
 
Shanghai planetarium didesain 
dengan memperha kan atmosfir 
ruangan, efek sound dan ligh ng 

yang tepat, 
serta simulasi 
visual yang 
menarik 
perha an 
pengunjung. 
Tidak heran 
apabila fixture 
ECLIPSE 1000 
RGBAL serta 
FREZNO ze‐2  

RGBAL dari Yajiang Silver Star 
menjadi pilihan terbaik untuk 
menciptakan sebuah pengalaman 
ruang angkasa yang imersif; 
Bersama dengan beragam teknologi 
visual canggih seper  upper 
somatosensory interac on, data 
visualiza on, AR, VR dan biometric, 
integrate viewing, listening dan 
touching, ikut meransang berbagai 
indra perasa dan emosi pengunjung. 
Selain itu, pengunjung juga bisa 
merasakan pengalaman menjelajah 
luar angkasa dalam sebuah lingkup 
ruang‐waktu ar s k yang misterius 
dan indah. 
 
yajiang.cn 

WWW.AVLTIMES.COM 

AVL TIMES INDONESIA 

FIXTURE FULL COLOR DARI SILVER STAR RAMAIKAN  
PLANETARIUM TERBESAR DI DUNIA 



Awal Agustus lalu, San Diego 
Symphony telah merayakan 
pembukaan ruang pertunjukan 
terbukanya, The Rady Shell.  
Gedung ar s k dan taman yang 
mengelilinginya berdiri di tepi teluk 
daerah Downtown San Diego, dan 
berperan sebagai tempat 
berkumpulnya beragam  

pertunjukan live maupun acara 
publik. Dalam proyek pembangunan 
dalam durasi 5 tahun ini, manajer 
proyek telah mengandalkan 
pengalaman dari ahli teknologi 
audiovisual dan entertainmen global, 
Solotech, untuk memasang seluruh 
perlengkapan AVnya.  

Salah satu perlengkapan yang 
terpasang antara lain yakni 
perlengkapan komunikasi dari Clear‐
Com; Eclipse® HX Digital Matrix 
system dengan integrase FreeSpeak 
II® Digital Wireless Intercom, 
HelixNet® Digital Network Partyline 
dan juga Interface LQ® series.  
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KOMUNIKASI JERNIH KHAS CLEAR‐COM DALAM  
THE SHELL OLEH ECLIPSE HX SYSTEM 
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Beberapa tahun sebelumnya, 
San Diego Symphony ru n 
mengadakan penampilan 
outdoor, dalam periode bulan 
Juni hingga September, secara 
temporer dengan panggung 
portabel dan juga 
perlengkapan AV yang dapat 
dibawa ke lokasi pada se ap 
pertunjukan. Tujuan utama 
dari pembangunan lokasi baru 
ini adalah untuk menyediakan 
sebuah fasilitas khusus untuk 
penampilan outdoor agar San Diego 
Symphony, maupun ar s lainnya, 
dapat melakukan pertunjukan 
outdoor sepanjang tahun. Karena 
itulah, mereka meminta bantuan 
Solotech, Salter acous cs dan juga 
konsultan AV lainnya.  
 
Komunikasi yang lancar pun menjadi 
tantangan tersendiri jika melihat 
gedung berkapasitas 10,000 
pengunjung ini. Gedung A berada 
dibelakang panggung utama Shell 
dan memiliki ruangan rack, yang  

berisikan HelixNet, Eclipse dan juga 
LQ. HelixNet tersambung kedalam 
sistem Eclipse melalui interface LQ, 
yang memaksimalkan kemampuan 
serta potensi interface untuk 
berekspansi jika diperlukan. 
 
Eclipse juga terintegrasi dengan 
FreeSpeak II 1.9 GHz beltpack 
nirkabel serta modul transceiver 
yang dipasang ke tempat strategis di 
penjuru gedung hingga mencapai 
Gedung B, ruang produksi video 
yang berada di ujung tempat  

pertunjukan. Gedung B 
berisikan V‐Series™ Iris Panel 
dengan fitur jaringan IP yang 
tersambung ke sistem Eclipse 
di Gedung A.  
 
Konfigurasi sistem ini 
menjamin seluruh anggota m 
produksi dapat tetap saling 
terhubung dimanapun mereka 
berada di lokasi, melalui 
distribusi data audio dan 
sinyal baik direct, point‐to‐

point maupun one‐to‐many sesuai 
kebutuhan. Eclipse HX dapat 
terintegrasi dengan baik pada 
hampir seluruh perlengkapan 
melalui IP (Dante, AES67, dan juga 
na ve), jaringan Fiber, MADI serta 
audio CAT5 tanpa mengurangi 
kualitas dan performa audio, 
sehingga membuat sistem ini 
menjadi sistem yang paling mudah 
berkembang dan diprogram. 
 
 
clearcom.com 
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Sebuah sistem control grandMA3 
telah dipilih untuk menjalankan 
sebuah pertunjukan spektakular 
berisikan 4,000 fixture ligh ng – 
3,000 diantaranya merupakan 
moving light – serta lebih dari 
90,000 elemen ligh ng lainnya di 
Na onal Stadium di Beijing, China. 
Pertunjukan ini adalah sebuah 
bagian dari perayaan 100 tahun 
berdirinya Chinese Communist Party 
yang disiarkan secara langsung di 
televisi nasional.  
 
Lima konsol full size grandMA3, 
sebuah grandMA3 light serta 
grandMA3 extension yang 
menjalankan program grandMA3 
adalah jantung utama dari sistem 
ligh ng pertunjukan megah yang 
memanfaatkan setengah dari 
gedung terkemuka “Bird’s Nest” 
sebagai panggung utama. Sebuah 
layar video yang lebar telah 
terpasang pada salah satu sisi 
panggung. Pertunjukan ini juga 
melibatkan sejumlah elemen visual  

yang otoma s, termasuk juga 
diantaranya dua bentuk oval yang 
berputar ke penjuru area.  
 
Jaringan grandMA3 juga 
memaksimalkan 6 processing unit 
grandMA3 XL serta gigabit core 
switch untuk transmisi protocol MA 
Net3, dengan total 29 end switch 
yang tersambung melalui jaringan  

utama untuk mentransmisikan sACN 
serta 70 x 4‐port DMX decoder 
network.  
 
grandMA3 terpilih berdasarkan 
beberapa alasan. Selain performa, 
fleksibilitas dan juga kemampuan 
mul  channel yang diperlukan untuk 
mengendalikan sejumlah besar 
ligh ng fixture, grandMA3 juga  
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SEBUAH HISTORI BERSAMA grandMA3 



 
dapat menangani serta memproses 
data serta logis k yang diperlukan 
dalam sebuah sesi pertunjukan 
dengan stabil.  
 
Fasilitas mul ‐user milik grandMA3 
mempermudah kerja m ligh ng 
untuk melakukan programming dan 
juga fine‐tuning beberapa bagian 
ligh ng dari pertunjukan secara 
simultan. Mereka bisa 
memaksimalkan dan 
menyederhanakan workflownya, 
sehingga mereka dapat 
menciptakan desain krea f 
sekalipun bekerja dalam waktu yang 
terbatas. Total dibutuhkan waktu 
selama 6 minggu untuk 
menyempurnakan beberapa elemen 
visual yang berbeda di lokasi, dan 20 
hari diantaranya digunakan untuk 
fokus hanya pada ligh ng saja. Fitur 
Sribbles pada grandMA3 menjadi 
favorit m ligh ng, untuk 
memberikan label pada proyek 
maupun preset yang telah dibuat.  
 
 

 
Fitur ini juga 
memudahkan 
penulisan aksara 
China – dan juga 
aksara bahasa 
lainnya – untuk 
dipakai sebagai cue.  
 
Tim programming 
juga menyukai fitur 
Gesture Control 
yang 
menghilangkan 
kebutuhan untuk terus bergan  
antara layar utama dan area control. 
Tidak hanya itu, m juga sangat 
mengapresiasi kemudahan untuk 
bisa menggunakan efek Phaser.  
 
Pertunjukan ini adalah pertama 
kalinya mereka menggunakan sistem 
kontrol grandMA3 secara penuh. 
Kemampuan m dan pemahaman 
terhadap arsitektur sistem terlihat 
jelas pada kecepatan dan 
kemudahan adaptasi programmer  

yang terbiasa menggunakan 
grandMA2 untuk beradaptasi 
dengan pla orm grandMA3.  
Tidak hanya itu, mereka juga sangat 
percaya diri untuk berkomitmen 
menggunakan grandMA3 pada 
acara nasional yang sangat pen ng 
ini. 
 
 
maligh ng.com 
 
Foto © Huang Guan 
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Ke ka gereja Lutheran King of Kings 
di Woodbury, AS, memutuskan 
untuk memperbarui sistem 
audionya, mereka ingin 
mengeliminasi masalah cakupan 
yang dak seragam sambil 
memperbaiki klari  suara untuk 
layanan ibadah tradisional maupun 
kontemporer. Karena itulah, mereka 
kemudian berkonsultasi dengan 
Collings Electrical Construc on, 
yang lalu mengusulkan sebuah 
sound system yang didesain 
berdasarkan loudspeaker  
Electro‐Voice bersama processor 
dari Dynacord.  
 

Tim desain dari Electro‐Voice  
dan Dynacord turut membantu 
menyelesaikan detail instalasi, 
dengan menggunakan perangkat  
mapping EASE bersama dengan 
perangkat SONICUE Sound System 
dari Dynacord untuk menjamin 
cakupan sound yang merata ke 
seluruh area.  
 
PA sistem utama bagian kanan dan 
kiri masing‐masing terdiri atas dua 
kabinet dispersi EVA‐2082S dispersi 
90° diatas sepasang model 120° 
untuk menjangkau seluruh area  
tempat duduk utama.  
 

Sementara itu, cakupan untuk 
tempat duduk di samping serta  
area paduan suara, sebuah  
speaker Electro‐Voice EVF1122S 
ditempatkan di se ap sisi, bersama 
dengan 2 subwoofer X12i‐128 yang 
tergantung diatas area khutbah. 
Seluruh loudspeaker memiliki warna 
pu h. Sistem ini diperkuat oleh 2 
power amplifier DSP Dynacord; 
sebuah IPX20:4 – power amplifier 
yang sanggup menyediakan daya 
hingga 20,000‐wa  melalui 4 
channel – menangani sub dan juga 
array, sementara sebuah C2800FDi 
mendukung EVF. 
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Da ar perlengkapan:  

4 x EVA‐2082S/906 (90°H x 6°V)                                          
line‐array module  

4 x EVA‐2082S/126 (120°H x 6°V)                               
line‐array module  

2 x EVA‐EG2 extended grid untuk EVA  

2 x EVF‐1122S/94 (90°H x 40°V)                               
two‐way loudspeaker  

2 x X12i‐128 dual‐18” subwoofer  

1 x Dynacord IPX20:4 (4x 5000 W)                         
DSP power amplifier  

1x Dynacord C2800FDI (2x 1400 W)                        
DSP power amplifier 

Website: 
electrovoice.com 
dynacord.com 



Sportpaleis adalah salah satu 
gedung mul guna yang paling 
terkenal di dunia. Bangunan 
berukuran panjang 88 meter, lebar 
hingga 132‐meter dan luas atap 
mencapai 11,600 m2 ini terlihat 
megah jika dibandingkan dengan 
bangunan sekitarnya. Namun, 
dalam akhir minggu September ini 
Sportpaleis bersama gedung 
sebelah Lo o Arena seolah melebur 
menjadi satu dalam fes val Reverze, 
sebuah fes val musik hardstyle 
terkenal di dunia, yang diproduseri 
oleh Bass Events.  
 
Turut berkontribusi dalam fes val 
ini adalah sebuah pertunjukan 
ligh ng spektakuler dari designer 
dan programmer Leon Driessen dari 
LD Company, dengan bantuan dua 
buah konsol ChamSys MqgicQ 
MQ500M bersama Stadium Wing. 
(Terdapat konsol MQ500M ke ga 
sebagai cadangan yang dak 
digunakan.)  
 
 

Total terdapat 1017 fixture ligh ng 
(atau “head”) dan juga 36,225 
channel yang tersebar dalam 117 
universe dan dijalankan melalui 
sACN dan ArtNet. Tidak 
mengherankan juga pertunjukan 
ligh ng yang mengiringi penampilan 
14 ar s berbeda ini sukses 
memberikan energi visual yang 
luarbiasa ke penjuru area. Driessen 
mendeskripsikan visi dibalik 
tampilan tersebut: “Tampulan  
 

visualnya bergantung pada 
bagaimana pertunjukan tersebut 
berjalan,” katanya. “Sebuah data 
pertunjukan biasanya dibagi oleh 
data jenis lampu, namun kami 
melakukan hal sebaliknya. Kami 
membuat beberapa kombinasi 
antara jenis lampu dan tampilannya 
yang berkaitan dengan color bump 
dan juga gerakan cahaya. Salah satu 
contohnya adalah ke ka kami 
memicu bump dalam jumlah  
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VISUAL MEWAH LEON DRIESSEN  
DI REVERZE BERSAMA CHAMSYS 



ganjil/genap dan fixture lain harus 
mengiku nya.”  
 
Tim desain menjalankan konser 
dengan dua operator yang bekerja 
secara bersamaan agar 
mempercepat transisi perubahan 
tampilan dan juga aksen se ap ar s.  
Salah satu konsol dan wingnya 
dipakai untuk moving light, 
sementara yang lainnya untuk sta c 
light dan efek spesial.   

Kedua konsol 
ini berjalan 
dalam sesi 
menggunakan 
Net‐Session 
dari MagicQ.  
 
“Keunggulan 
pen ng dari 
pengaturan 
kerja ini adalah 
baik kedua 
programmer 
dan teknisi 

bekerja dalam pertunjukan serta  
 
sesi yang sama secara simultan. 
Kami mempunyai 1 Cue List / Cue 
Stack sebagai intro dari pertunjukan 
dengan mecode yang dapat kita 
kerjakan secara bersamaan,” 
komentar Driessen.  
 
“Selain itu, pada saat memperbarui 
detail pertunjukan di lokasi, kami 
dapat mengatur ulang posisi fixture  

sesuai kebutuhan. Kami 
menempatkan mecode dari se ap 
intro untuk se ap 14 DJ yang tampil 
sambil Menyusun yang lain. Setelah 
se ap intro selesai, kami membuat 
automa on bagi operator agar 
dapat langsung berjalan.”  
 
Driessen sangat puas terhadap 
performa MagicQ MQ500M yang 
sangat membantu pekerjaannya di 
Sportpaleis, terutama bagaimana 
konsol tersebut semakin cepat dan 
mudah diprogram.  
 
“Fitur Timeline terbaru ini sangat 
berguna ke ka produksi 
berlangsung,” katanya. “Bisa 
memainkan audio yang terhubung 
langsung dengan cue di cue 
list/ meline sangat mempermudah 
proses programming. Sebelumnya, 
kami pertama harus mengimpor cue 
dari REAPER kedalam meline.” 
 
chamsysusa.com 
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G‐tower conven on adalah sebuah 
aula pernikahan yang mewah, 
terletak di tengah Seoul Digital 
Center, G‐Valley Town. Aula ini 
didesain oleh desainer top yang 
telah berpengalaman menciptakan 
beragam gedung pernikahan yang 
terkenal. Virgin Road sepanjang 
30m, layar sinema sebesar 20m, 
chandelier yang apik, bersama 
dengan ligh ng effect yang can k, 
membuat pengan n pria dan wanita 
akan terlihat lebih bersinar.  
 
Sistem ligh ng terbaru di 
auditorium ini kini menggunakan 
fixture FREZNOzm‐1 HD, FREZNOze 
2RGBAL, ECLIPSE 750HD, beserta 
ECLIPSE Mini dari Silverstar Yajiang. 
Seluruh ruangan auditorium kini 
terasa lebih nyaman dan hangat. 
Cahaya yang menembus karangan 
bunga, terasa seper  pintu masuk 
menuju dunia peri, dan 
menghidupkan mimpi se ap 
pengan n wanita yang ingin 
merasakan pernikahan ala peri  
yang can k. 
 
yajiang.cn 
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DEKORASI FIXTURE SILVERSTAR  
PADA G‐TOWER CONVENTION 



Nederlander Worldwide Entertainment (NWE) 
telah bekerjasama dengan Legend Performance, 
salah satu bagian dari Shanxi Tourism Group, 
dalam penayangan perdana drama musikal The 
Sound of the Silk Road, di Shanxi Grand Theatre 
di Xi’an, China. Sehubungan dengan beberapa 
anggota kunci dari NEW yang harus ikut serta 
secara remote, maka dibutuhkan perlengkapan 
komunikasi yang memadai. Karena itu m 
produksi telah berkonsultasi dengan Panda 
Dream Quan Cultural Development (PDQ), 
terkait kebutuhan perlengkapan dan juga 
produksi remote mereka. Pada tahap rehearsal 
dan juga tayangan perdana, PDQ memberikan 
sebuah sistem Clear‐Com® komprehensif yang 
terdiri dari kombinasi antara FreeSpeak II® 
Digital Wireless Intercom, HelixNet® Digital 
Network Partyline, IP interface IP® series, 
aplikasi Agent‐IC®, serta Sta on‐IC™ Virtual 
Desktop Client yang baru saja diluncurkan.  
 
Sebuah kombinasi dari HelixNet dan FreeSpeak II 
telah digunakan di Ankang Theatre untuk 
rehearsal, dan juga di Shanxi Grand Theatre 
pada tayangan premier. Transceiver FreeSpeak II 
disebar secara strategis untuk mengop malkan 
cakupan area di penjuru ruangan.  
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PREMIER SOUND OF SILK ROAD 



Sistem ini digunakan bersamaan 
dengan HXII‐BP HelixNet 2‐channel 
full‐duplex digital beltpack, HKB‐2X 
HelixNet 4‐channel speaker sta on 
dan juga HRM‐4X HelixNet 4‐
channel remote sta on.  
 
Kebutuhan produksi remote 
diberikan dari integrasi antara LQ 
interface dengan konfigurasi 
FreeSpeak II dan HelixNet yang ada 
di lokasi. Pengguna remote yang 
memiliki aplikasi Agent‐IC pada 
perangkat pintarnya atau Sta on‐IC 
pada perangkat Windows maupun 
MacOS dapat terhubung ke 
interface LQ melalui jaringan 
internet untuk mendapatkan akses 
ke jaringan komunikasi di teater dari 
lokasi masing‐masing di New York, 
Jerman dan lainnya.  
 
“Kombinasi dari LQ series bersama 
Agent‐IC dan juga Sta on‐IC telah 
berhasil memecahkan kendala 
produksi remote dengan 
memudahkan kontributor 
internasional untuk berkomunikasi 
seolah mereka berada dalam 
ruangan yang sama,” kata Ye Lynn. 
“Sta on‐IC terbaru dari Clear‐Com 
adalah produk yang luar biasa – 
aplikasi desktop ini menyediakan 
solusi yang sempurna. Kami pas  
akan kembali membeli lisensinya di 
masa depan!” 
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Ke ka sedang berjalan menyusuri 
Sturt Street, anda pas  dak akan 
melewatkan sebuah gedung 
berlantai 3 yang terletak di pojok 
Southbank Boulevard. Pandangan 
pertama pada Melbourne Recital 
Hall, dengan tampak depan berupa 
susunan baja dan cermin serupa 
sarang lebah, serta frame pu h yang 
unik, akan menghadirkan imajinasi 
bagi anda. Pada 2021, ligh ng 
system dari gedung berusia 12 
tahun ini telah diperbarui dengan 
fixture Rogue serta Maverick dari 
CHAUVET Professional.  
 
Pembaruan ini merupakan hasil riset 
dari m ligh ng Melbourne Recital 
Center, yang dipimpin oleh Kepala 
Operasional Jasja van Andel, untuk 
mencari produk yang dapat 
meningkatkan kualitas rig ligh ng 
sehingga m dapat menciptakan 
visual megah dalam pertunjukan 
modern. Setelah melalui audisi yang 
panjang, mereka akhirnya memilih 
12 fixture Rogue R1 Beam serta 8 
Maverick MK1 Hybrid sebagai rig 
terbarunya. “Hal pertama yang kami 
perha kan adalah ukuran dan berat 
fixture,” komentar Harrison Cope,  
 
 

teknisi ligh ng senior Melbourne 
Recital Center, mengenai Rogue R1 
Beam Wash. “Pan dan lt 
movementnya sangat cepat. Meski 
ukurannya ringkas, cahayanya 
sangat punchy. Tidak hanya itu, 
zoom range antara 3.7‐67.7° 
membuatnya sangat serba bisa. 
Kami menggunakannya sebagai 
beam fixture pada konser hip hop, 
footlight untuk pertunjukan tarian, 
serta sebagai side wash untuk 
cakupan area panggung secara 
umum. Spectrum warnanya sangat 
bagus!”  
 
Berkaitan dengan lockdown COVID 
yang mempengaruhi kehadiran 
penonton, Recital Center telah 
meningkatkan jumlah rekaman 
pertunjukan untuk disaksikan secara 
online. 
Fixture 
Rogue R1 
Beam telah 
terbuk  
memiliki 
cahaya yang 
pas dan 
ramah untuk 
kamera.  
 
 

“Belakangan ini 
kami lebih sering 
melakukan 
pertunjukan 
secara 
streaming, dan 
untung saja kami 
mempunyai R1,” 
kata Harrison.  
“Fixture ini dapat 
digunakan untuk 
menyinari ar s yang tampil di 
depan kamera; atau dapat juga 
digunakan untuk menyorot 
panggung dan arsitektur ruangan 
untuk menciptakan depth dan visual 
can k dibelakang para penampil. 
Selain itu juga bebas dari flicker, 
sesuatu yang sangat diapresiasi oleh 

m video kami.”  
 
Harrison juga menambahkan, 
bahwa Fixture Maverick MK1 Hybrid 
bertenaga 400‐wa  terbarunya 
dipakai sebagai spot maupun beam, 
untuk menciptakan efek aerial yang 
can k, dan juga sebagai tambahan 
untuk mendekorasi panggung 
dengan pola gobo. 
 
chauvetprofessional.com 
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CHAUVET PROFESSIONAL BERIKAN DIMENSI BARU  
PADA MELBOURNE RECITAL CENTER 



Tahun 2020 menjadi tahun yang 
kurang baik bagi seluruh pelaku 
industri siaran akibat pandemi 
COVID‐19, yang memaksa semua 
orang untuk melakukan social 
distancing. Hal ini tentu berakibat 
pada pembatasan jumlah staff yang 
hadir, bahkan ke ka permintaan 
terhadap konten baru meningkat 
tajam. Namun, bagi Broadcast 
Management Group (BMG), 
tantangan ini justru membuka 
peluang baru: REMI produc on to 
the rescue!  
 
REMI – juga dikenal sebagai 
produksi “dirumah” atau “virtual” – 
adalah singkatan dari REMote 
Integra on, sebuah pendekatan 
produksi yang memungkinkan kru 
pendukung untuk bekerja dari jarak 
jauh, dan mengurangi biaya tanpa 
mengorbankan kualitas. Sebagai  

pionir dari desain serta integrasi 
produksi siaran, BMG terus menjadi 
ujung tombak bagi desain REMI. 
 
Bagi BMG, keberadaan infrastruktur 
intercom RTS ODIN adalah kunci 
kesuksesan REMI. Kemampuan 
RVON (VoIP) dari ODIN 
memungkinkan seluruh kru dari 
beragam lokasi untuk tetap 
terhubung secara real me. Hal ini 
juga berar  bahwa fasilitas produksi 
secara fisik dapat didesain ulang dan 
juga dibuat lebih ringkas sambil 
mengembangkan kemampuan 
fasilitas tersebut.  
 
BMG memiliki 2 fasilitas produksi 
REMI yang tetap. Pertama adalah 
fasilitas BMG di Chicago yang dimiliki 
klien, serta REMI Broadcast Hub 
terbaru milik BMG di Las Vegas. 
Senior Audio Engineer BMG John  

Steigerwald, yang mendesain sistem 
komunikasi audio, melihat tren ini 
sebagai sebuah perkembangan yang 
normal.  
 
“Sebenarnya, produksi REMI adalah 
konsep yang sudah berjalan. COVID 
memaksa semua orang untuk 
mengadaptasinya sedikit lebih 
cepat,” komentarnya. “Adanya RTS 
ODIN sebagai in  dari sistem 
komunikasi kami turut berperan 
pen ng dalam membantu kami 
beradaptasi dengan konsep 
tersebut.” 
 
Steigerwald mengapresiasi 128 
channel dari ODIN dalam ukuran 
hanya satu rack, dan juga mampu 
menangani beberapa fasilitas jika 
dibutuhkan. “Berkat fitur OMNEO, 
saya bisa memakai ODIN dalam 
jaringan Dante apapun tanpa  
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membutuhkan adapter maupun 
kartu tambahan. RTS selalu bisa  
diandalkan – seper  sistem 
intercom MIL‐SPEC. namun kini 
semuanya serba berbasis so ware, 
jadi saya cukup memerintahkan  

sistem bagaimana saya akan  
mendefinisikannya. Dan perintah  
ini dapat dilakukan melalui so ware 
AZedit, sehingga cukup mudah  
untuk dipelajari oleh kami.” 

 
 
 
 
 
clearcom.com 
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Tidak seorangpun dapat menyangkal bahwa 18 
bulan terakhir adalah masa yang sulit, terutama 
bagi industri ligh ng. Namun seiring dengan 
pelonggaran pembatasan dan dimulainya 
kegiatan entertainment, LiteNordic, distributor 
eksklusif Ayrton di area Norwegia, Swedia dan 
juga Denmark, memiliki cara yang jenius untuk 
kembali terhubung dengan konsumen dan juga 
ligh ng designer mereka dalam sebuah cara yang 
aman dan menyenangkan setelah sempat hiatus 
selama hampir 2 tahun. LiteNordic memilih 
fixture ra ng IP65, termasuk diantaranya Perseo 
Profile dan Perseo Beam dari Ayrton, dan 
membawanya kedalam hutan sembari 
mengundang ligh ng designer, perusahaan rental 
dan juga kliennya untuk bergabung dan 
menyaksikan performa fixture ini dalam suasana 
terbaiknya. “Fixture ini didesain untuk 
penggunaan luar ruangan, sehingga hampir 
mustahil untuk menyajikan beragam efek dan 
kemilaunya dalam ruangan studio ataupun 
teater. Namun lingkungan dan suasana tengah 
hutan memberikan tampilan proyeksi gobo yang 
benar‐benar berbeda ke ka diproyeksikan ke 
pepohonan dan juga langit. Fixture Perseo dapat 
bekerja dengan baik dalam lingkungan lembab 
selama 24 jam tanpa ada masalah, dan 
membuk kan bahwa fixture ini sangat bagus.” 
 
ayrton.eu 
 

Foto © LiteNordic dan Ayrton 
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Apa filosofi dibalik desain produk 
Neumann?  
Setelah menjadi salah satu 
produsen audio selama hampir 100 
tahun, Neumann telah menciptakan 
sebuah warisan berupa produk yang 
sempurna dan juga “pionir dari 
masanya”. Sebagian besar inovasi 
kami telah menjadi produk referensi 
bagi industri, mulai dari microphone 
klasik U47 hingga studio monitor KH 
120. Jadi, ke ka kami memiliki 
target untuk menambahkan produk 
terbaru kedalam portofolio, hal ini 
terjadi karena konsumen kami 
tengah menghadapi tantangan 
dalam proses kerja krea f mereka 
yang belum bisa dipecahkan oleh 
lini produk kami pada saat itu. Kami 
lalu mengevaluasi secara 
menyeluruh bagaimana kami dapat 
menawarkan sebuah solusi yang  

layak untuk dipercaya oleh 
konsumen loyal kami dan juga 
berpotensi untuk meningkatkan 
level pekerjaan mereka. Kami dak 
akan melepas sebuah produk ke 
pasar kecuali kami yakin akan 
potensinya untuk menjadi sebuah 
referensi baru bagi industri audio.  
 
Karena itulah, Neumann kini 
terkenal berkat desain produk yang 
berkualitas. Konsumen kami melihat 
produk Neumann sebagai sebuah 
investasi jangka panjang karena kami 
mendesain sebuah produk untuk 
dapat digunakan dalam waktu yang 
lama – itulah mengapa produk yang 
diluncurkan pada puluhan tahun lalu 
tetap popular hingga kini, contohnya 
adalah microphone U67 yang rilis 
pada tahun 1960an. Seluruh 
microphone dan monitor kami  

dibuat secara manual di Eropa 
sehingga kami dapat menjamin 
kualitas dan keandalan yang 
konsisten. Kami menggunakan 
waktu yang ada untuk 
menyempurnakan produk kami, 
meskipun akibatnya kami dak bisa 
segera meluncurkan produk baru 
tersebut ke pasar. 
 
Neumann mulai menjejakkan kaki 
ke pasar Monitor di tahun 2010, 
apakah menurut anda ini adalah 
sebuah langkah baru bagi 
Neumann?  
Setelah menjadi lini terdepan dari 
perkembangan teknologi rekaman 
dalam waktu yang lama, kami telah 
menyempurnakan keahlian kami 
untuk menangkap se ap detail dan 
emosi dari ar s. Karena itu, kami 
menyadari bahwa monitor yang ada  
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di pasar dak cukup baik untuk 
menyajikan sound rekaman yang 
akurat. Kami menyadari bahwa 
inilah yang ditunggu oleh konsumen 
kami serta dapat menjadi 
penyempurna bagi produk kami 
yang telah ada. Jadi, kami kemudian 
menggunakan sumber daya kami 
untuk fokus mencipptakan sebuah 
studio monitor yang dapat 
mereproduksi sound yang akurat, 
namun tetap mudah digunakan. 
Kami dak memulainya dari awal, 
dan menemukan partner yang baik 
di Klein + Hummel. Perusahaan 
Jerman ini menawarkan fondasi 
yang kuat di pasar monitor, jadi 
kami lalu bekerjasama dalam 
bentuk akusisi. Lini produk monitor 
kami beri nama “KH” untuk 
menghorma  fondasi tersebut. 
 
Apa keunggulan monitor Neumann 
diantara sekian banyak studio 
monitor di pasaran?  
Apa yang menjadi keunggulan 
studio monitor kami adalah monitor 
ini dak diciptakan untuk 
memuaskan pendengar, namun 
untuk menyajikan representasi 
realis s mengenai hasil kerja 
mereka, sehingga mereka  
memiliki kesempatan untuk 
menyempurnakan hasil karyanya.  
Jika anda membaca review studio 
monitor kami secara online, anda 
akan menyadari sebuah tren yang 
menarik. Selain kami kaget dan 
tersanjung terhadap sejumlah 
review nya, banyak konsumen yang 
mengatakan bahwa awalnya 
mereka berpikir kalua monitor kami 
bersuara buruk, hingga akhirnya 
justru mereka sendiri yang 
menyadari bahwa hasil mixing 
mereka yang bermasalah. Salah satu 
pengguna bahkan menyebutnya 
sebagai, “Pencerahan bagi telinga 
saya”.  
 
Sebagian besar produsen monitor 
lainnya saat ini tengah fokus untuk 
mendapatkan sound signature  

masing‐masing yang khas, kami dak 
ingin mengiku  tren tersebut dan 
selalu berusaha untuk setransparan 
mungkin. Karena itu, seluruh lini 
monitor kami mulai dari KH 80 
hingga KH 420 menawarkan pola 
sound yang serupa. Meskipun KH 80 

dak memiliki frekuensi low yang 
sama dengan KH 420 misalnya, 
seluruh monitor ini memiliki ngkat 
konsistensi yang nggi. Hal ini 
menguntungkan kami, karena pada 
situasi studio saat ini, proses mixing 
serta mastering sering dilakukan 
oleh m yang terpisah dalam 
beragam studio yang memiliki variasi 
speaker berbeda. Jika sebuah post‐
produc on dari film dikerjakan pada 
salah satu garasi enginner dan 
lainnya di studio professional, 
beragam perlengkapan monitor kami 
akan menjamin m ini memiliki 
sound akhir yang hasilnya lebih 
konsisten dan seragam. 
 
Bagaimana cara kerja MA 1, dan 
mengapa kita memerlukan 
teknologi untuk menyambungkan 
studio monitor?  
MA 1 merupakan so ware paten 
Neumann yang tersedia bersama  

microphone pengukuran Neumann 
untuk mendapatkan hasil 
monitoring terbaik di segala 
lingkungan akus k. Pada saat 
pemasangan studio monitor disuatu 
ruangan, engineer berpengalaman 
biasanya membuat beberapa 
pengaturan kecil untuk 
mendapatkan reproduksi sound 
paling akurat dari monitor mereka.  
 
MA 1 secara akus k memeriksa 
ruangan tersebut dan kemudian 
menganalisanya, kemudian dengan 
memanfaatkan pengalaman serta 
keahlian dari engineer kami untuk 
mengadaptasi monitor kami 
terhadap akus k ruangan tersebut. 
Hal ini menjamin reproduksi sound 
yang akurat, bahkan dalam ruangan 
yang dak didesain untuk recording 
sekalipun.  
 
Sekalipun perangkat ini terlihat 
sangat bagus untuk semi‐
professional, faktanya banyak 
professional dan juga engineer yang 
ikut menggunakannya. Salah satu 
contohnya ke ka sound engineer 
Jim Ebdon melakukan mixing konser 
Malam Tahun Baru Jus n Bieber di  
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atap hotel Beverly Hilton. Dia harus 
mixing konser streaming dalam 
ruangan hotel, yang tentu saja 
bukan kondisi mixing yang ideal. 
Agar bisa mendapatkan sound 
bagus seper  yang kita dengar di 
TV, dia menggunakan algoritma 
pada MA 1 untuk mengadaptasi 
monitor Neumannya sesuai 
kebutuhan, dan menyampaikan 
apresiasinya terhadap aplikasi 
tersebut sehingga dia tetap bisa 
bekerja dalam lingkungan yang dak 
sesuai standar. 
 
Apa hubungan dari studio 
headphone Neumann terhadap lini 
produk monitor anda?  
Lini studio headphone kami pada 
dasarnya sama dengan studio 
monitor, yang dibuat ringkas dalam 
bentuk yang paling kecil. Neumann 
NDH 20 didesain dengan pola sound 
yang serupa dengan monitor KH 
sehingga para audio engineer tetap 
dapat mendengarkan detail dan 
akurasi yang sama dengan proses 
mixing di studio masing‐masing 
ke ka bepergian. Kami juga 
meminta sound designer yang 
mengembangkan studio monitor 
kami untuk ikut melakukan 
pengujian akhir dari headphonenya. 

Apa inovasi desain yang kini sedang 
dikerjakan oleh Neumann?  
Saat ini kami sedang fokus terhadap 
dua inovasi. Mayoritas referensi 
perlengkapan di industri audio 
adalah perlengkapan analog. Seiring 
dengan perkembangan teknologi 
digital, kini kami sedang 
mengerjakan sebuah metode untuk 
menghubungkan monitor dan 
microphone referensi kami kedalam 
workflow digital dan professional. 
Kami ingin mengembangkan nilai 
produk kami mulai dari analog 
hingga digital dengan cara yang dak 
mengorbankan kualitas produk kami.  
 

Berdasarkan kesuksesan MA 1 dan 
juga meningkatnya kebutuhan atas 
dukungan terhadap remote 
workflow, kami juga sedang 
mengembangkan solusi lain yang 
mampu melakukan correc ve ac on 
dan membantu engineer untuk 
memaksimalkan studio mereka. 
Seiring dengan perkembangan 
industri yang semakin on‐the‐spot, 
kami ingin membantu para 
professional untuk mengop malkan 
lingkungan studionya, sehingga 
kegiatan rekaman maupun 
pertunjukan live tetap terdengar 
bagus dimanapun mereka bekerja. 

 

Apa yang bisa kita harapkan dari 
Neumann pada tahun depan?  
Tahun depan, kami mempunyai dua 
fokus utama: audio imersif dan juga 
jaringan audio. Por olio 
microphone Neumann, mulai dari 
microphone klasik U87 dan U67, 
hingga dummy head KU 100 yang 
diciptakan khusus untuk binaural 
recording, telah dikembangkan 
selama bertahun‐tahun untuk 
kebutuhan 3D recording. Seiring 
dengan perkembangan teknologi 
audio imersif yang semakin umum, 
kami berencana untuk terus 
memperluas lini produk kami untuk 
menawarkan perlengkapan yang 
tepat bagi audio imersif. Kami juga 
baru saja meluncurkan subwoofer 
KH 750 AES67, varian dari KH 750 
DSP yang diciptakan berbasis 
jaringan AES67. Kami melihat 
perluncurannya sebagai awal dari 
era baru Neumann, ayng tentu saja 
akan diiku  oleh produk lainnya. 
Terakhir, sekalipun Neumann 
mungkin dikagumi oleh industri pro 
audio sebagai merk “standar” untuk 
perlengkapan studio, kami juga 
merupakan fans berat serta 
pendukung dari live music. Kami 

dak sabar untuk menyambutnya 
kembali – dengan sound Neumann 
yang ikonik! 
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beyerdynamic telah 
memperkenalkan era baru bagi 
para konten creator dengan 
meluncurkan 2 headphone dan 
microphone terbarunya. Kedua 
headphone DT 700 PRO X dan DT 
900 PRO X ini menjanjikan 
performa lebih baik dari studio 
headphone lain di seluruh 
perangkat pemutar musik. 
Kemudian, M 70 PRO X dynamic 
microphone bersama M 90 PRO X 
condenser microphone siap 
menghadirkan suara paling detail. 
Baik untuk kebutuhan streaming 
atau recording, di rumah maupun 
di studio, seri PRO X dapat 
digunakan secara fleksibel dalam 
beragam situasi. Seri produk ini 
dapat dikenali dari sound yang 
oten k dan desain yang dak 
terkekang oleh zaman. 
 
DT 700 PRO X DAN DT 900 PRO X – 
TERBAIK DI KELASNYA  
Headphone terbaru PRO X series 
membawa pesan kuat tentang 
mengapa beyerdynamic begitu 
terkenal di dunia: kualitas sound 
yang terpercaya dengan 
kenyamanan maksimal. Headphone 
closed‐back DT 700 PRO X dapat 
digunakan dalam produksi di home 
studio dan juga produksi langsung  

Bersama dengan kombinasi dari 3 
lapis cone speaker terbaru, 
headphone PRO X terbaru ini juga 
memiliki sistem driver yang memiliki 
impendansi sebanyak 48 ohm. 
Respons cepat transducer dan 
reproduksi sound detail karena 
kumparan yang ringan menjamin 
sound yang jernih tanpa distorsi, 
bahkan dalam level sound yang 

nggi sekalipun. Selain itu, 
desainnya juga sangat 
mengesankan. Kedua model 
dilengkapi dengan kabel XLR, yang 
dapat digan  dengan mudah 
dengan pilihan konektor lainnya.  
 
Ear pad berwarna abu‐abu yang 
halus serta memory foam yang 
nyaman di bagian headband 
menjamin kenyamanan pengguna – 

dak ada perasaan tertekan 
maupun dak nyaman, bahkan 
dalam durasi pemakaian yang lama. 
Kombinasi dari material berkualitas 

nggi serta konstruksi baja yang 
kokoh memas kan masa pakai yang 
lama untuk sebuah headphone 
buatan tangan dari Heilbronn. Jika 
diperlukan, hampir seluruh 
komponen dapat digan kan, 
sehingga menjadikan DT 700 PRO X 
dan DT 900 PRO X sebagai partner 
yang berharga bagi konten kreator. 

dengan laptop, tablet dan juga 
ponsel pintar. Sebaliknya pada 
headphone open‐back DT 900 PRO X 
menonjolkan kemampuannya dalam 
menangani professional monitoring, 
mixing serta mastering. Driver 
terbaru STELLAR 45 dikembangkan 
oleh beyerdynamic di Heilbronn dan 
menjamin sound yang kuat dan 
kencang pada seluruh perangkat 
pemutar, berkat magnet neodymium 
yang kuat serta kumparan suara 
yang terbuat dari kabel perunggu 
berteknologi nggi. Konduk fitas 
dan berat dari kabel ini sangatlah 
seimbang.  
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M 70 PRO X DAN M 90 PRO X – 
WAJIB ADA  
Kedua microphone – M 70 PRO X 
dan M 90 PRO X – dapat dipakai 
secara fleksibel dan didesain untuk 
memenuhi kebutuhan para kreator, 
baik di studio, di rumah maupun 
untuk kebutuhan rekaman lainnya. 
M 70 PRO X dipakai dalam 
broadcas ng, podcas ng dan juga 
streaming, sementara M 90 PRO X 
untuk merekam track vocal serta 
instrument. Microphone dari PRO X 
series terbaru memiliki karakter 
sound yang natural.  
 
sound sempurna di rumah maupun 
di jalan – cocok bagi streamer,  
 

Sound dari model ini telah 
diop malkan untuk menangkap 
suara pembicaraan. Microphone ini 
juga mampu menghilangkan hampir 
seluruh suara lingkungan sekitar 
untuk menyajikan sound terbaik – 
bahkan dalam lingkungan yang 
penuh tantangan akus k.  
 
Bersama dengan M 90 PRO X, 
beyerdynamic menawarkan 
microphone XLR untuk kebutuhan 
recording di rumah maupun studio. 
Soundnya yang detail dan memiliki 
rasio signal‐to‐noise yang balans, 
sehingga cocok untuk vocal maupun 
instrument. 

Microphone ini dapat menyajikan 
se ap detail sound dengan low‐
noise signal yang rendah dalam 
volume besar. Sistem suspensi yang 
elas s serta microphone spider yang 
stabil telah membantu mengurangi 
sound yang dak diinginkan, seper  
langkah kaki, suara keyboard 
maupun pegangan tangan. Sebuah 
pop filter memas kan suara napas 
dan popping yang kasar dapat 
diperhalus.  
 
Microphone M 70 PRO X adalah 
sebuah microphone bagi semua 
broadcaster yang ingin mendapatkan 
podcaster dan juga YouTuber.  
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SOUND OTENTIK BEYERDYNAMIC 
YANG LEGENDARIS  
Kedua microphone memberikan 
sound recording yang natural dan 
jernih. Berkat proximity effect yang 
telah disetup dengan baik, 
microphone ini dapat menangkap 
detail frekuensi nggi secara 
sempurna. Reproduksi midnya 
penuh tenaga, sementara bass 
terdengar sangat natural. Amplifier 
low‐noise serta voltage regulator 
yang presisi menghasilkan sound 
yang warm dan jernih.  
 
Desain dari produk terbaru ini 
dibalut dengan warna dominan 
hitam, yang tersusun dari beberapa 
komponen yang dapat digan kan, 
seper  kapsul, papan sirkuit 
maupun konektor. Housing 
aluminium yang berkualitas nggi 
dan juga jaring baja yang kokoh 
sanggup melindungi microphone 
dan mengurangi berat dari M 70 
PRO X, sehingga dapat terpasang 
pada tripod maupun microphone 
arm apapun.  
 
PRO X SERIES PADA UJI COBA 
KREATOR  
Konten kreator adalah sasaran 
utama bagi seri ini. Pada kolaborasi 
dengan sejumlah ar s, 
beyerdynamic mendemonstrasikan 
kemampuan dari PRO X series 
terbaru. Penyanyi Rola, produser 
Dexter serta iamnobodi dan juga 
mixing & mastering engineer Volker 
“IDR” Gebhardt telah menciptakan 
sebuah lagu dengan perlengkapan 
dari PRO X series yang dapat 
didengarkan. Proses kreasi lagu ini 
juga didampingi oleh podcaster 
Miriam Davoudvandi. 

 Klik link berikut untuk mempelajari produk lebih lanjut: h ps://global.beyerdynamic.com/pro‐x 
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Headphone terbaru Blue BYRD 
generasi kedua adalah sebuah in‐ear 
headset Bluetooth® yang 
menggabungkan suara berkualitas 

nggi ala beyerdynamic dengan 
fleksibilitas penggunaan dalam 
kegiatan sehari‐hari. Blue BYRD 
dapat melakukan transisi kegiatan 
mendengarkan musik, menerima 
panggilan telepon, bekerja, belajar 
maupun berolahraga – secara halus 
dimanapun dan kapanpun.  
 
Pengalaman suara mul guna dan 
sempurna bagi komunikasi 
Blue BYRD dapat digunakan untuk 
beragam fungsi dan dak hanya 
memiliki suara terbaik, namun juga 
microphone yang bagus untuk 
transmisi percakapan yang lancar.  

Hal ini menjamin suara 
percakapan yang jelas, 
serta menjadikan Blue 
BYRD sebagai 
perlengkapan 
komunikasi yang tepat 
untuk panggilan telepon 
privat dan juga video 
mee ng di kantor 
maupun di tempat 
lainnya.  
 
Headset ini juga bisa 
digunakan ke ka 
traveling maupun 
berolahraga, karena 
memiliki ser fikasi IPX4 
yang ar nya tahan 
terhadap cuaca dan 
juga kelembapan udara.  

Berkat audio codec terbaru aptX™ 
Adap ve dan AAC terbaru dari 
Qualcomm®, headset ini dilengkapi 
dengan sambungan Bluetooth® 5.2 
generasi terbaru yang menjamin 
sambungan yang lancar dan jelas. 
Selain itu, fitur Mul point 
memudahkan pengguna untuk 
menghubungkan sambungan 
Bluetooth® dengan dua alat dalam 
waktu yang sama. Microphonenya 
bisa mereproduksi sinyal suara 
pengguna melalui earphone melalui 
fungsi sidetone, seolah‐olah 
pengguna sedang berbincang secara 
natural ke ka panggilan telepon. 
Tidak hanya itu, teknologi cVc™ 
generasi 8 terbaru dari Qualcomm® 
mampu mengurangi suara latar 
belakang yang mengganggu.  
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Karena desain flatnya yang unik, 
Blue BYRD memberikan 
kenyamanan maksimal sepanjang 
hari. Desain in‐ear headphone yang 
spesial menjamin bahwa headphone 
ini dak akan menonjol keluar dari 
telinga, dan nyaman digunakan 
ke ka sedang berbaring ataupun 
menelpon seseorang. Adanya 
neckband yang prak s 
memudahkan penggunaan Blue 
BYRD. Ke ka sedang dak 
digunakan, neckband ini dapat 
ditekuk dengan mudah dan 
disimpan dalam hard case yang 
disertakan dalam pembelian.  
 
Desain neckband ini juga 
memperpanjang umur baterai, yang 
sanggup bertahan hingga 14 jam 
untuk sebuah pengalaman 
mendengarkan musik tanpa 
gangguan. Blue BYRD dapat diisi 
ulang dalam waktu 1:40 jam 
menggunakan USB Type‐C. 
Pengisian singkat selama 10 menit 
cukup untuk waktu penggunaan 
hingga 2 jam.  

 
Blue BYRD terbaru memberi kesan 
kuat dengan plat dekorasi elegan 
yang terbuat dari anodized 
aluminium. Neckband, terbuat dari 
silicon berkualitas nggi, 
beradaptasi pada kulit dengan baik 
ke ka digunakan serta memiliki 
manik‐manik terbuat dari metal 
pada se ap ujungnya. 
Beyerdynamic juga menawarkan 
beragam komponen penggan , 
seper  earpiece, melalui toko 
daringnya. 

 
Dapat digunakan didalam maupun 
diluar  
 
Selain kualitas suara yang terbaik 
berkat teknologi terkemuka, Blue 
BYRD juga menawarkan fitur seper : 
Google Fast Pair yang mempercepat 
proses pairing. Selain itu, Blue BYRD 
juga dapat tersambung dengan Alexa 
dan juga Google Assistant serta Siri.  
 
Blue BYRD dapat terhubung ke 
aplikasi MIY inova f dari 
beyerdynamic. “MOSAYC – Perha an 
terhadap detail bersama Mimi Sound 
Personaliza on” membawa suara 
Blue BYRD ke level yang lebih nggi. 
Setelah mencoba mendengarkan 
selama dua menit, pengaturan dan 
suara dari headphone ini dapat 
diadaptasikan terhadap masing‐
masing pengguna. Tidak hanya itu, 
headphone ini juga secara ru n 
mendapatkan pembaruan teknologi 
melalui aplikasi tersebut.  
 
Desain Blue BYRD series 
menggabungkan hap c yang elegan 
dan nyaman dengan pengalaman 
sound yang sempurna.  
 

Blue BYRD (generasi kedua)  
akan tersedia di Asia pada awal 
Desember 2021 dengan harga  
retail USD $149  

Klik link berikut untuk mempelajari produk lebih lanjut: h ps://global.beyerdynamic.com/blue‐byrd.html 



WWW.AVLTIMES.COM 

AVL TIMES INDONESIA 

 

 Plug in untuk headphone mixing 
yang cocok untuk semua 
professional studio headphone.  

 fitur Spa al Headphone 
Compensa on, mendukung 44 
professional studio headphone 
yang paling sering digunakan  

 3 referensi ruangan mix stereo 
virtual dengan 4 posisi 
loudspeaker yang dapat dipilih  

 6 tambahan lingkungan 
mendengarkan non‐studio 

 

 

plugin. dearVX MIX memberikan 
teknologi ini kepada semua orang.”  
 
Plugin ini menawarkan 3 ruangan 
mix referensi kelas dunia dengan 4 
posisi loudspeaker mono maupun  
stereo yang dapat dipilih. Selain itu, 
se ap ruang mix dapat diadaptasi 
sesuai kebutuhan pengguna dengan 
mengendalikan jumlah difusi dan 
mengatur keseimbangan antara 
colora on keseluruhan dan 
lokalisasi yang berdasarkan paten 
algoritma dari Sennheiser AMBEO. 
dearVR MIX juga membantu 
pengguna memonitor produksinya 
pada 6 lingkungan akus k non‐
studio seper  dalam mobil atau di 
klub dengan mudah dan cepat – 
tanpa harus meninggalkan ruang 
kerjanya.  
 

Bersama dearVR MIX, ahli audio 
imersif Dear Reality kini membawa 
ruang virtual ikoniknya ke dunia 
stereo. Plugin dearVR MIX 
AAX/VST3/AU dapat mengubah 
berbagai professional studio  
headphone menjadi lingkungan 
mixing yang ideal, dengan 
menempatkan pengguna dalam 
sweet spot dari ruang mixing yang 
telah didesain dengan tepat – 
melalui teknologi spa al audio. 
 
“Kami fokus terhadap menciptakan 
lingkungan akus k yang benar untuk 
mixing di headphone, ke ka 
mengembangkan dearVR MIX,” 
komentar Chris an Sander, CEO dari 
Dear Reality. “Seluruh pengalaman 
yang kami peroleh di bidang spa al 
audio telah berkumpul dalam satu  
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Selain dearVR MIX, Dear Reality juga 
mengenalkan fitur Spa al 
Headphone Compensa on (SHC) ke 
seluruh plugin virtual monitoring 
dearVR. Teknologi unik ini 
mengadaptasi 44 macam 
professional studio headphone yang 
paling terkenal dalam ruang mixing 
virtual. “Berkat kompensasi 
terhadap karakteris k sound dari 
masing‐masing headphone, dearVR 
MIX menjamin pengalaman binaural 
playback yang terbaik,” tambah 
Chris an Sander.  
 
Se ap model telah diop malkan 
secara detail oleh Dear Reality dan 

m mastering engineer untuk 
menciptakan kurva frekuensi yang 
sesuai dengan ruangan virtual. 
 
Dear Reality menawarkan masa 
coba 14 hari secara gra s melalui 
www.dear‐reality.com 

 

www.sennheiser.com 

dearVR MIX menyediakan sebuah pengalaman monitoring yang konsisten  
dan dapat diandalkan, dimanapun anda berada 

Periksa bagaimana hasil mix anda dapat diterjemahkan dalam sistem sound  
yang umum digunakan 

Bersama dengan dearVR MIX, Dear Reality juga memperkenalkan fitur  
Spatial Headphone Compensation (SHC) ke seluruh plugin monitoring dearVR 
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 SONICUE Control panel‐viewer 

app allows end users to monitor 
and control preassigned sound 
system parameters – now 
available for iOS devices  

 
 SONICUE release V1.2.2 

supports new SONICUE Control 
app for iOS, and provides 
enhanced func onality and 
be er device handling 

 
Dynacord has made new addi ons 
to the SONICUE sound system 
so ware ecosystem. The first sees 
the release of the SONICUE  
Control app for iOS devices and,  
in conjunc on with this, the release 
of SONICUE V1.2.2 adds enhanced 
func onality to the solu on.  

users that will run on the SONICUE 
Control app. The design of the user 
interfaces is customizable with 
different control func ons and 
access‐protected according to user 
type, such as system engineers, 
facility managers or service 
personnel in hospitality areas. Once 
connected to a compa ble 
hardware device, such as the 
Dynacord MXE5 matrix mix engine, 
the operator is able to monitor and 
control all assigned func ons. 
 
In addi on to fully suppor ng the 
new SONICUE Control app for iOS, 
the 1.2.2 so ware version improves 
the func onality of the SONCIUE 
panel designer with further control 
parameters, more design op ons 
and faster installa on rou nes. The 
latest release also offers be er 
device handling for the MXE5 matrix 
mix engine for IP address se ng 
and configura on. Load‐drive 
supervision for Dynacord IPX and C 
series amplifiers and a new service 
tool for the TPC‐1 touch‐panel 
controller round off the enhanced 
func onality of the so ware 
release. 

SONICUE sound system so ware 
addresses the en re sound system 
and encapsulates Dynacord’s core 
design philosophies of simplicity, 
clarity and transparency. Its unique 
interac ve design provides a clear 
and comprehensive system 
overview, making it quicker to set 
up, tune and operate sound systems 
with minimal effort. SONICUE 
Control is a panel‐viewer app that 
allows users to operate SONICUE 
control panels created using the 
SONICUE control panel designer.  
The app, which monitors and 
controls preassigned sound system 
parameters, is now available for 
mobile devices for free download 
from Apple’s App Store, enabling 
iPads and iPhones to be supported 
for the first me. The previous 
version of the SONICUE Control 
panel‐viewer app was already 
available for desktop PCs and is 
running on the TPC‐1 touch‐panel 
controller. With the panel designer, 
an integral part of SONICUE sound 
system so ware (version 1.2 and 
higher), system designers and 
engineers can create standalone 
control panel applica ons for end  

Klik link berikut untuk mempelajari produk lebih lanjut:  
www.dynacord.com 

Dynacord SONICUE Control
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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   
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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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