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Acara MTV VMA (Video Music Awards) 
2022 sukses digelar di Pruden al 
Center di New York. Ligh ng designer 
Tom Sutherland kembali direkrut 
untuk menangani ligh ngnya. Tom 
menggunakan 229 unit Robe moving 
light dan lainnya dalam sebuah rig 
ligh ng yang masif, sehingga 
membantu para pembawa acara Nikki 
Minaj, LL Cool J dan Jack Harlow 
membawa keseruan dalam acara ini. 
 
Set acara kali ini menyertakan 2 
panggung berbentuk segi ga yang 
dibangun di ujung arena yang 
memanjang, keduanya memiliki lantai 
LED dan masing‐masing menyertakan 
layar LED besar berbentuk segi ga pada 
bagian upstage.  
 
Salah satu bagian tengah dari ujung ini 
terdapat ‘MTV Entrance’ sebuah visual 
grafis besar bertuliskan akronim dari 
acara ini, dan menjadi pintu masuk dari 
ar s yang memasuki arena menuju 
MTV Stage. 

Tom menempatkan 76 buah 
MegaPointenya, 38 pada se ap layar, 
disekeliling layar LED segi a pada se ap 
panggung. Dia juga meletakkan 8 
lainnya dalam dua posisi 'slip' diagonal 
berbasis dek di belakang area ar s /  

VIP, yang terletak di kedua sisi pintu 
masuk MTV. Sementara itu, struktur 
truss atap overhead utama juga 
didesain berdasarkan tema segi ga 
agar menyatu dengan panggung dan 
juga mendapatkan posisi ligh ng yang  
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terbaik. Tom meletakkan 85 unit Robe 
BMFL WashBeam pada truss tersebut. 
 
36 buah Robe Spiider dimanfaaatkan 
pada terowongan dibelakang MTV 
stage, pada jalur masuk, dan juga 
sebagai back ligh ng dari pembawa 
acara pada panggung chevron. Selain 
itu ada juga Robe ESPRITES di area 
lantai yang tersedia pada masing‐
masing panggung. 
 
Tom juga memaksimalkan 16 unit 
RoboSpot System. 8 buah BMFL yang 
dikendalikan lewat remote per  

 

panggung – terdiri dari 10 fixture  
BMFL FollowSpot dan 6 fixture BMFL  
LT (Long Throw) – yang menyediakan 
back ligh ng dan ligh ng utama.  
Base sta on RoboSpot seluruhnya 
terkumpul dalam satu posisi dibelakang 
huruf ‘M’ besar dari pintu masuk  
MTV yang unik. Para operator 
mengendalikan pan, lt, iris serta 
dimmer, sementara parameter lainnya 
berjalan melalui konsol ligh ng utama. 
 
 

robe.cz 
Foto © Alive Coverage (Julian Cassady) 
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PT ASIIS Indonesia baru saja 
menyelesaikan sebuah desain sistem 
penguat suara dan ligh ng serta 
proses instalasinya bagi GBI Keluarga 
Allah PIK di Indonesia. Berdiri sejak 
2006, ASIIS Indonesia telah memiliki 
reputasi sebagai salah satu integrator 
sistem audio professional yang 
disegani di Indonesia. 
 
Sistem penguat suara yang digunakan 
oleh gereja ini melibatkan 6 buah 
speaker C10‐M100 dari Clair Brothers 
dalam konfigurasi L/R, ditambah 6  
buah line array C10‐M‐120 bersama 
dengan 8 sub CS218, dan juga 6 
loudspeaker P8‐P‐95. Sementara itu, 
konfigurasi sistem delaynya 
menggunakan 2 buah 10SPOT dan  
juga sebuah loudspeaker P8‐P‐95. 
Seluruh sistem ini diperkuat oleh 
amplifier CB‐D80‐4L. Pada area pintu 
masuk lobi, sistem suaranya hanya 
memakai 4 loudspeaker P8‐P‐95. 

Sistem mixing audio utamanya memakai 
2 unit SSL L200 bersama stagebox SSL 
SB3225, yang turut didukung oleh  
plugin SuperRack SoundGrid, Host  

terkualifikasi Axis One Waves, dan juga 
SoundGrid Server yang kompa bel 
dengan Extreme C Half‐rack Waves. 
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Kemudian, sistem monitor mixing 
terdiri atas sebuah live mixer eMo on 
LV 64 st bersama eMO D5 compressor/ 
gate/ expander/ leveler/ limiter/ 
d’esser, Host terkualifikasi Axis  
One Waves, Extreme C Half‐rack, 
SoundStudio STG‐2412, SoundStudio 
STG‐1608, dan Netgear Waves SG 
Qualified Switch 8 port. 
 
Sistem mixing broadcastnya didesain 
berdasarkan live mixer eMo on LV  

64 st lain, Host terkualifikasi Axis One 
Waves, Extreme C Half‐rack, DSPRO 
StageGrid 1000, dan Netgear Waves  
SG Qualified Switch 8 port. 
 
Terakhir, sistem ligh ng dari gereja 
seluruhnya memakai beragam fixture 
CHAUVET seper  : 28 x R3 Beam,  
8 x R3 Spot, 6 x R1 Beamwash 
27 x STRIKE Array 4, 17 x Ova on 
F195VW w/barndoor, 16 x Ova o  
P56 FC, 10 x COLORdash PAR H12IP,  

12 x Data Stream 8 DMX spli ers, serta 
8 x Net‐XII rack‐mountable Ethernet‐ 
to‐DMX node.  
 
Sistem ligh ng ini dikendalikan melalui 
sebuah konsol Chamsys MagicQ 
MQ250 Stadium. 
 
 
 

asiis‐indonesia.com 
Foto © ASIIS Indonesia 
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AVL Times telah mendapatkan 
kesempatan eksklusif untuk 
mewawancarai NovaStar, salah satu 
penyedia perlengkapan layar LED 
terbaik didunia. NovaStar mendesain 
serta mengembangkan teknologi 
kontrol layar LED bagi bermacam‐
macam aplikasi mulai dari hiburan, 
tanda tangan digital, hingga 
persewaan. 
 
Dengan jumlah cabang hingga 37 
kantor yang melayani klien retail 
maupun korporasi di seluruh dunia, 
NovaStar terus berupaya untuk 
meningkatkan kemampuan inovasi 
teknologi, manufaktur dan juga 
dukungan konsumennya. Lini produk 
NovaStar mulai dari sistem kontrol 
sinkronisasi layar LED, sistem kalibrasi 
point‐to‐point hingga layanan 
manajemen berbasis cloud. Mereka 
telah memiliki beragam klien mulai dari 
korporat dan retail dan melayani event 
besar seper  upacara pembukaan 
Olimpiade Beijing 2008, konser hingga  

papan iklan digital. Dukungan NovaStar 
membantu kliennya dari penjuru dunia 
untuk mengop malkan produk fitas 
dan juga performa bisnisnya. NovaStar 
berkomitmen untuk menjadi pionir 
dalam teknologi kontrol layar LED dan 
terus memberikan produk berteknologi 
paten terbaik sesuai standar industri. 
Tujuannya adalah untuk terus 
menciptakan sebuah nilai bagi klien 
dengan teknologi pionir, perlengkapan 
yang tepat, produk ramah pengguna, 
dan dukungan yang profesional. 
 
Kami duduk bersama Terry, Senior 
Account Manager di NovaStar yang saat 
ini bertanggung jawab terhadap 
promosi perlengkapan terbaru dan 
menyediakan teknologi tercanggih 
dengan menawarkan pela han kepada 
klien, menciptakan jalur penjualan dan 
juga bekerja sama dengan distributor 
lokal di pasar Asia Tenggara. Terry dak 
sungkan untuk berbagi wawasannya, 
terutama mengenai hal apa yang akan 
dilakukan oleh NovaStar selanjutnya. 

Seberapa pengaruh dari krisis 
pandemi 2020‐2021 terhadap 
bisnisnya, dan hal apa yang telah 
anda pelajari dari industri ini dalam 2 
tahun terakhir.  
Satu kata “fokus”, kami akan terus 
fokus terhadap klien kami dan juga 
pada industri utama kami. Fondasi ini 
telah membantu untuk memperbesar 
skala bisnis kami. Kami juga mulai 
memasuki pasar LCD dan juga fine pitch 
LED. 
 
Pasar mana yang saat ini menarik 
perha an anda: rental, instalasi 
komersil, rumah ibadah, edukasi, 
siaran, studio dan lainnya.  
Saat ini, kami tertarik dalam pasar 
sektor rental, edukasi, siaran dan juga 
studio. 
 
Apa yang membedakan pasar video 
saat ini jika dibandingkan dengan 5 
tahun lalu?  
Pandemi ini benar‐benar mengubah 
cara pandang kami dalam bekerja dan  
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hiburan. Kami kini lebih menyukai  
melakukan segalanya secara online, 

dak heran jika media live stream 
tumbuh dengan sangat pesat. Kami 
percaya mampu memberikan 
perbedaan posi f di industri, dan  
kami juga percaya terhadap masa 
depan perkembangan teknologi di 
pasar video Asia. 
 
Ada berapa kategori perlengkapan 
video yang saat ini diproduksi oleh 
NovaStar?  
Kami memproduksi perlengkapan  
video secara komprehensif mulai dari 
processor, scaler, switcher dan media 
server. 
 
Adakah teknologi terbaru yang 
diperkenalkan oleh NovaStar dalam 
lini produk yang kini dijual di pasar?  
Kami dengan bangga memperkenalkan 
perlengkapan terbaru kami 
berdasarkan MX40  Pro dan so ware 
VMP. VMP adalah sebuah so ware 
kontrol layar terbaru yang 
menggabungkan desain, manajemen 
dan monitoring dalam sebuah  
pla orm. Ke ka dipasangkan dengan 
kontroler MX Series dan juga receiving 
card A10s Pro, anda akan mendapatkan 
sebuah solusi LED yang lengkap. Tidak 
hanya menyediakan kualitas gambar 
yang indah, so ware ini juga 
memebrikan pengaturan warna yang 
presisi serta pengalaman yang intui f. 
Hal ini menyatakan bahwa VMP akan 
menjadi sebuah solusi baru dalam 
menangani aplikasi kelas nggi seper  
instalasi LED fine‐pitch, studio 
broadcast, acara korporasi, produksi 
virtual dan juga E‐sport. 

 
Apa proyek yang baru selesai atau 
sedang berjalan yang paling anda 
banggakan bersama NovaStar?  
Sudah pas  Olimpiade Musim Dingin 
Beijing yang terselenggara pada tahun 
ini. NovaStar menawarkan layar 8K 
sebesar 15,000m2 dan juga layar 
“Icefall” se nggi 60m bersama layar 
besar utama “Snowflake” yang 
dilengkapi dengan teknologi AI, Naked‐
eye 3D, 5G serta 8K. NovaStar sukses 
menciptakan sistem kontrol layar LED 
terbesar dan paling kompleks di dunia.  
 
Sementara itu, teknologi kendali single‐
port‐8k telah membantu dalam upacara 
pembukaan menjadi aplikasi teknologi 
8k skala besar pertama di dunia. 
Masyarakat dapat merasakan 
pengalaman visual ultra‐HD yang 
dibawa oleh siaran langsung 8K bahkan 
ke ka mereka dak berada di tempat. 
 
 

 
Terakhir, apa mimpi NovaStar yang 
ingin dicapai di 2025.  
Dalam industri ini, perbedaan merk  
dan produk yang terlibat dalam suatu 
sistem pas  akan menimbulkan 
masalah latency maupun 
kompa bilitas, yang tentu akan 
merepotkan klien kami. NovaStar 
menawarkan sebuah solusi lengkap 
untuk memperbaiki situasi ini dan 
memberikan pengalaman visual yang 
lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novastar.tech 
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Terletak secara strategis di lingkungan 
Kompleks Golf Podomoro di pinggir 
kota Jakarta yang rindang, Mesjid At‐
Thohir telah dibangun oleh salah satu 
raja otomo f terkenal, Teddy Thohir. 
Mesjid elegan berkapasitas 1,900 
jemaah ini, adalah bentuk hibah dari 
salah satu putra sekaligus menteri 
BUMN Erick Thohir kepada komunitas 
lokal, dan telah diresmikan pada 
musim panas tahun ini oleh presiden 
Indonesia. 
 
Kesan elegan dari masjid pun tentu 
harus didukung dengan tata suara yang 
mumpuni – interior yang serba pu h, 
dirias dengan kaligrafi berwarna emas 
yang bertuliskan Asmaul Husna (99 
nama Allah) – komite teknis masjid  
pun memerlukan sebuah sistem sound  

yang kuat namun jelas dan dapat 
menyatu dengan baik dalam este ka 
bangunan. Sehubungan dengan regulasi 
pemerintah yang membatasi volume 
suara pada 100 desibel dan juga di 
dalam masjid, tentu menjadi tantangan 
tersendiri dalam proses pemilihan 
sistem suaranya. Karena itu, komite pun 
lalu meminta bantuan kepada supplier 
pro audio asal Jakarta, PT Gracia 
Auvindo. 
 
Hendra Halim, Project Manager dan 
System Engineer di PT Gracia Auvindo, 
menyebutkan bahwa selain kebutuhan 
este ka maupun SPL, opsi instalasi pada 
ruang ibadah utama berukuran 28,5 x 
28,5 meter yang bisa dilakukan pun 
menjadi terbatas. Bapak Hendra 
berkomentar, “Ruang ibadahnya 
dibangun menggunakan keramik dan 
juga granit, sehingga menciptakan 
permukaan yang reflek f, ditambah 
juga dengan bagian dalam dari atap 
berbentuk kubah yang penuh pantulan 
suara.” Hendra bekerja bersama L‐
Acous cs Applica on Project Engineer 
APAC, Chung Wah Khiew, menggunakan 
L‐Acous cs Soundvision untuk 
mendesain sebuah sistem yang dapat  

meminimalisir pantulan suara dengan 
cara menjaga suara tersebut agar tetap 
di area jemaah, dan menghindari 
pantulan dari atap kubah serta tembok 
yang reflek f. “Kami menyusun desain 
penempatan Syva melalui Soundvision 
dan mendapa  kalau kapasitas throw 
sejauh 50 meter dari speaker ini lebih 
dari cukup untuk menangani ruang 
ibadah berukuran 30 meter tersebut,” 
katanya. Tampilan bergaris dari Syva 
juga menyatu dengan baik dalam 
arsitektur bangunan, jadi Hendra 
membawa proposal desain tersebut 
kepada komite masjid, sembari 
menambahkan bahwa sistem ini juga 
akan berwarna pu h, mengiku  nuansa 
bangunan. 
 
Desain tata suara final yang terpasang 
di ruang ibadah utama terdiri atas 2 
Syva pada ke nggian 4 meter dan 
berfungsi sebagai sistem utama. 4 
speaker koaksial 5XT bertugas sebagai 
front fill, sementara sebuah X8 sebagai 
center fill. 2 Syva tambahan lainnya, 
diletakkan pada ke nggian 3.5 meter, 
bekerja sebagai speaker delay. “Kedua 
Syva sebagai delay ini membantu 
petugas agar dak menggunakan daya  
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maksimal pada speaker utama, dan 
mengurangi pantulan suara yang 
diakibatkannya,” kata Khiew. 
 
Empat speaker koaksial 5XT tambahan 
telah terpasang pada ruang depan 
masjid, sementara dua 5XT lainnya 
dipasang di area basement. Setelah 
proses kalibrasi speaker selesai,  
komite pengurus masjid pun merasa  

puas dengan kejernihan suara yang 
diberikan oleh speaker. Selain itu para 
jemaah juga dapat mendengarkan 
khutbah tanpa ada kendala. “Bekerja 
dalam 1 m bersama L‐Acous cs dan 
komite masjid At‐Thohir, kami telah 
berhasil mengatasi tantangan pen ng 
dalam meraih suara yang baik dalam 
ruangan ini,” kata Hendra. “Soundvision 
sangat membantu kami dalam proses  

proposal maupun instalasi sistem yang 
ideal bagi masjid ini. Para jemaah dan 
juga pengurus masjid pun sangat puas 
dengan hasil suaranya, dan itu menjadi 
sebuah kebanggaan besar bagi m  
PT Gracia Auvindo dan saya,” tutupnya. 
 
 

l‐acous cs.com 

graciaauvindo.com 
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Penampilan band hard rock Halestorm 
dalam tur Amerika 2022 tentu perlu 
didukung oleh perlengkapan ligh ng 
yang mumpuni, dak mengherankan 
jika Bandit Lites menerjunkan rig 
ligh ng yang dinamis berisikan 
perlengkapan dari Mar n Professional. 
Ligh ng Designer Craig Richter 
bersama Bandit Lites dan Sco  
Anderson dari Mar n mendesain rig 
ini dengan menyertakan Mar n VDO 
Atomic Bold, Atomic 3000 LED serta 
MAC Viper Profile.  
 
Berkat desain yang mudah dipasang 
dan berbagai jenis fungsi didalamnya, 
Mar n VDO Atomik Bold adalah 
penyempurna dari rig touring dengan 
ukuran sebesar apapun. Atomic Bold 
memiliki lensa dual‐layer inova f yang 
menggabungkan sebuah beam warna 
dengan backlight RGB Aura, sehingga 
memudahkan campuran warna yang 
hangat, wash mendalam serta efek unik 
lainnya. Bersama dengan Atomic Bold, 
rig ini juga menyertakan Mar n Atomic 
3000 LED strobe serta MAC Viper 
Profile sebagai tambahan efek.  

“Saya telah mengandalkan Atomic 3000 
LED sejak awal perilisannya,” kata 
Richter. “Saya rasa Atomic 3000 aslinya 
pun telah menjadi strobe tradisional 
terbaik yang bisa anda dapatkan. Jadi, 
ke ka versi LEDnya rilis dan bisa 
menghemat konsumsi daya hingga 
setengahnya dengan output lebih dari  
2 kali lipat, saya segera memesannya. 
Mar n benar‐benar telah meningkatkan 
kualitas fixture yang sudah sempurna.  

Saya juga fans berat Viper. Saya 
menyukai penggunaan gobo dan 
texture dalam desain saya, seper  
saturasi warna gelap dengan cahaya 
gobo tajam yang menembus sebagai 
pemanis visual di panggung, atau gobo 
melebar seper  tampilan down‐the‐
barrel. Viper adalah fixture tangguh 
yang dapat menangani hal ini semua 
dengan baik.” 
mar n.com 
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Temukan beragam perlengkapan terbaru  
 maupun bekas bagi semua tipe pengguna  
  pro audio-video-lighting, instrumen musik,  
    dan kolektor perlengkapan sound antik.       
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          untuk mencari apapun yang dibutuhkan. 
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Tur “Icy” dari Twenty One Pilots  
telah berjalan belum lama ini, telah 
memberikan kesempatan besar bagi 
ligh ng designer Tyler “Shap” Shapard 
untuk memproduksi sebuah desain 
ligh ng yang elegan serta imagina f 
berdasarkan suasana ha  dan 
atmosfer – dengan banyak perbedaan 
drama s – dari se ap lagu yang 
dimainkan. 
 
Bintang utama dalam desain 
ligh ngnya adalah 80 buah Robe 
MegaPointe. Shap menyukai kecepatan 
dan juga tenaga dari MegaPointe. 
“Fixture ini merupakan kombinasi  

antara fixture andalan berintensitas  
cahaya nggi dengan kecepatan yang 
cukup untuk menciptakan beragam efek 
cahaya” menurutnya, sambil 
menambahkan kalau “ dak ada yang 
sanggup menyamai fixture serba bisa 
ini” yang tentu menjadi fixture impian 
para LD!  
 
MegaPointe ditempatkan tersebar 
secara merata pada 5 truss ‘jari’ di 
upstage/downstage sehingga 
menciptakan kesan arsitektural yang 
elegan. Shap juga meletakkan 21 buah 
Robe BMFL WashBeam sebagai key light 
utama, dengan hasil yang sangat keren!  

 

Delapan fixture BMFL FollowSpot 
dengan kamera terintegrasi menjadi  
elemen kri kal bagi permainan cahaya 
ini. “Sungguh luar biasa” komentar 
Shap. Dia juga menyanjung RoboSpot 
lebih baik karena sebuah RoboSpot 
dapat menangani beberapa jenis dan 
unit fixture Robe secara bersamaan, 
sehingga dia cukup menempatkan 
follow spot disepanjang rig yang 
mencakup semua sudut yang 
diperlukan. 6 BMFL FollowSpot lainnya 
diletakkan pada dua truss downstage 
dengan 2 lainnya pada ujung truss 
upstage.  
 
Shap juga menggunakan 36 buah 
Spikies di area lantai, berkat ukurannya 
yang minimalis, namun sangat cerah 
dan dapat diputar hingga 360 derajat. 
20 diantaranya ditempatkan 
disepanjang bagian atas video wall, 
serta sisanya tersebar disekitar dua ‘cry 
deck’ sambil diselingi dengan cryo jet 
dan meriam confe . “Sebuah fixture 
ringan dengan cahaya yang kuat, zoom 
yang baik, prism, efek bunga, color 
mixing yang keren dan cepat … fixture 
ringkas yang serba bisa” komentarnya. 
 
 
 
 

robe.cz 
Foto © Todd Kaplan 
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Terletak di Central Business District di 
Singapura, 61 Robinson adalah sebuah 
gedung komersil se nggi 20 lantai. Agar  
dapat terlihat lebih modern dan 
menghidupkan suasana gedung, pemilik 61 
Robinson membutuhkan sebuah sistem 
ligh ng baru sebagai pelengkap fitur gedung 
yang telah ada. Dari kebutuhan tersebut, 
konsultan ligh ng yang direkrut pun 
mengeluarkan solusi berupa perlengkapan 
mulai dari Mar n Exterior Wash dan juga  
VC‐Dot series, bersama dengan kontroler 
serta so ware P3.  
 
Selain desainnya yang modern dan licin, 
Exterior Wash 100 maupun Exterior Wash 200 
mampu memberikan masing‐masing 1,800 
lumen dan 6,500 lumen, sembari menjadi 
pelengkap dari este ka bangunan yang 
kontemporer. Bersama dengan Exterior  
Wash, m instalasinya juga memanfaatkan 
Mar n VC‐Dot 4 string‐based video light agar 
menjamin efek video LED yang serbaguna serta 
mengesankan ke penjuru ruangan. Mulai dari 
tampak depan dan backdrop hingga stage 
ligh ng dan instalasi karya seni, VC‐Dot 
memberikan potensi kreasi yang lebih bagi  
61 Robinson berkat instalasinya yang sangat 
fleksibel, pixel‐level color control dan juga 
masa pakai yang lebih panjang. Akhirnya, 
Mar n P3 System Controller menawarkan 
beberapa cara untuk memanipulasi fixture 
yang mencakup tampak depan 61 Robinson. 
Secara umum, sistem ini mampu menyediakan 
ligh ng op mal dan memperkuat keindahan 
desain atap bangunan. 
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MODERNISASI 61 ROBINSON BERKAT LIGHTING  
DARI MARTIN PROFESSIONAL 

mar n.com 



Beach Party 2022 telah sukses 
memberikan gairah luar biasa kepada 
550,000 pengunjungnya didepan 
pantai terindah Italia. Produk Ayrton 
telah digunakan dalam desain ligh ng 
utama pada acara ini yang juga 
menyertakan 2 buah kapal layar besar 
sebagai maskot utama. 
 
Ligh ng designer, Paul Normandale, 
yang berkolaborasi dengan ligh ng 
director, Dave Morris, menempatkan 
68 Ayrton Perseo Profile dan 14 
Domino Profile dalam panggung dan 
lantai utama bagi penonton dan efek 
ligh ng, serta pada menara spot dekat 
front of house untuk menyinari ar s, 
dan juga sebagai stage wash jika ada 
masalah dengan spotnya. “Kami 
memilih produk Ayrton selain karena 
perlindungan ra ng IP65, mereka juga 
dapat diandalkan serta mempunyai 
output yang baik,” kata Dave Morris. 
 
“Perseo Profile, yang kami pakai 
bersama open zoom, mampu 
memberikan ngkat iluminasi yang 

nggi ke para penonton, sehingga 
memudahkan para ar s yang tampil  

untuk berinteraksi dengan mereka 
kapanpun saat konser. Kami juga 
memakainya dengan dimmer dan efek 
gerakan, dan pada saat se ap lagu, 
profile ini bisa menciptakan nuansa 
yang tepat, terutama berkat warna 
cahaya yang cerah. 
 
Paul Normandale turut menambahkan: 
“Saya sudah mengandalkan Ayrton 
beberapa kali dalam sejumlah acara di 
Eropa maupun UK pada musim panas 
ini. Selain ra ng perlindungan IP65  
yang tangguh, dan juga cahaya yang 
cerah. Pada Jova Beach Party ini kami 
menangani 21 pertunjukan berdurasi 
3.5 jam tanpa set list, atap, di pantai 
dan dihadiri oleh 40,000 – 100,000 
penguinjung. Fixture Ayrton dapat 
menanganinya tanpa masalah!” 
 
Dave Morris sepakat: “Keandalan  
fixture Ayrton sepanjang konser telah 
membuat kami terkesan. Fixturenya 
tahan terhadap kondisi pantai Italia 
yang keras, mulai dari suhu panas 
mencapai 40º hingga hujan lebat dan 
badai di lokasi yang lain. Meski begitu, 
baik fixture Perseo maupun Domino  

telah terbuk  dapat menanganinya 
dengan baik hingga akhir fes val, 
dengan performa maksimal.” 
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Berdasarkan data yang dirilis oleh 
lembaga terkait, pasar layar komersil 
pada tahun 2021 telah bernilai hingga 
45 juta dolar AS. Para ahli 
memprediksi bahwa pada tahun 2030, 
nilai pasarnya akan tumbuh hingga 
mencapai 84.7 juta dolar AS. Melihat 
data pertumbuhan tahunan yang lebih 
dari 7%, terlihat jelas bahwa prospek 
pengembangan layar komersi terbaru 
sangatlah terbuka lebar.  
 
Dalam aplikasi layar komersil baru, 
direct view LED memainkan peran 
pen ng dari balik jendela retail, 
dekorasi interior, tampak muka 
bangunan dan area lainnya, yang 
membawa perubahan pola berbelanja 
dari pengunjung. 
 
Jika dibandingkan dengan model retail 
tradisional, retail modern dapat 
membuat pengunjung lebih tertarik 
terhadap merk, toko maupun produk 
anda. Retail modern cenderung 
memberikan rasa “ekonomis”, “bebas”, 
“cerdas” dan juga “eksperimental”, 
serta dak menjadi hanya sekedar 
hubungan antara jual dan beli, sehingga 
meningkatkan pengalaman pembeli.  

Layar direct view LED memberikan 
berbagai manfaat seper  tampilan 
berdefinisi nggi, ukuran yang fleksibel 
serta dapat diandalkan. Sehingga layar 
ini pun menjadi pemain andalan dalam 
industri retail terbaru. 
 
MWALL SERIES : Pilihan bijak bagi retail 
modern dan panel komersil  
 
Dapat dipakai sebagai layar pameran :  
Berkat ngkat kecerahan mencapai 
4000‐4500 nit, layar ini dapat dipasang 
pada area semi‐outdoor dan terlihat 
jelas meskipun dikelilingi oleh cahaya 
yang terang. Layar tersebut juga 
mendukung konfigurasi kustom sebagai 
1 bagian layar untuk memberikan 
pengenalan brand yang lebih kuat.  
 
Ciptakan 3D dalam ruangan secara 
langsung : Layar ini juga mendukung 
corner splicing 90° yang halus, sehingga 
dapat disusun dalam bentuk kolom, dan 
mengubah suasanan retail menjadi lebih 
dinamis.  
 
Ukuran yang fleksibel : 3 macam 
bentuk kabinet layar yang dapat 
digunakan dalam beragam pemakaian.  

Mudah dipasang : Ringan dan pis, 
dengan ketebalan hanya 65 mm dan 
berat 5.6 kg; dapat ditempatkan dalam 
floor stand, wall mount, dan instalasi 
fleksibel lainnya. Penempatan pada 
tembok dak membutuhkan struktur 
tembok yang khusus. Mwall 
mendukung perawatan langsung dari 
depan.  
 
Performa stabil : Modul, papan HUB 
serta receiving card semuanya 
merupakan sambungan hard‐coupling, 
dengan fungsi built‐in test, sehingga 
layar ini dapat diuji coba secara 
langsung sebelum instalasi dimulai.  
Pengalaman berbelanja dari toko 
offline kelas atas telah mempromosikan 
momentum perkembangan retail jenis 
baru. Terciptanya pengalaman ini dak 
terlepas dari kebutuhan indra visual, 
pendengaran dan somatosensory yang 

nggi. Layar direct view LED 
memberikan keunggulan lebih berkat 
tampilan berdefinisi nggi, ukuran yang 
fleksibel serta dapat diandalkan, 
sehingga kini menjadi andalan utama 
bagi industri retail terbaru. 
 

yes‐led.com 
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Acara Global Ci zen Fes val edisi 2022 
menampilkan 2 acara yang berjalan 
secara simultan pada tanggal 24 
September di Amerika Serikat dan 
Ghana. Edisi Amerika Serikat 
bertempat di Manha an pada Great 
Lawn di Central Park serta 
menampilkan penampilan dari 
Metallica, Mariah Carey dan lainnya.  
 
Organiser konser sekali lagi merekrtu 
Firehouse Produc on untuk 
menyediakan sound system yang dak 
hanya kuat menangani fes val 
berkapasitas ribuan penonton, namun 
juga memiliki daya yang cukup untuk 
memeriahkan permainan Metallica.  
 
Karena itu, Firehouse Produc on 
menerjunkan perlengkapan JBL VTX live 
sound, dengan desain dari Paul Bauman 
dari PdB Sonic Design serta 
menyertakan lebih dari 100 line array 
speaker VTX V25‐II. “Desain sound 
system pada GCF 2022 menjadi  
 
 

tantangan yang unik, karena salah satu 
tujuan utamanya adalah mendesain 
sebuah sistem yang mampu menangani 
band sekelas Metallica,” kata Bauman. 
“Setelah bekerja dengan Global Ci zen 
Fes val beberapa kali di masa lalu, saya 
sudah paham dengan ruang yang akan 
dijangkau, namun kami perlu 
meningkatkan skalanya demi Metallica. 
Kami lalu menggunakan sebuah line 
array JBL VTX lengkap, yang berisi 36 
kabinet V25‐II (18 per sisi) untuk sistem 
LR utama, ditambah dengan 4 V25‐II 
lainnya yang mendistribusikan front fill 
serta ou ill menggunakan 2 V25‐II lain 
yang ditumpuk diatas 3 subwoofer S28. 
Seluruh sistem ini juga dibantu oleh 2 
menara near‐delay masing‐masing 
berisikan 15 kabinet V25‐II dan juga 2 
posisi far‐delay berisikan masing‐masing 
12 V25‐II. Dulu, kami cukup 
menggunakan 9 speaker pada masing‐
masing near maupun far delay. 
Tambahan speaker ini memberikan 
audio yang kuat bagi Metallica.”  

Tidak hanya Main Stage, ada juga stage 
kedua – Skyline Stage – yang terletak 
persis dibelakang FOH. Sebuah kluster 
berisi 6 speaker VTX V20 yang 
tergantung dari crane memberikan 
jangkauan suara yang cukup dari 
Skyline Stage menuju main stage. 
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DJ dan produser Michael Canitrot 
telah mempersembahkan konser 
‘Monumental’ lainnya. Kali ini 
bertempat didepan Katedral Notre‐
Dame of Laon yang megah di kota 
Aisne, Perancis. Sebuah pertunjukan 
musikal spesial telah diciptakan bagi 
acara ini dengan kolaborasi bersama 
design collec ve AV‐Extended yang 
dipimpin oleh Jérémie Bellot. Konser 
ini juga ikut menyajikan permainan  

proyeksi video yang besar ke muka 
depan katedral se nggi 56 meter. 
Ligh ng designer Mikael ‘Mika’ Trochu 
ikut serta dengan menerjunkan 56 
moving light dari Robe. 
 
Robe FORTE dan MegaPointe dipilih 
oleh Mika karena cahaya yang kuat dan 
terang serta memiliki beragam fitur 
didalamnya. Mika menempatkan fixture 
ini disekitar bagian depan Katedral di  

lantai serta balkon yang berada 50 
meter diatas bagian depan bangunan.  
 
Pada bagian depan bangunan, di kedua 
sisi panggung, terdapat 7 MegaPointe 
yang diterjunkan di area taman dan 
halaman utama. Sementara itu pada 
balkon depan, 15 MegaPointe 
diletakkan dan dipakai sebagai cahaya 
untuk bagian atas muka bangunan, 
tembok belakang dibalik profil  
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KONSER MONUMENTAL BAGI ROBE 



  

lengkungan, dan juga mengeluarkan 
efek beam tajam yang menembus 
langit malam. 
 
5 MegaPointe pada satu sisi 
ditempatkan dalam puncak kedua 
menara Katedral pada ke nggian 20 
meter diatas balkon.  
 
Mika mengeluarkan ga FORTE didalam 
Katedral, satu ditengah untuk 
menerangi jendela bunga yang diapit 
oleh dua lainnya di ap sisi sebagai 
back‐light dari dua jendela lancet di 
muka depan. 8 unit FORTE lainnya 
ditempatkan di halaman dibelakang 
penonton pada level ruang kontrol 
sebagai key‐ligh ng ar s dan juga 
menyorot detail muka katedral yang 
spesifik seper  jendela mo f mawar 
yang megah.  
 
Mika menggunakan sebuah konsol 
grandMA2 untuk melakukan 
programming dan menjalankan ligh ng 
 
robe.cz 
Foto © Geoffrey Hubbel, Jordan Beaufrere,  

dan Robe lighting Perancis 

www.avltimes.com/avl‐indonesia 

   AVL INDONESIA  

 



Grup musik dansa elektronik asal 
Australia RÜFÜS DU SOL kini tengah 
menjalani tur dunia yang membawa 
mereka ke penjuru Eropa sebelum 
bertolak ke AS dan berakhir di 
Australia pada akhir tahun ini. Sebagai 
bagian dari tur Eropanya, mereka baru 
saja memainkan sebuah gig di Prague 
di Forum Karlin berkapasitas 3,000 
penonton menggunakan sistem  
VHD5 dari KV2.  
 
Kerja sama RÜFÜS DU SOL dengan KV2 
dimulai pada awal tahun 2021 ke ka 
technical support director area APAC, 
Angus Davidson – seorang FOH 
engineer yang sangat dihorma  – 
bertemu dengan Cam Trewin, live 
sound engineer yang nggal di 
Melbourne. “Cam telah merekam 
sebuah live set dengan RÜFÜS DU SOL 
di The Joshua Tree di Gurun Mojave 
yang telah dimix dalam format Dolby 
Atmos untuk rekaman video di Los 
Angeles.,” kata Davidson. “Saya 
berbicara padanya mengenai Red Road 
Immersive, studio Dolby Atmos milik 
saya. Dia lalu berbicara kepada band  

dan mereka memutuskan untuk remix 
semua live set di Red Road untuk dirilis 
di Apple Music.” 
 
Studio ini dilengkapi dengan 14 speaker 
KV2 EX Series dan menjadi studio 
pertama di area APAC yang memiliki 
ser fikasi Dolby Atmos. Trewin sangat  

kagum dengan suara yang dihasilkan 
sistem KV2 9.1.4 Dolby Atmosnya. 
 
Maju ke Agustus 2022, dan RÜFÜS DU 
SOL sedang berada di Prague sebagai 
bagian dari tur Eropa mereka. Kali ini 
mereka berkesempatan untuk 
menggunakan sistem VHD5 dari KV2.  

www.avltimes.com/avl‐indonesia 

   AVL INDONESIA 

RÜFÜS DU SOL PANASKAN PRAGUE DENGAN KV2 



  

Selama tur Eropa, KV2 
menyediakan sebuah sistem  
VHD5 pada le  dan right utama, 
ditambah 16 subwoofer VHD4.0 
yang digabungkan dengan 4 
subwoofer VHD218J dalam 
konfigurasi kardioid. Front fill 
diberikan lewat 4 speaker EX26. 
 
“Saya puas mendengar suara dari 
sistem VHD5 dalam gig RÜFÜS  
DU SOL – bagi saya, sistem ini  
telah membuk kan dirinya sebagai 
point source system format besar 
terbaik yang ada di planet,” kata 
Davidson. 
 
kv2audio.com 
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Ligh ng designer asal New York, Myles 
Magino telah memanfaatkan tampilan 
keren dari fixture Robe PATT 2013 
serta moving light ESPRITE untuk 
memberikan sentuhan berkelas dalam 
syu ng video musik dari produser 
Mark Ronson bersama penyanyi Lucky 
Daye.  
 
Sesi syu ng berlangsung di Gudang 
Greenpoint Terminal di Brookclyn, kota 
New York. Myles menginginkan sebuah  latar belakang berupa sumber cahaya 

bergaya kuno yang dapat terlihat can k 
didepan kamera, dan memberikan 
kemilau tungsten yang hangat. Tidak 
mengherankan jika dia memilih 32 
fixture Robe PATT 2013. Panggung video 
tersebut dibangun ditengah ruangan, 
dengan beragam jenis ligh ng yang 
diletakkan mengelilinginya, termasuk 
PATT, yang terpasang dalam 6 menara 
truss disekitar panggung, serta 
mengarah ke ar s dan keluar panggung.  

Sehingga menciptakan permainan 
cahaya lembut yang menerangi tembok 
sekitar. Terdapat 11 fixture ESPRITE 
yang ditempatkan diatas panggung 
dalam truss melingkar serta digunakan 
sebagai key ligh ng. fixture ini telah 
menjadi andalan Myles ke ka 
menangani ligh ng video, komersil, 
acara streaming, dan proyek lain  
yang membutuhkan kamera.  
Myles melakukan program dan 
mengoperasikannya melalui sebuah 
grandMA3. Seluruh sesi rekaman 
selama 2 hari berjalan dengan lancar. 
Myles menggunakan pendekatan 
ligh ng serupa fashion show dengan 
bumbu art‐house, yang dimulai dengan 
suasana “atmosfer dan moody” dan 
perlahan semakin terang mengiku  
nuansa lagu, dengan gaya dan ambien 
yang disukai oleh semua orang. 
 

robe.cz 
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Seratus fixture Claypaky Sharpy Plus 
Aqua telah diterjunkan pada Vene an 
Arsenal untuk acara Campari Boat‐in 
Cinema pada Fes val Film 
Internasional Venice.  
 

 

Ligh ng designer Giovanni Pinna 
berkata: “Klien kali ini meminta sebuah 
ligh ng ‘grafis’ yang memberi warna  
pada empat pulau, yang secara khusus 
didirikan untuk acara ini dan saling 
tersambung dengan jalur gang  

berwarna merah. Para ar s maupun 
tamu datang dan dipandu sepanjang 
dermaga dan gang dengan jalur cahaya 
yang sangat dinamis, yang dihasilkan 
oleh 80 unit Sharpy Plus Aqua.  
Pinna lalu menambahkan: “Fixture 
Aqua Sharpy Plus sangat bagus. Saya 
hanya akan menggunakan ini di 
Arsenal. Mereka menyediakan banyak 
efek visual. Saya banyak 
memaksimalkan cahyaa gobo maupun 
prism. Selain itu fixture ini juga serba 
bisa: tergantung kebutuhan, saya bisa 
memakainya sebagai beam, spot 
maupun wash light.”  
 
Sekitar 20 unit Sharpy Plus Aqua juga 
terpasang pada pinggir layar besar 
sebagai backligh ng. Claypaky juga 
menyediakan fixture Mini‐B. Washlight 
kecil namun sangat efisien ini 
ditempatkan didalam discothèque 
Campari. 
 

claypaky.com 
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Fes val Lowlands adalah fes val 
paling besar dan bergengsi yang 
terselenggara di Belanda. Fes val ini 
sukses menarik lebih dari 65,000 
pengunjung dan tersebar di area 
outdoor yang luas yang juga 
menyertakan area camping dan 
berbagai panggung yang memberikan 
pertunjukan musik seper  DJ, teater, 
band dan lainnya. 
 
Suplier teknis fes val, Ammpco 
Flashlight Rental, melayani kebutuhan 
audio dan ligh ng bagi semua  
 

panggung, yang didominasi oleh fixture 
Ayrton di se ap panggungnya. “Semua 

pe fixture Ayrton tersedia disini, mulai 
dari Mistral hingga Huracan,” kata 
manager Ampco Flashlight Rental, 
Mathijs de Vries. Dari semua panggung,  
PanggungAlpha dilengkapi dengan 45 
fixture Huracán Profile serta 11 fixture 
Ghibli, sementara dalam panggung 
Bravo terdapat 27 Ghibli, dan di 
panggung Heineken mempunyai 20 
fixture Diablo S and 6 Ghibli. Sementara 
itu panggung India menempatkan 8 
Huracán Profile, panggung Lima  

terdapat 15 Mistral dan juga panggung 
Prima memiliki 15 Diablo S. Fixture 
Diablo S juga terlihat dalam panggung 
Hacienda sertaRode Muur yang masing‐
masing berjumlah 22 dan 40 buah. 
Se ap panggung ini memiliki 
programming yang berbeda, mulai dari 
rock hingga techno. Perlengkapan dari 
Ayrton dak menemui kendala berar  
dalam menanganinya. 
 
 
ayrton.eu 
Foto © www.ampco-flashlight.com/Nathan Reinds 
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Patrick Dierson telah terlibat dalam 
Made in America Fes val sejak 2014. 
kali ini dia mengandalkan fixture 
Ela on Professional Proteus™, 
Protron™ dan Smarty™ sebagai 
elemen kunci dari bagian pertunjukan 
ligh ng. Fes val musik berdurasi 2 hari 
ini telah menjadi tanda berakhirnya 
musim panas di Philadelphia, AS, 
selama beberapa dekade terakhir.  
 
“Misi kami adalah menyediakan 
berbagai jenis perlengkapan ligh ng 
yang diharapkan tersedia dalam fes val 
modern oleh LD tamu, jadi kami dapat 
menjamin bahwa mereka dapat 
melakukan kloning preset dari 
pertunjukan sebelumnya dengan 
lancar,” komentar Patrick Dierson. 
“Kami juga memper mbangkan 
penempatan seluruh elemen fixture 
dalam perencanaan, sehingga desain 
ligh ng mempunyai beragam layer 
yang mengisi ruang visual yang ada, 

dak hanya bagi para pengunjung 
namun juga terlihat indah didepan 
kamera live stream.” 

Rocky Stage menempatkan 14 moving 
head Proteus Hybrid™ serta 50 hybrid 
LED Protron Eclypse™. Protron Eclypse 
ditempatkan secara bergan an bersama 
dengan Proteus Hybrid di tepi panggung 
bawah, sementara sejumlah fixture 
lainnya dipakai sebagai ligh ng siaran 
TV.  Sementara itu pada Liberty stage, 
mereka menggunakan 40 hybrid  
 
 

moving head Ela on Smarty MAX™ 
sebagai beam fixture pada rig ini. 
Fixture Smarty MAX tersebar merata 
dalam 3 overhead truss yang menjulang 
dari downstage ke upstage. Se ap truss 
ini memiliki 10 unit Smarty MAX dan 
juga fixture lainnya. 
 

ela onligh ng.com 
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Sebagai bagian dari inisia f 
peningkatan teknologi produksi video, 

m dari Harvard Athle cs memilik 
perlengkapan intercom dari Clear‐
Com® agar dapat meningkatkan nilai 
produksinya dan juga menambah 
fleksibilitas produksi jarak jauhnya. 
Departemen Harvard Athle cs Content 
& Strategic Communica ons, dipimpin 
oleh  Associate Director of Athle cs, 
Imry Halevi, memainkan peran 
dinamis dalam siaran langsung 
pertandingan, produksi video dan juga 
ak fitas mul media lainnya. Proses 
pembuata produksi siaran olahraga 
perguruan nggi secara langsung 
membutuhkan sumber daya, mulai 
dari teknologi, bakat dan energi dari 
staf mul media penuh waktu, serta 
kontribusi siswa dan lulusan baru dari 
perguruan nggi local. 
 
Saat itu, diperlukan sebuah pendekatan 
inova f agar dapat menghubungkan 
semua anggota m produksi acara olah 
raga yang berada di tempat berbeda. 
Karena itulah Harvard Athle cs memilih 
intercom dari Clear‐Com©. “Intercom 
Clear‐Com© telah menjadi tulang 
punggung bagi komunikasi antar m 
produksi. Mereka harus dapat 
berkomunikasi satu sama lain,  

terutama ke ka ada lebih dari 20  
anggota m yang mengerjakan tugas 
berbeda dalam sebauh produksi acara 
olahraga; mulai dari m kamera di 
lapangan, komentator, band dan music 
director, m marke ng dan juga 
promosional, dan juga m teknis 
produksi di ruang kontrol.” 
 
Untuk menangani komunikasi ini, 
Harvard pun menggunakan sistem 
intercom analog Encore® Partyline  

dari Clear‐Com dengan sebuah base 
sta on MS‐704 di ruang kontrol,  
yang memberikan dukungan hingga  
55 beltpack atau 10 speaker sta on 
serta 4 kanal berbeda.  
 
Sementara itu, sistem interkom 
nirkabel FreeSpeakII® memudahkan  

m untuk saling berkomunikasi tanpa 
gangguan sementara mereka bergerak 
disekitar area produksi. 
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CLEAR‐COM BANTU HARVARD ATHLETICS TINGKATKAN 
NILAI PRODUKSI DAN FLEKSIBILITAS PRODUKSI  

SECARA REMOTE 



 

 
 
 
Baik ruang kontrol maupun stadium/venue telah dilengkapi 
dengan sebuah Clear‐Com LQ® Series IP Interface, sehingga 
memudahkan Harvard Athle cs untuk memindahkan 
komunikasinya ke jaringan kampus. Dengan menggunakan 
perlengkapan LQ yang tersambung dengan Encore serta 
FreeSpeak II, m produksi telah berhasil menyederhanakan proses 
produksinya.  
 
Dan ke ka pengguna berada jauh dari fasilitas utama atau 
stadium, mereka memiliki akses menuju Agent‐IC®, sebuah 
aplikasi mobile yang dapat terhubung dalam LQ melalui jaringan 
ponsel maupun WiFi, dan menyediakan akses komunikasi lewat 
telepon genggam dan juga tablet.  
 
Imry percaya bahwa mobilitas bersama koneksi berperan pen ng 
dalam membangun jaringan sistem komunikasi intercom yang 
rumit. “Kemampuan dalam menghubungkan beberapa sistem 
Clear‐Com berbeda dari sejumlah lokasi dan bangunan, 
mendukung pola kerja secara IP, menghilangkan kerumitan kabel, 
serta menyatukan ssitem kabel maupun nirkabel dalam sebuah 
infrastruktur dan juga jaminan latency rendah serta komunikasi 
yang handal, benar‐benar telah mengubah cara kami melakukan 
pendekatan terhadap se ap produksi,” katanya. 
 

clearcom.com 
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Fes val Ultra Europe dak hanya 
menghadirkan musik yang 
menghentak, namun juga visual 
cahaya laser apik berkat keberadan  
4 sistem laser RTI NANO 100 pada 
panggung utamanya. Laser bertenaga 
100W RGB whitelight mempunyai 
sinar yang rapat dan terang yang 
konsisten dalam jarak yang jauh.  
Para pengunjung bahkan melaporkan 
kalau laser ini juga bisa dilihat dari 
pegunungan berjarak 20km dari lokasi.  
 
 

RTI NANO 100 dilengkapi dengan  
sistem scanning professional dengan 
kecepatan scan mencapai 38kpps  
@ 8º ILDA, dan membuatnya juga 
mampu menampilkan grafis. Hal ini 
dimungkinkan berkat pengembangan 
teknologi laser berbasis RSL.  
 
Waktu operasi yang stabil dalam 
rentang temperatur yang luas menjadi 
syarat wajib bagi sistem bertenaga 
besar seper  ini, karena sistem ini  

biasa digunakan dalam fes val maupun 
proyek skala besar, yang tentu rentan 
terkena temperatur yang lebih nggi. 
Tentu saja NANO 100 dak mengalami 
masalah jika dipakai di luar ruangan, 
bahkan dalam cuaca hujan sekalipun. 
 
 
 
 
laserworld.com 
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ULTRA EUROPE 2022 BERSAMA RTI NANO 100  
EXTREME POWER LASER SYSTEM 



  

Sebuah pertunjukan ligh ng outdoor 
yang menyajikan lukisan gulir yang 
menggambarkan bukit hijau dan air 
kebiruan selama ribuan tahun adalah 
tema dari proyek ligh ng dari kota 
Jiangshan. Pertunjukan ini melibatkan 
proyeksi gambar indah dari kedua tepi 
sungai di Xujiang Park yang tergabung 
dengan lukisan “Picture of Vast Land” 
dengan menggunakan fixture ligh ng 
dari Yajiang.  
 
Agar dapat memberikan efek sapuan 

nta seper  lukisan gulir kuno yang 
lebih baik, ligh ng designer memilih 
untuk menggunakan 800 unit proyektor 
gambar professional Eidolon 150 dari 
Yajiang. Ratusan unit ini dipakai untuk 
menggabungkan warisan seni budaya 
dan sejarah dalam atmosfir ligh ng 
imersif yang elegan dan roman s. 

 
 

 

 

 

 

 

yajiang.cn 
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YAJIANG IP66 IMAGE PROJECTOR SAJIKAN 
PEMANDANGAN INDAH DI XUJIANG PARK 



L‐Acous cs menyambut para partner 
Cer fied Provider dalam sebuah 
la han teknis di Bangkok, Thailand. 
Setelah dalam beberapa waktu 
terakhir hanya mengadakan sesi 
online saja, para engineer teknis  
dari perusahaan rekanan berbasis  
di 10 negara area Asia Pasifik dapat 
berkumpul secara langsung untuk 
belajar mengenai teknologi terbaru 
dari L‐Acous cs dan meningkatkan 
kemampuan mereka bersama kolega 
dari area ini. 
 
Setelah disambut oleh CEO L‐Acous cs 
area APAC, Tim Zhou, para peserta  

pela han ini saling berbagi dan  
mempresentasikan studi kasus pada 
hari pertama, sambil memamerkan 
buah karya mereka bersama produk  
L‐Acous cs dalam beberapa 
kesempatan. Sebagai penutup hari 
pertama, Francois Mon gnies, Kepala 
Program Edukasi di L‐Acous cs, berbagi 
perkembangan dari L‐Acous cs 
Educa on Outreach Program. 
Selanjutnya, Damien Juhasz, Applica on 
Project Engineer APAC, mengenalkan 
detail teknis dari beragam produk 
terbaru L‐Acous cs. Semua L‐Acous cs 
Cer fied Provider mendapatkan 
pela han resmi dari L‐Acous cs.  
 

Pela han ini menjamin para engineer 
partner memiliki kompetensi yang 
sama dengan engineer dari L‐Acous cs 
dan mereka pun mampu memberikan 
kualitas yang sama kepada para klien  
di seluruh dunia. 
 
l‐acous cs.com 
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L‐ACOUSTICS SELENGGARAKAN APAC CERTIFIED PROVIDER 
ENGINEER DALAM PELATIHAN LANGSUNG ‘BOOTCAMP’ 



Fleksibilitas adalah sebuah hal 
berharga dalam desain sistem, dak 
hanya bagi rig ligh ngnya, namun juga 
bagi designer yang menciptakannya. 
Cevin Richter telah membuk kan 
kebenaran pernyataan tersebut ke ka 
ditugaskan untuk menangani fes val 
musik M’era Luna.  
 
Richter bertanggung jawab menangani 
ligh ng “The Disco Hangar”, sebuah 
ruang yang besar yang berada didalam 
fes val berdurasi 2 hari ini. Dia harus 
menciptakan sebuah visual yang 
mendukung performa berbagai jenis 
ar s maupun pembicara yang tampil di 
panggung, mulai dari permainan DJ, 
fashion show, bedah buku oleh grup 
penulis misteri dan horor, hingga 
seorang kriminologis terkenal yang 
berbagi pengalaman.  
 
“Kami mendesain dan memasang rig 
panggung, sound, light, dan video di 
Disco Hangar,” kata Richter. “Rignya 
selain bisa menangani disko bersama DJ 
pada Jum’at dan Sabtu malam, namun 
juga untuk Akademi, bedah buku dan 
juga fashion show.”  
 
 

Tim desain mampu 
memaksimalkan  
rig fleksibel ini 
untuk menciptakan 
beragam 
permainan visual, 
mulai dari ligh ng 
kompleks bagi 
fashion show, 
hingga nuansa 
gho c, dan juga 
ligh ng dinamis  
ala pesta disko. 
Tim menggunakan 
rig yang berisikan 
40 fixture dari 
CHAUVET 
Professional, yang 
terdiri dari 16 
Rogue R2 Spot dan 
12 Rogue Outcast 
1 BeamWash 
terbaru, bersama 
dengan 12 
COLORado Panel 
Q40 bersama  
2 fixture Ova on  
F‐145WW Fresel. 

chauvetprofessional.com 
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CHAUVET PROFESSIONAL DI FESTIVAL M’ERA LUNA 



Produsen perlengkapan LED global 
Absen, telah mengumumkan sebuah 
pencapaian historis. Rencana ekspansi 
jaringan kerjasama global Absen telah 
berjalan dengan sukses dan sudah 
mencapai target 1000 kanal partner. 
Jaringan kerjasama berharga ini 
menjadi kunci pen ng bagi 
pertumbuhan global Absen, dan 
kesuksesan tersebut semakin 
memperkuat posisi perusahaan 
sebagai spesialis teknologi dan inovasi 
LED yang turut mendukung 
perkembangan pasar.  

 

Komitmen Absen untuk meningkatkan 
kerjasama dengan partner global seiring 
ekspansi dari kanal luar negeri, secara 
langsung telah mendukung 
pertumbuhan industri secara signifikan. 
Absen telah beroperasi di lebih dari 130 
negara, serta mencakup pasar domes k 
maupun luar negeri dengan m 
berisikan lebih dari 2,000 karyawan dan 
perwakilan perusahaan yang 
bertanggung jawab untuk 
menyelesaikan hingga 50,000 proyek 
sampai hari ini. Dalam 2 dekade 
keberadaannya di industri LED, Absen  

telah memiliki sejumlah kerjasama 
global yang mengesankan dan 
berkomitmen untuk bekerja bersama 
bisnis yang mengadopsi ideologi, tujuan 
dan semangat yang serupa.  
 
Laura Luo, Head of Global Market dari 
Absen berkata, “Banyak perusahaan 
yang telah bergabung bersama Absen 
sebagai partner berharga berkat 
reputasi yang baik, organisasi, kualitas 
produk serta kebijakan kanal, sebagai 
contoh diantaranya. Sebagai gan nya, 
kami telah menemukan partner yang 
berbagi ideologi bisnis yang kami, 
sebagai perusahaan, sangat junjung 

nggi. Dukungan terhadap 
perkembangan bisnis yang 
berkelanjutan akan menjadi komitmen 
bersama bersama partner kami untuk 
kedepannya.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
absen.com 
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ABSEN RAIH 1000 KANAL PARTNER GLOBAL 



UNDUH MAJALAH  
DIGITAL KAMI 
 

 LIVE 

 INSTALL 

 STUDIO 

 TOURING 

 BROADCAST 
 

https://www.avltimes.com/pro-audio


Mulai dari seni sastra Tibet, hingga 
Sastra May Day dan Arts Evening Gala, 
ada 2 fes val kebudayaan yang 
berlangsung secara berurutan, yang 
mana layar dari Gloshine Technology 
memberikan penampilan terbaiknya. 
Gloshine menyediakan layar LED 
sebesar lebih dari 1,000m2 pada dua 
acara, dan menciptakan pemandangan 
indah yang menginspirasi.  
 
"Chinese Dream·Labor Beauty" rayakan 
Sastra May Day and Arts Evening Gala 
yang  berlangsung di teater di Tibetan  

Opera Art Center. Kedua acara ini  
menggunakan layar LED ZM 3.91 Series 
dari Gloshine. Konfigurasi layar ZM 3.91 
series yang lurus maupun melingkar 
membuat panggung terlihat penuh 
gairah, dan memberikan pengalaman 
imersif bagi penonton. Layar yang halus 
dan gambar berdefinisi nggi 
mendemonstrasikan ambisi rakyat Tibet 
untuk menempa kecermelangan melalui 
kerja nyata. 
 
Dalam periode spesial akibat pengaruh 
dari pandemi ini, layar LED Gloshine  

Technology bekerja sama dengan Tibet 
Radio serta Stasiun TV untuk 
menciptakan permainan visual yang 
indah, yang akan menemani, 
menghangatkan dan memberi kemilau 
pada penonton dalam Hari Buku Dunia 
dan memperkaya hiburan mereka. 
 
 
 
 
 
gloshine.com 
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GLOSHINE ZM SERIES UNTUK MAY DAY LITERARY  
DAN ARTS EVENING GALA 



Cesare Cremonini Stadium Tour 2022 
Milano, yang dimulai di Milan dan 
ditutup dengan sebuah event besar di 
sirkuit balap Imola, baru saja berakhir. 
Rangkaian acara beserta ligh ngnya 
merupakan buah karya dari ligh ng 
designer Mamo Pozzoli.  
 
Pada  kesempatan ini, Mamo 
menciptakan sebuah tembok cahaya 
yang mengesankan memakai beberapa 
fixture berbeda dan membaur dalam 
tampilan yang agresif serta elegan 
disaat bersamaan, berkat hasil risetnya 
dalam bidang monochroma sm.  
80 Ayrton Domino Profile S serta  
50 Ayrton MagicPanel R turut 
disertakan dalam rig ini.  
 
“Kami menciptakan sebuah tembok  
LED yang terdiri dari 500 unit fixture 
berbagai pe, dengan distribusi 
penempatannya diatur dalam array 
besar. Karena itu, saya memiliki 
kesempatan untuk memainkan 
dinamika ligh ng dan juga perubahan 
warna yang ba‐ ba,” kata Mamo. 
“Saya ingin menciptakan sebuah 
pertunjukan yang menghadirkan  
dialog dengan penonton, bahkan  

dalam tampilan agresif sekalipun, yang  
mana persepsi kedalaman ligh ngnya 
terhubung dengan interaksi bersama 
dunia video bersama warnanya. Hal  
ini dapat terjadi berkat bagian depan 
panggung (60m) yang dipenuhi oleh 
blok ligh ng membentuk kerangka  
dua dimensi dari set. Sementara  

 

itu, layar/portal besar ditengah  
merepresentasikan elemen 3D melalui 
kombinasi ligh ng didepan, dan layar 
dibelakang. Gimmick ini mmebuat  
saya dapat mencari interaksi antara 
light‐visual yang tepat serta 
memberikan karakter visual bagi se ap 
lagu dengan cara yang dak biasa.” 
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ayrton.eu 
Foto © Mamo Pozzoli 

“Saya pertama kali menggunakan 
fixture Domino Profile IP65 dalam 
jumlah besar, yang disusun dalam satu 
truss linear memanjang didepan 
panggung dan juga pada lantai catwalk. 
Fixture luar biasa yang membantu saya 
dengan daya dan keandalannya, 
membuka beragam potensi krea fitas  

dan performa konstan bahkan dalam  
cuaca ekstrim sekalipun, terutama saat 
rehearsal berlangsung. Demikian pula 
ke ka saya mengonsolidasikan matriks 
berisi MagicPanel (produk yang sudah 
saya pakai dalam beberapa tahun ini), 
saya memaksimalkan sisi grafisnya, 
dengan memakai MagicPanel dalam  

mode Extended. Saya terbiasa jarang 
memakai fixture dalam mode tracking  
beam, dan lebih menyukai sebuah open 
management untuk memaksimalkan 
efek flare. Saya suka memberikan 
gairah ke penjuru stadium, dan 
kemampuan zoom dari Domino,  
dalam hal ini, sangatlah unik.” 



Sebuah layar LED pemandu mul ‐
informasi terbaru telah hadir di ruang 
kedatangan dari Bandara Internasional 
Shenzen Bao’an. Layar superior ini 
diciptakan oleh INFiLED, yang 
menyajikan informasi dengan jelas 
dengan efek layar yang sempurna. 
 
Belum lama ini, pihak Bandara 
Internasional Shenzen Bao’an telah 
menghubungi INFiLED, sembari 
menunjukkan keinginannya untuk 
memasang sebuah layar LED pemandu 
lebar, sebagai bentuk op masi layanan 
bandaranya. Kebutuhan dari layar ini 
adalah untuk dapat menyajikan konten 
panduan penumpang secara 
komprehensif, mulai dari klaim bagasi, 
transportasi publik di sekitar bandara, 
hingga jaringan nirkabel. Dari 
kebutuhan tersebut, INFiLED 
menawarkan sebuah layar WP 
berukuran 6m x 2m, yang sesuai 
dengan permintaan bandara.  
 
Dalam skenario instalasi layar pemandu 
dalam ruangan, layar yang akan 
digunakan tentu harus dapat terlihat 
jelas secara sekilas dan juga nyaman 
disaksikan. Layar yang diberikan  

INFiLED memiliki pixel pitch sebesar 
0.9mm serta resolusi mencapai 6400 x 
2160, sehingga sanggup menampilkan 
gambar dengan grafis HD yang penuh 
detail. Selain itu, layar ini juga 
ditempatkan dalam bracket ver kal di 
ke nggian yang tepat, sehingga mudah 
bagi penumpang untuk membaca 
informasinya dalam jarak dekat.  
 
Karena layar pemandu ini ditempatkan 
di area kedatangan, informasi real‐ me 
seper  klaim bagasi maupun  

transportasi publik tentu harus 
diperbarui se ap saat, sehingga 
membutuhkan layar yang memiliki 
sebuah sistem kontrol yang mumpuni. 
Terkait hal ini, WP series yang 
mendukung koneksi remote serta 
administrasi konten menjadi pilihan 
terbaik; pihak bandara pun bisa 
mengatur konten dinamis di layar serta 
mengatur frekuensi serta jeda waktu 
pergan an informasinya. 
 

infiled.com 
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BANDARA INTERNASIONAL SHENZEN BAO’AN  
TAMBAHKAN LAYAR PEMANDU DARI INFILED 



Juni lalu, acara “Hasta que se nos hizo” 
telah sukses menghibur penonton di 
Mexico City dengan penampilan ar s 
Meksiko Lucero dan Manuel Mijares 
yang memainkan beragam lagu 
sepanjang karirnya selama 40 tahun di 
industri entertainment. Axel Rebollo, 
penanggung jawan desain ligh ng dan 
produksi dari acara ini, menggunakan 
moving head Ela on Professional 
Ar ste Mondrian™ LED profile FX, 
bersama dengan Chorus Line 16™ dan 
Protron 3K Color™, untuk menyalakan 
set dan menjalankan sebuah konser 
luar biasa melalui sebuah konsol NX2™ 
dari Obsidian Control System. 
 
“Hal menarik ke ka menggunakan 
Ar ste Mondrian antara lain sumber 
LEDnya, yang sangat efisien namun 
memiliki output yang kuat,” kata LD 
Axel Rebollo. “Saya juga menyukai op c 
dan jangkauan zoomnya yang lebar, 
serta berbagai fitur berguna seper  
gobo, prism, color system dan lainnya.” 
Ar ste Mondrian adalah sebuah fixture 
yang serba bisa, berkat PC lens sebesar 
226mm sehingga mampu menciptakan 
beam dengan kerapatan 3°. Tidak 
hanya itu, custom LED enginenya juga 
bisa menyediakan long throw yang  

 

intens. Tidak hanya itu, fixture ini juga 
memiliki koleksi FX yang lengkap 
bersama dengan color mixing system 
SpectraColor buah inovasi brilian dari 
Ela on bersama dengan rota on 
framing yang tanpa batas. 
 
ela onligh ng.com 
Foto © Carlos Alvar 
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ELATION ARTISTE MONDRIAN™ KEMILAUKAN  
PENYANYI LUCERO DAN MIJARES 



Sebuah konser band nu‐metal 
legendaris KoRN tentu membutuhkan 
tata ligh ng yang sesuai dengan musik 
keras yang dibawakannya. Hal ini yang 
diberikan Thomas “Church” 
Christmann dalam permainan ligh ng 
dan videonya menggunakan ChamSys 
MQ500, yang menyertakan kemilau 
back light, video wall, color pale e 
yang berani, serta tampilan teatrikal 
yang megah. 

 

Sebagai pengguna ChamSys selama 
lebih dari 10 tahun, Christmann 
mencatat bahwa layout yang intui f dan 
ramah pengguna serta workflow dari 
MQ500 Stadium yang baik 
memudahkan dia untuk menciptakan 
sekaligus menjalankan tampilan megah 
sebagai ciri khas dari konser KoRn.  
 
“Saya suka menciptakan tampilan dan 
suasana megah dalam cue saya, dan  

disambung dengan hard a ack jika 
diperlukan,” katanya. “Fitur Group 
Effect dan Group Cue dalam ChamSys  
saya sangat berguna dalam situasi ini, 
karena kami memiliki beberapa 
tampilan yang membutuhkan 
kerjasama sejumlah fixture dalam satu 
efek. Selain itu mudah bagi saya untuk 
menggan  Group Effect agar mudah 
disesuaikan dengan konfigurasi 
panggung ke ka kami berpindah lokasi. 
Saya menggunakan banyak efek grup 
dengan bermacam‐macam opsi.”  
 
Christmann, yang menciptakan 
permainan ligh ngnya dengan 
WYSIWYG bilang kalau dia bisa 
membuat perubahan mendadak 
dengan MagicQ MQ500 miliknya. Selain 
itu, dia sangat terbantu dengan layar 
sebesar 15 inch berdefinisi nggi yang 
intui f dari MagicQ. Selain fitur ini, ada 
juga dukungan kuat yang diperolehnya 
dari m ChamSys. “Saya percaya 
dengan ChamSys serta produknya,” 
katanya. 
 
 

chamsysusa.com 
Foto © Steve Thrasher 
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THOMAS “CHURCH” CHRISTMANN GAIRAHKAN  
TUR KORN DENGAN CHAMSYS MAGICQ MQ500 



Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke 
17 akan bertempat di Bali pada 
November tahun 2022. Sebagai 
pla orm mul lateral strategis yang 
menghubungkan negara berkembang 
maupun negara maju, KTT G20 ini 
menjadi acara yang paling dian sipasi 
dan diperha kan oleh dunia terkait 
perkembangan ekonomi maupun 
dinamika poli k internasional saat ini 
yang cukup kompleks.  
 
Hingga saat ini, KTT G20 telah 
mengadakan sejumlah pertemuan awal 
yang membahas agenda yang akan 
dibicarakan pada saat KTT berlangsung, 
dengan beragam topik pembahasan, 
seper  perdagangan, investasi, 
keuangan, dan juga pendidikan.  

Produk andalan YES TECH, Magic Stage, 
telah digunakan untuk menciptakan 
layar LED besar sebagai latar belakang  

dari lokasi rangkaian pertemuan awal 
G20 tersebut. Layar ini dilengkapi 
dengan layout mul ‐poin yang sangat 
membantu presentasi peserta dalam 
pertemuan tersebut.  
 
Tema pada KTT G20 Indonesia 2022 kali 
ini adalah “Bangkit bersama, Bangkit 
lebih kuat”. Semenjak KTT G20 tahun 
2019 lalu di Jepang, teknologi layar LED 
Magic Display dari YES TECH telah 
memberikan andil besar dalam 
suksesnya pelaksanaan rangkaian acara 
tersebut hingga saat ini. 
 

yes‐led.com 
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LAYAR LED MAGIC STAGE TURUT BERIKAN DUKUNGAN 
BAGI RANGKAIAN ACARA G20 INDONESIA 
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Dear Reality meluncurkan EXOVERB, 
sebuah plugin reverb terbaru yang 
menambahkan ruang persepsi 3 
dimensi ke produksi stereo. Plug‐in ini 
menawarkan 50 model akus k serupa 
asli, yang mengandalkan reverb engine 
paten EXOVERB dengan spa al mul ‐
IR yang telah disintesis. EXOVERB juga 
menyertakan teknologi spa al hearing 
yang mendasar, sehingga mampu 
memberikan kontrol penuh terhadap 
persepsi jarak spasial. Akibatnya, hasil 
stereo mix akan lebih bersih, serta 
ruang bagi instrument tambahan pun 
terbuka lebar. 
 
EXOVERB menghadirkan 50 model 
akus k yang termasuk dalam 4 kategori 
(Ambien, Room, Hall, dan Plate), yang 
telah ditune untuk produksi musik 
modern. Se ap preset berdasarkan 
sejumlah impulse response (IR) yang 
dikembangkan dengan menggunakan 
so ware paten dan juga keahlian 
bidang audio imersif dari Dear Reality.  
 
“Teknologi spa al audio menawarkan 
perspek f baru bagi pecinta musik 
imersif. Meskipun begitu, banyak orang 
yang dak mengetahui bahwa stereo  

 
juga bisa menghasilkan sound field  
imersif dengan kedalaman yang  
realis s, selama dilakukan dengan  
cara yang benar,” kata Achim Fell,  
co‐CEO Dear Reality, sambil 
menambahkan “Dengan EXOVERB,  
kami membuka kemampuan ini dengan 
mengaplikasikan dasar dari teknologi 
spa al audio dalam plugin stereo  
reverb murni pertama kami.” 
 

 
Selain menerapkan filosofi mudah 
digunakan ala Dear Reality, EXOVERB  
juga memiliki interface pengguna yang 
mudah digunakan, sehingga reverb ini 
dapat diadaptasi dengan baik dalam 
individual mix. Sebuah pad segi ga 
inova f membantu pemilihan reverb 
yang tepat, pantulan awal, serta sinyal 
dry dengan mengatur rasio dari 
pantulan awal serta reverb akhir dalam 
sumbu‐x bersama dengan level sinyal 

wet dan dry 
dalam sumbu‐y. 
Tidak hanya itu, 
EXOVERB 
menyediakan 
akses langsung 
kedalam 
parameter 
umum seper  
pre‐delay, Size, 
Decay, dan 
Width, tanpa 
membuat 
pengguna harus 
mendalami sub‐
menu seper  
plugin reverb 
lainnya. 
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Dear Reality EXOVERB 

BUKA DIMENSI TERBARU DARI SPATIAL  
PERCEPTION DALAM PRODUKSI STEREO 

The EXOVERB user interface 



Sedari awal, EXOVERB menyediakan 
sense of depth lebih baik dengan 
separasi spa al yang natural. Dengan 
menggunakan parameter Depth, ruang 
depan maupun belakang dari mix dapat 
diatur lebih lanjut, sehingga 
meningkatkan persepsi kedalaman 
dalam stereo mix. 
 
“Persepsi kita terhadap sumber bunyi 
sangat dipengaruhi terhadap posisi 
sumber bunyi itu dalam ruangan,” kata 
Felix Lau, Product Owner di Dear 
Reality. “Hubungan menarik antara 
posisi sumber bunyi dalam ruangan dan 
bagaimana posisi tersebut diterima dan 
diterjemahkan oleh otak pendengar lah 
yang membawa saya kedalam dunia 
spa al audio. Dengan EXOVERB, kami 
mewujudkan hubungan ini agar 
tersedia bagi produksi stereo.” 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tidak hanya itu, EXOVERB menyediakan 
3 EQ terpisah untuk membentuk 
pantulan awal, decay, serta summing 
signal. Se ap 3‐band EQ ini 
menyertakan sebuah low‐shelf, 
parameteric, serta high‐shelf filter agar 
mendapatkan suara reverb op mal 
bagi mix. 
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Klik link berikut untuk mempelajari produk lebih lanjut: www.dear‐reality.com/products/exoverb 

EXOVERB sediakan 3 buah 3-band EQ serbaguna  
untuk memberikan fleksibilitas tonal yang maksimum 

EXOVERB menembus batas sound stereo 2 dimensi, dengan  
mengandalkan mesin reverb paten Dear Reality dengan multi-IR spatial 

Percepat proses mixing kreatif: pad segitiga 
inovatif EXOVERB mempermudah anda  

meraih sweet spot 

Acoustics Scenarios 
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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,  
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  
delta.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,  
Lighting  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   
hevacom@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  
Audio 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  
erna@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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