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Teater Nasional I Gärtnerplatz,  
atau lebih dikenal sebagai 
Gärtnerplatztheater, terletak di 
jantung kota Munich. Teater ini  
baru saja memperbarui sistem 
microphonenya menggunakan 
teknologi digital dari Sennheiser.  
 
Beragam jenis repertoir yang 
dimainkan oleh Gärtnerplatztheater 
diantaranya pertunjukan teater  
musik, mulai dari opera hingga 
sandiwara musik modern. Ruang 
pertunjukan utamanya terdapat di 
auditorium utama, yang didesain 
sebagai teater bergaya klasik (konsep 
balkon dengan sebuah panggung 
ditengah serta 3 galeri) dan mampu 
mengakomodasi hingga 900 penonton. 
Di teater ini juga terdapat lobi, yang 
sesekali digunakan untuk mengadakan 
acara musikal, dan juga sebuah ruang 
rehearsal orkestra, yang dapat juga 
dipakai untuk penampilan musik kamar 
maupun resital. Selain itu, panggung 
rehearsal ini terkadang digunakan oleh 
opera kaar dan bisa menampung 
hingga 100 orang. Teater kawula muda 
juga menjadi langganan tampil di 
panggung rehearsal di 
Gärtnerplatztheater. 

Dari VHF via analog UHF ke digital UHF  
 
Dirk Bu geiret telah menjadi kepala 
departemen tata suara di 
Gärtnerplatztheater sejak 2003. Pada 
saat berbicara, profesional audio 
berpengalaman sering menggunakan 
is lah “Mikroport”, sebagai tanda 
bahwa teater ini telah memiliki sejarah 
panjang dalam penggunakan sistem 
nirkabel Sennheiser.  
 
“Kami sudah memakai perlengkapan 
nirkabel dari Sennheiser sejak awal era 
Mirkoport,” lapor Bu gereit. “Bahkan di 
tahun 1980an, teater ini pun sudah 
memakai perlengkapan Sennheiser. 
Termasuk diantaranya sistem yang 
bekerja dalam saluran VHF, yang kami 
operasikan dalam 12 channel. Sebagai 
bagian dari pembaruan di 2007 lalu, 
kami menambah 24 channel nirkabel 
Sennheiser dari seri 3000. Pada 2014, 
kami juga menambah 12 channel 
menggunakan seri 2000, sehingga total 
channel yang tersedia mencapai 36. 
Sayangnya, pembagian channel digital 
ini bersama dengan pembatasan 
frekuensinya cukup berpengaruh bagi 
kami, namun untungnya kami mampu 
mengkonversi perlengkapan yang ada  

 
 
ke frekuensi yang cocok dengan 
bantuan m layanan Sennheiser. Kami 
selalu mendapatkan pengalaman 
terbaik dengan m mereka di 
Barleben.”  
 
Bu gereit menambahkan: “Pada 
musim panas 2021 lalu, pembelian 
konsol digital mixing terbaru 
memberikan kesempatan ideal untuk 
memperbarui seluruh sistem digital di 
Gärtnerplatztheater. Saat ini, begitu 
banyak sinyal dari perlengkapan 
nirkabel yang berada di ruangan, 
sehingga kami sangat terbantu dengan 
sistem microphone digital Sennheiser 
yang dak menghasilkan intermodulasi 
dan bekerja menggunakan frekuensi 
yang ada dengan sangat efisien.” 
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Dirk Buttgereit, kepala departemen sound  
di Gärtnerplatztheater 
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 Gärtnerplatztheater mempunyai 
20 receiver 2-channel EM 6000 
dari Sennheiser 6000 



40 channel digital nirkabel Sennheiser  
 
Terdapat 40 channel yang diperoleh 
dari Sennheiser Digital 6000. Dalam 
Gärtnerplatztheater, 20 receiver EM 
6000 terpasang dengan rapi di sebuah 
rack unit 19” dalam ruang 
perlengkapan khusus. Sambungan 
audio menuju konsol mixing dilakukan 
melalui jaringan digital Dante. 
Gärtnerplatztheater dak 
menggunakan jaringan tambahan 
melalui port primer maupun sekunder. 
Receiver clocking juga dilakukan lewat 
jaringan Dante. Jalur sinyal menuju 
power amplifier dilakukan secara digital 
– menurut Bu gereit, latency dalam 
rangkaian digital “bukan masalah besar, 
karena masih dibawah batas minimal.”  
 
40 bodypack transmi er ringkas 
Sennheiser SK 6212 serta 4 handheld 
transmi er SKM 6000 yang dilengkapi 
dengan kapsul Neumann KK 205 (super‐
cardioid) mengirimkan sinyalnya 
menuju 20 receiver. Perlengkapan 
microphone dari teater melipu  
Sennheiser MKE 1 clip‐on mic 
(omnidirec onal). Sejumlah besar 
microphone ini akan ditambahkan pada 
kesempatan lain: “Microphone ini 
sangat tahan terhadap keringat. Hal ini 
pen ng bagi kami mengingat para 
pemain yang tentu berkeringat 
sepanjang pertunjukan berlangsung,” 
kata Bu gereit. “Saat ini, kami memiliki 
60 MKE 1 yang dipakai di 
Gärtnerplatztheater.” bodypack 
transmi er SK 6212 telah terbuk   

tangguh dan dapat diandalkan dalam 
kegiatan sehari‐hari. Menurut 
Bu gereit, kualitas fisiknya setara 
dengan bodypack transmi er 
Sennheiser SK 5212 yang telah teruji. 
 
Manajemen frekuensi dengan so ware 
WSM  
 
Pada Gärtnerplatztheater, sistem 
Sennheiser Digital 6000 beroperasi 
dalam segmen frekuensi A1 – A4 (470 – 
558 MHz). AD 3700 dipakai sebagai 
antena broadband ak f dan 
ditempatkan pada posisi yang sama 
dengan antena sebelumnya, dengan 
pengaturan yang sudah tersedia di 
teater. Antena ini terhubungkan dengan 
antena spli er Sennheiser ASA 3000 
yang memberikan sinyal ke 3 grup, yang 
masing‐masing memiliki 8 EM 6000. Jika 
jumlah receiver bertambah di masa 
depan, akan ada output yang tersedia di 
spli er. Bu gereit berkata bahwa jarak 
jangkauan dari koneksi nirkabelnya saat 
pertunjukan berlangsung “ dak ada 
masalah apapun, karena kami bekerja 
dalam ruangan tertutup dengan ukuran 
yang dak besar.”  
 
Frekuensi yang digunakan dalam 
masing‐masing ruang pertunjukan di 
Gärtnerplatztheater telah dikalkulasi 
menggunakan so ware Sennheiser 
WSM (Wireless System Manager) ke ka 
instalasi sistem pada musim panas 2021 
lalu, dan menurut Bu gereit, dak ada 
perubahan dalam kalkulasinya. 
“Instalasi ini bersifat permanen,  

sehingga normalnya dak ada yang 
berubah dalam pengaturannya. Kami 
telah menggunakan sistem Sennheiser 
Digital 6000 selama lebih dari 1 tahun. 
Sejauh ini, kami dak mendapatkan 
adanya interferensi maupun ar fak lain 
yang membutuhkan perubahan pada 
frekuensi tersebut.” Sebelum 
pertunjukan dimulai, se ap ar s 
diberikan bodypack transmi er 
Sennheiser serta microphonenya di 
sebuah ruang. Ruang yang disebut 
sebagai “service sta on” ini terletak di 
koridor dekat ruang akses menuju 
panggung. Selain bodypack transmi er, 
headset serta microphone, mereka juga 
mendapatkan aksesoris pendukung 
lainnya, seper  plester adhesif untuk 
menempelkan microphone mininya ke 
tubuh ar s. Sound engineer pun dapat 
memantau parameter koneksi nirkabel 
mereka dengan bantuan dari so ware 
WSM yang terpasang di laptop. 
 
Teknologi baterai yang luar biasa  
 
Baik bodypack maupun handheld 
transmi er yang dipakai dalam 
Gärtnerplatztheater mendapatkan daya 
dari baterai lithium‐ion BA 60 dan BA 
62 dari Sennheiser yang dapat diisi 
ulang. Infrastuktur pengisian daya 
tersebut terdiri atas 6 stasiun pengisian 
ulang L 6000 bersama dengan 22 modul 
LM 6062 untuk baterai bodypack 
transmi er serta 4 modul LM 6060 
untuk baterai handheld transmi er. 
Bu gereit pun terkesan: “Stasiun 
pengisian daya ini terintegrasi kedalam 
jaringan, sehingga kami dapat 
memonitor kapasitas baterai yang 
dipakai dari jarak jauh. Baterai ini 
sanggup bertahan hingga 13 jam, 
sangat cukup untuk kegiatan sehari‐
hari di teater kami. Ada juga sebuah 
layar yang menunjukkan sisa daya 
baterai dalam hitungan jam dan menit 
yang sangat akurat.” 
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Roland Bachmann 
dari Sennheiser 

Gärtnerplatztheater 
menggabungkan 

microphone receiver 
EM 6000 dengan 

bodypack transmitter 
ringkas SK 6212 



Sistem yang future‐proof  
 
Sistem nirkabel Sennheiser Digital 6000 
diberikan oleh SALZBRENNER media 
GmbH. Sementara itu rekanan 
perwakilan Sennheiser adalah Roland 
Bachmann (Account Manager Pro ׀AV). 
“Kami sangat bangga bahwa 
Gärtnerplatztheater telah 
mengandalkan sistem nirkabel 
Sennheiser selama puluhan tahun,” 
kata Bachmann. “Dengan instalasi 
sistem Digital 6000 ini, 
Gärtnerplatztheater telah memiliki 
perlengkapan yang mampu menangani 
berbagai kebutuhan sound dan juga 
future‐proof.” 
 
Andal dengan suara yang baik  
 
Bu gereit sangat puas dengan sisten 
Digital 6000: “Sistem ini dapat 
diandalkan. Noise bukan menjadi 
masalah dalam transmisi digital. 
Berhubung se ap channel dak 
mempunyai intermodulasi, dak 
masalah jika aktor utamanya 
menggunakan 2 bodypack transmi er 
serta 2 headset pada saat pertunjukan.  

 
Hal ini sering terjadi dalam teater kami 
untuk menjamin keamanan transmisi. 
Bahkan departmen kostum kami telah 
menyiapkan strap khusus dengan 
kantong untuk menampung SK 6212.  
Sistem Sennheiser Digital 6000 
menyediakan suara yang sempurna. 
Kami pun dak berharap lebih 
berdasarkan pengalaman posi f kami  

 

menggunakan sistem nirkabel dari 
Sennheiser selama puluhan tahun!” 
 
 
www.sennheiser.com 

www.sennheiser‐hearing.com 
 

Foto: Sara Kurig, hak cipta milik 

Gärtnerplatztheater 
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6 stasiun L 6000  
mengisi daya ke baterai 



Andre Beekmans bersama m 
bertalenta dari studio desainnya asal 
Belanda, The Art of Light, telah 
menampilkan sebuah karya ligh ng 
mengesankan bagi Amsterdam Music 
Fes val (AMF) 2022. Fes val musik 
elektronik ini diselenggarakan di Johan 
Cruijff Arena. Dalam fes val tersebut, 
Andre menggunakan lebih dari 400 
moving light Robe sebagai bagian dari 
ligh ng rig, termasuk diantaranya 166 
LEDBeam 100, 192 x Pointe serta 76 x 
MegaPointe.  
 
Andre telah menjadi bagian tak 
terpisahkan dari fes val selama 10 
tahun penyelenggaraannya. Karena 
edisi tahun ini adalah yang pertama 
sejak 2019, dak heran jika masyarakat 
memiliki ekspektasi yang lebih besar 
dari biasanya. Karena itulah dia bekerja 
sama dengan manajer produksi teknis 
Maarten Hoogland dari ALDA dalam 
mendesain elemen set maupun staging, 
dan juga mendesain ligh ngnya. 
 
Konsep awal desain ligh ngnya dimulai 
dari sejumlah bentuk silang yang 
berada didepan logo AMF. Ada 11 
bentuk silang dengan LED strip pada 
masing‐masing gambar beserta ligh ng 
tambahan yang dibuat secara khusus.  

 www.avltimes.com/avl‐indonesia 
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5 silang ini ditempatkan diatas 
panggung – sekelompok berisi 3 silang 
di tengah panggung dilengkapi dengan 
sistem kontrol gerakan dan terbang 
dibalik DJ yang tampil. 
 
 

Ke ga silang AMF ini diapit oleh 
sepasang silang lain yang mengapit di 
kanan maupun kiri panggung, 
sementara 6 lainnya disebarkan ke 
sekitar 3 sisi dari lapangan sepak bola.  

 
Pada se ap bentuk silang AMF se nggi 
7.5 meter tersebut terdapat 12 x Robe 
LEDBeam 100, yang dipilih berkat 
ukuran dan berat yang ringan serta 
cahaya yang kuat.  
 
Kali ini, 6 Pointe ditempatkan dalam 32 
truss dengan sistem kontrol gerakan 
diatas penonton di stadium. Gerakan 
ini menciptakan tampilan spektakuler 
dan memberikan dimensi baru bagi 
permainan cahaya sepanjang malam, 
bahkan terkadang truss ini bergerak 
menyapu sangat rendah diatas kepala 
penonton. 
 
Pointe dan MegaPointe menjadi fixture 
kunci dalam sistem ini. MegaPointe 
secara umum ditempatkan dibelakang 
serta diantara layar LED untuk 
menghidupkan suasana serta membuat 
efek beam yang impresif. 
 
Desain Andre menyertakan sekitar 650 
fixture seper  LED strip, flood dan 
moving light lainnya. Seluruh fixture 
dikendalikan melalui 4 konsol 
grandMA3 full‐size (2 live ditambah 2 
cadangan) yang dioperasikan oleh m 
dari The Art of Light. 
 
robe.cz 
Foto © Tim van Etten 
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Tua‐tua keladi, semakin tua semakin 
jadi. Pepatah ini seolah tepat 
disematkan kepada band rock REO 
Speedwagon, Styx dan Loverboy yang 
mengadakan tur gabungan bertajuk 
Live and Unzoomed Tour.  
 
Partner JBL Sound Image pun dipercaya 
untuk menyediakan sound live yang 
modern dan penuh tenaga dengan 
menggunakan pilihan speaker JBL 
Professional dan juga amplifier Crown 
Audio. “Tujuan utamanya sangatlah 
sederhana – menyediakan pengalaman 
yang seru serta menyenangkan bagi 
penonton yang membuat mereka ingin 
kembali lagi ke konser kami,” kata  
Joe Walsh, Front‐of‐house bagi  
REO Speedwagon. “Sekalipun band  
ini dianggap ‘jadul’, kami harus 
menangani live mix dalam pendekatan 
kontemporer seper  yang diharapkan 
penonton di tahun 2022. Live mix 
modern memerlukan kejelasan,  
punch dan kontrol, sehingga kami 
membutuhkan sebuah sistem yang 
mudah diatur sambil menyediakan 
keseimbangan tone dan distorsi 
minimal yang kami inginkan.” Sebagai 
speaker yang jamak ditemukan dalam 
produksi skala kecil hingga menengah,  
 
 

menengah, JBL VTX V25‐II‐CS mengisi 
mayoritas speaker dalam rig Live and 
Unzoomed, dengan 50 diantaranya 
ditempatkan sebagai main dan side 
hang. Bersama dengan V25, rig ini juga 
menyertakan 8 speaker JBL VTX V20, 
versi kecil dari V25 sebagai front fill. 
Selain line array, dalam rig juga terdapat 
sub JBL VTX S28 sebagai penyedia low 
end yang kuat. Terakhir, 72 amplifier 
Crown I‐Tech 200 HD menyediakan daya 
yang cukup bagi seluruh rig. Amplifier 
yang didesain dengan teknologi 
amplifikasi terbaru ini juga menyertakan 
mesin BSS OMNIDRIVE HD agar 
menghasilkan waktu processing dan 
klari  suara yang lebih baik dari 
pendahulunya. 
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Christopher Bauder, pendiri sekaligus 
direksi krea f dari WHITEvoid GmbH, 
Berlin, telah berkolaborasi dengan 
composer sekaligus musisi, Strahil 
Velchev dari KINK, untuk menciptakan 
sebuah karya seni instalasi ligh ng dan 
sound dalam NOOR Riyadh Fes val 
2022 di bulan November lalu. Karya 
seni bertajuk AXION ini terinspirasi 
dari elemen par kel yang, jika benar 
ada, merupakan komponen dari dark 
ma er yang dipercaya oleh para ahli 
sebagai materi pengisi 95% ruang 
angkasa. Teori dark ma er 
mendeskripsikan bagaimana alam 
semesta dimulai dari keadaan stabil 
hingga meyebar ke penjuru arah dan 
menicptakan galaksi serta kluster yang 
bisa kita lihat saat ini.  
 
Proyek penuh ambisi tersebut tentu 
membutuhkan ligh ng dengan karakter 
kuat agar dapat memenuhi kebutuhan 
desainnya. Tidak mengherankan 
apabila Bauder memilih 80 fixture 
Ayrton Cobra, yang diberikan oleh  

Kaiser Showtechnik di Augsberg, 
Jerman, sebagai perlengkapan 
utamanya untuk menyajikan cahaya nun 
jauh ke langit, serta terlihat dari jarak 
jauh. Kami bertanya kepada Bauder 
bagaimana caranya membuat karya seni 
ini. 
 
Ayrton: Apa ide dibalik konsep anda 
dari sisi ligh ngnya?  
 
Bauder: “Bersama AXION kami 
mengeksplorasi batas terakhir: Ruang 
Angkasa. Instalasi ini terlihat seper  
sebuah alat canggih yang penuh dengan 
tabung cahaya dan dipakai untuk 
menjelajah angkasa, pendeteksi par kel 
dan juga komunikasi antar planet. 
Namun setelah anda masuk kedalam, 
anda akan melihat refleksi dari gagasan 
tentang konsep axion, dark ma er 
maupun hal yang belum diketahui 
lainnya. 
 
“Dalam instalasi ini kami menempatkan 
3 lapis cahaya yang menciptakan  

pengalaman visual yang benar‐benar 
berbeda tergantung dimana posisi 
pengunjung berada. In  dari instalasi 
ini terdiri dari 360 tabung LED dalam 
bentuk piramida terbalik serta para 
pengunjung dapat berdiri dibawahnya. 
Lapisan cahaya yang lain ditempatkan 
pada truss piramida se nggi 18 meter 
dan menerangi ruang dibawah truss 
serta 32 bola kaca diatas atap piramida.  
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Christopher Bauder 



Lapisan ini dapat dijelajahi dan 
dinikma  dengan berjalan kedalam 
maupun keluar truss piramida tersebut. 
“Lapisan cahaya terakhir adalah 76 
fixture Cobra yang disusun dalam area 
sebesar 40 meter persegi di lapangan, 
bersama dengan 4 Cobra lainnya di 
puncak piramida. Hal ini menyebabkan 
seluruh instalasi dapat terlihat dengan 
jelas dari jarak jauh, sembari 
memperbesar skala instalasi ini jika 
dilihat dari luar. Anda akan merasa 
masuk kedalam katedral cahaya ke ka 
menginjakkan kaki di deretan Cobra 
ini!” 
 
Ayrton: Apa alasan anda memilih 
Cobra dalam instalasi ini?  
 
Bauder: “Kami dak bisa 
menggunakan ligh ng indoor dengan 
kubah pelindung karena alasan teknis, 
dan juga cukup menyulitkan untuk  
menjaganya tetap bersih dan 
transparan di lingkungan padang pasir 
penuh debu seper  ini. Karena itu kami 
memerlukan ligh ng dengan ra ng IP‐
65 yang tahan terhadap lingkungan 
ekstrim seper  disini.  
 
“Kami telah menguji sejumlah moving 
light ra ng IP65 yang ada dipasar sesuai 
dengan spesifikasi yang diperlukan. 
Kami juga membutuhkan ligh ng 
berdaya kuat dan terlihat seper  laser 
dari jarak jauh. Di saat yang sama, kita 
juga memerlukan fitur beam reducer,  

gobo dan juga color mixing yang halus. 
Hal ini pen ng, karena kami ingin 
memakai skema warna pastel dengan 
transisi cahaya yang menyatu secara 
halus dalam deretan kilauan sinar. Pada 
akhirnya, hanya Cobra yang sesuai 
dengan kebutuhan kami. Kami pun dak 
sabar melihat performanya selama 
durasi pameran selama 4 minggu. 
Fixture ini juga dak membutuhkan 
perawatan berkala, namun tetap presisi 
dalam color rendering dan juga 
posi oningnya.” 
 
Ayrton: Fitur apa yang paling berguna 
bagi anda?  
 
Bauder: “Sejujurnya, kami hampir 
secara ekslusif menggunakan beam 
parallel yang solid, tebal nan tajam 
untuk menciptakan permainan cahaya  

geometris di langit. Selain itu kami  
menggunakan sebuah gobo untuk bola 
disko, yang menghasilkan efek pantulan 
fantas s di padang pasir berjarak 
ratusan meter. Selain itu juga kami 
memakai sebuah gobo kecil dengan 
fokus bervariasi dan juga efek pixel 
mapping di lapangan.” 
 
Ayrton: Apakah Cobra berhasil 
memenuhi ekspektasi anda?  
 
Bauder: “Cobra telah sukses 
melampaui ekspektasi awal kami! 
Awalnya kami dak yakin dengan jarak 
pandang sinarnya, terutama ke ka 
berdiri dekat dengan sumber cahaya. 
Selain itu, angin padang pasir yang 
cukup kencang membuatnya mustahil 
untuk menciptakan efek kabut buatan. 
Karena itu kami mengandalkan output 
serta volume cahaya dan juga 
ketajaman sinar dari Cobra agar cahaya 
ini dapat terlihat dengan baik. 
“Konfigurasi ini bekerja dengan baik. 
Para penonton dapat menyaksikan 
beam tersebut dari jarak jauh ke ka 
mendeka  instalasi. Selain itu, bonus 
tak terduga lainnya adalah ke ka beam 
ini berakhir secara ba‐ ba tepat diatas 
lapisan udara gurun penuh debu paling 
bawah. Hal ini menciptakan efek beam 
menarik – sesuatu yang dak mungkin 
terjadi di belahan bumi manapun 
bahkan didalam kota sekalipun. 
Semuanya turut berkontribusi dalam 
pengalaman menyaksikan tak 
terlupakan dari AXION.” 
 
ayrton.eu 
Foto © Ralph Larmann 
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Awal tahun baru 2023 telah dimulai 
dengan baik oleh KV2 dengan berita 
penunjukan seorang profesional 
berpengalaman, Robert Adrian Tan, 
untuk mengisi posisi Director of Sales 
wilayah Asia. Berbasis di Singapura, 
Tan turut serta membawa 20 tahun 
pengalamannya sebagai konsultan AV 
dalam industri pariwisata maupun 
acara sebelum mendalami industri 
integrasi sistem. Tan sangat ahli dalam 
mendesain sebuah sistem bagi 
lingkungan dengan akus k yang 
menantang, seper  live event ataupun 
instalasi lainnya. Beliau juga seorang 
manajer bisnis yang handal.  
 
“Sebuah kehormatan besar bagi saya 
untuk dapat mewakili KV2 di wilayah 
Asia Pasifik,” kata Tan. “Selama ini saya 
telah mengagumi teknologi maupun 
cara pendekatannya ke bidang akus k, 
yang menurut saya, membuatnya 
sangat berbeda terhadap kompe tor 
lain. Saya berkenalan dengan merk ini 
pada 2010 lalu dan langsung terkesan 
dengan kabinet ES1.0nya. Sejak saat 
itu, lini produk ini terus berkembang 
dengan beragam opsi bagi macam‐ 

macam aplikasi. Saya telah 
mendapatkan sejumlah hasil yang baik 
dalam karir saya ke ka menggunakan 
peralatan KV2. Tidak jarang klien saya 
mempertanyakan keputusan saya, 
namun berdasarkan pengalaman, sekali 
mereka mendengarkan suara demonya, 
mereka langsung menger  apa yang 
saya maksud! Saya senang telah 
menjadi bagian dari keluarga besar KV2 
dan ikut serta dalam babak barunya di 
Asia.  
 
“Meskipun merk KV2 telah memiliki 
nama baik di area ini, saya yakin bahwa 
saya mampu membawa KV2 dalam 

ngkatan yang lebih baik dari 
sebelumnya,” lanjutnya. “ 

Kesempatan dak serta‐merta terjadi – 
kesempatan tercipta berkat kerja keras 
dan gairah anda – hal inilah yang akan 
saya lakukan bagi KV22 – ciptakan 
kesempatan baru.”  
 
CEO KV2 Audio, George Krampera Jr., 
menyambut kehadiran Tan dengan 
senang. “Sudah 2 tahun berlalu 
semenjak kami kehilangan teman dan 
kolega, Dave Croxton, dalam 
kecelakaan. Hingga kini kami masih  
merindukannya se ap hari,” kata 
Krampera. “Namun, David dan saya 
telah berdiskusi mengenai Robert, dan 
kami merasa bahwa dia adalah pilihan 
tepat bagi keluarga KV2, baik secara 
personal maupun profesional. Setelah 
sempat terhambat oleh Covid, akhirnya 
kami berhasil merekrut Robert. 
Pengetahuannya tentang pasar Asia 
maupun jaringan kontaknya sangatlah 
besar, bersamaan dengan keahlian 
bisnis serta teknisnya. Saya yakin kalau 
Robert mampu membawa KV2 menuju 

ngkat baru di Asia.” 
 
 
kv2audio.com 
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Acara AHA|SA Awards for Excellence 
tahun 2022 telah berlangsung dengan 
sukses di Adelaide Entertainment 
Center pada 18 Oktober lalu. Sebagai 
bentuk perayaan dari ak fnya industri 
perhotelan di Australia Selatan, acara 
tahunan ini memberikan penghargaan 
bagi hotel dengan fasilitas maupun 
layanan yang luar biasa.  
 
Novatech Crea ve Event Technology 
bertugas untuk menangani produksinya 
secara keseluruhan, termasuk juga 
perlengkapan video bagi acara 
penghargaan, dengan menggunakan 
seri Vanish dari ROE Visual sebagai 
fokus utama di dalam ruangan  
bersama dengan panel Carbon pada 
layar samping.  
 
Selain upacara penghargaan, pada  
gala diner juga terdapat hiburan live 
sebagai apresiasi dari pencapaian yang 
berhasil diraih oleh para hadirin. 
Novatech memilih sejumlah layar LED 
transparan Vanish V8T serta panel 
Carbon CB5 dari ROE Visual pada 
panggung utama, yang menjadi latar 
belakang bagi rangkaian acara 
keseluruhan. Berkat fiturnya yang unik, 
layar Vanish ini mampu menyediakan  

 

layar dengan 
resolusi nggi bagi 
presentasi dan 
selanjutnya 
bergan  ke efek 
ligh ng dalam 
acara hiburan. 
 
 
 
roevisual.com 
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Gedung Bilbao Arena berkapasitas 
10,000 penonton tahun ini telah 
sukses mengadakan turnamen 
penutup musim Final 4 Basketball 
Champions League FIBA 2022 untuk 
pertama kalinya, dengan lebih dari  
100 moving light Robe memberikan 
kemeriahan ke lapangan yang 
disaksikan oleh pecinta basket dan 
penonton via televisi.  
 
Iker Gartzia, dari salah satu perusahaan 
rental terkemuka di Spanyol, Abs Fluge 
Euskadi S.L (Fluge), bertugas 
menangani ligh ng bagi turnamen ini. 
Rental ini merupakan supplier ligh ng, 
sound, dan video yang resmi dan 
bekerja langsung dibawah FIBA.  
 
Ligh ng yang dibutuhkan pun harus 
mencakup berbagai jenis area. Acara 
pembukaan turnamennya dilaksanakan 
di Museum Guggenheim yang terkenal 
berkat arsitekturnya yang modern dan 
indah. Sementara itu, seluruh kegiatan 
pertandingan dan juga upacara  

penutupan dilaksanakan di Arena. 
Karena itu, ligh ng yang berada dalam 
gedung harus cukup fleksibel dan dapat 
digunakan dalam seluruh pertandingan 
dan juga kebutuhan siaran televisi, serta 
upacara penutupan.  
 

 

Moving light yang dipakai adalah 64 x 
BMFL WashBeams, 20 x Tarrantula, 24 
x MegaPointe, 24 x Viva, 20 x LEDBeam 
350 serta 12 x LED Wash 300. Sebagian 
besar diantaranya terpasang dalam 
rangkaian truss yang berada di atap 
lapangan.  

 
Tantangan terbesarnya 
adalah bagaimana memenuhi 
kebutuhan ligh ng di 
lapangan yang diharapkan 
baik oleh pemain maupun 
penonton. Final 4 meminta 
persyaratan lumen yang 
ketat, dan segalanya harus 
presisi. Sekalipun tugas ini 
sangat berat, namun “sangat 
mudah dilakukan berkat 
adanya BMFL,” kata Iker. 
 
 
 
 
robe.cz 
Foto © FIBA 
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Tarrantula™ 



Terletak di Oregon, AS, Alpha Sound 
terus membangun reputasinya sebagai 
integrator sistem audio yang handal di 
AS berkat buah karyanya mendesain 
sistem sound di beragam rumah 
ibadah. Setelah sukses menyelesaikan 
proyek di Katedral St Mary of 
Immaculate Concep on di Portland, 
lead engineer Devin Sheet serta m 
dari Alpha Sound telah menambah 
kredibilitasnya dengan kesuksesan 
instalasi dari Biara Mount Angel dari 
pendeta Benedic ne yang pres sius, 
berdiri sejak 140 tahun lalu di Oregon.  
 
“Misi utama dari instalasi di Biara 
Mount Angel adalah untuk 
memperkuat kata yang diucapkan ke 
penjuru biara dengan karakter suara 
dan mbre yang serupa dengan choir 
yang dak teramplifikasi, sembari 
menyediakan tangkapan audio yang 
jernih bagi streaming musik choir,” kata 
Devin. “Tentu saja, sistem ini harus 
terlihat menyatu dengan bangunan 
bersejarah tersebut.” 

Karena kluster 
line array dan 
delay terlihat 

dak pantas 
dalam instalasi 
ini, m lalu 
beralih kepada 
kolom speaker 
ID84 dari NEXO. 
“Dalam ruangan 
penuh pantulan 
yang memiliki 
hingga 5 de k 
decay, cukup 
sulit untuk 
mendengarkan 
pembicaraan 
dari jarak 15 
kaki, apalagi 
sejauh 150 kaki 
dibelakang 
biara,” kata 
Sheets. “Suara 
dari ID84 
terdengar halus 
dan natural,  
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dan ditembakkan seolah seper  sinar 
laser dan tetap terdengar jelas hingga 
ke belakang. Sangat pas untuk instalasi 
seper  ini.”  
 
Selain itu, speaker kompak ID14 dari 
NEXO juga dipasang untuk menjangkau 
area tengah biara, area choir, ruang 
tunggu tambahan di kapel. 6 speaker 
ini juga terletak di sepanjang triforium, 
sebuah balkon berbentuk U didepan 
maupun samping ruang biara.  
 
Daya dan processing yang diperlukan 
datang dari amplifier dan kontroler DTD 
dari NEXO. “Sebuah perlengkapan 
amplifikasi yang dak mengorbankan 
kualitas, dalam jangka panjang akan 
sangat menghemat budget,” kata 
Sheets. “Selain itu, sistem ini juga harus 
dapat dipakai oleh semua orang 
dengan mudah jika dak ada operator 
yang terla h.”  
 
Sejumlah microphone DPA digunakan 
dalam podium, stand microphone 
nirkabel khusus, dan juga terletak 
secara tersembunyi di sekitar choir agar 
dapat menangkap suaranya tanpa 
terganggu dengan suara dari speaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nexo‐sa.com 
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Sistem speaker ESR Series awalnya 
dikembangkan untuk mengisi pasar 
kecil yang membutuhkan sebuah 
speaker all‐in‐one serta sanggup 
menghadirkan reproduksi suara yang 
detail dan jelas ke area yang besar. 
Pada umumnya, speaker ini digunakan 
pada teater, rumah ibadah, pusat 
kebudayaan maupun ruang konser 
dengan penempatan secara ver kal. 
Ke ka ditempatkan secara horizontal, 
loudspeaker ESR Series menyediakan 
cakupan yang baik pada tempat duduk 
berjenjang seper  tribun stadium.  
 
ESR212, ESR215MkII dan ESR215S, 
serta ESR106 slimline adalah sistem 
ac ve‐driven 3‐way. Sistem ini memiliki 
kolom array yang unik dari beberapa 
woofer 6 inchi untuk kualitas 
reproduksi vokal dan musik yang tak 
tertandingi dalam lingkungan akus k 
dan ambien yang menantang. Berkat 8 
woofer 6 inch, 2 mid bass woofer 6 inch 
serta sebuah driver frekuensi nggi 1 
inch yang ditempatkan pada sebuah 
sebuah dispersion horn yang lebar, 
ESR106 didesain sebagai sebuah 
speaker point source besar, yang se ap 
bagian sistem ini ditempatkan 
sedemikian rupa agar proporsional  

terhadap panjang gelombang yang 
dihasilkannya. Sehingga daya yang 
dihasilkan pada se ap pita frekuensi 
tetap konsisten dan merata ke seluruh 
jangkauan frekuensi dari sistem 
tersebut.  
 
ESR106 mempunyai reproduksi 
frekuensi low maupun mid yang 
terkendali agar mengurangi pantulan 
dari dalam ruangan. Kabinet low‐profile 
ini juga memiliki k pasang untuk 
instalasi bracket maupun flyware 
lainnya. Namun dak seper  speaker 
lain di seri yang sama, ESR106 hanya 
dapat digunakan secara ver kal. ESR106 
dikendalikan dan diperkuat oleh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amplifier khusus – dan terbaru – 
ESR2600D, sebuah sistem amplifikasi 2 
channel (stereo) three‐way ac ve 
control yang memiliki signal processing 
dan amplifikasi sekaligus dalam format 
4RU, dan juga menyediakan kontrol 
serta fungsi crossover untuk 
menambahkan kabinet subwoofer 
tambahan jika diperlukan, melalui 
amplifier eksternal. Dalam mode 
stereo, ESR2600D memperkuat 2 
ESR106 serta dapat diatur melalui panel 
depan atau secara remote 
menggunakan KV2 Control & 
Diagnos cs Tool. 
 
kv2audio.com 
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Perusahaan rental AV Thunder Audio 
belum lama ini telah menyediakan 
perlengkapan line array JBL VTX  
Series bersama amplifier Crown  
pada tur Pitbull bertajuk “Can’t Stop 
Us Now” ke penjuru Amerika Utara.  
 
Front‐of‐house engineer Pitbull,  
Will Madera serta manager produksi 
Victor Mar nez merekrut Thunder 
Audio untuk menyediakan sistem  
JBL VTX yang lengkap selama 3 bulan 
durasi tur berjalan. Bersama dengan 
system engineer Nick Turner, m  
audio memilih serta mendesain 
perlengkapan audio JBL berisi line  
array dan subwoofer VTX, ditambah 
dengan amplifier dari Crown.  
 
Sistem sound yang dinamis dalam  
tur terdiri dari berbagai model  
speaker dari lini pro audio seri VTX. 
Hang kanan‐kiri utama tersusun atas  
36 speaker JBL VTX V25 (18 speaker  
per sisi). Berkat transducer Differen al 
Drive, paten Radia on Boundary 
Integrator serta compression driver  

revolusioner D2, JBL VTX V25 
menyediakan Madera sebuah mix yang 
penuh dengan klari , presisi dan impak 
yang kuat.  
 

 

Agar menjamin jangkauan suara yang 
merata ke ruangan, desain sistem 
Turner juga menyertakan 24 speaker 
VTX A12 sebagai ou ill (12 speaker  

www.avltimes.com/avl‐indonesia 

   AVL INDONESIA 

SISTEM JBL VTX DALAM TUR CAN’T STOP US NOW 



  

per sisi), 16 speaker VTX A8  
disekelilingnya (8 per sisi), serta 8 VTX 
A8 lain sebagai front fill. Speaker peraih 
penghargaan VTX A Series membantu 
Madera bersama m Thunder Audio – 
Alex Mar nez, James Romeo dann 
Jamichael Partridge – memberikan 
kualitas audio yang kuat dan merata ke 
se ap tempat duduk di stadium 
maupun amphiteater dalam tur.  
 
Sementara itu, kebutuhan frekuensi 
rendah diberikan melalui 16 dual  
18‐inch subwoofer VTX S28 (8 sub per 
sisi) yang digantung dibelakang speaker 
V25, tergantung pada kemampuan 
rigging se ap lokasi. Tidak hanya itu, 

m Thunder Audio turut menerjunkan 
24 subwoofer VTX B28 di lantai depan 
se ap panggung, tersusun dalam 8 
baris cardioid yang masing‐masing 
berisikan 3 sub. Turner bersama mnya 
memberikan daya ke sistem dengan 
total memakai 92 Crown I‐Tech 
12000HD, yang menyediakan 
headroom yang cukup ke se ap lokasi.  
 
Terakhir, Turner menggunakan JBL 
Array Link – aplikasi mobile yang 
bekerja sama dengan so ware LAC‐III 
terbaru JBL = untuk membantu 
membagikan detail teknis pen ng ke 

mnya dalam instalasi line array 
speaker JBL VTX se ap saat. 
 

 

pro.harman.com 
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Sebagai bentuk kerjasama dengan 
Painal Mul servicos, Savana 
Comunicacoes Ltd. telah memasang 
sistem komunikasi berbasis IP dari 
Clear‐Com untuk meningkatkan 
produk fitas dan efisiensi ke penjuru 
inisia f “Smart City” di lima kota di 
Brazil.  
 
“Baik para penegak hukum, polisi dan 
bahkan SAMU [layanan ambulans di 
Brazil], dak memiliki banyak waktu 
untuk menjalin komunikasi ke ka ada 
kejadian darurat,” kata Ricardo José, 
Direktur Teknis di Painal Mul servicos. 
“Pekerjaan mereka membutuhkan 
jaringan komunikasi yang cepat. Jadi 
mereka pun turut merasakan 
keunggulan dari sistem komunikasi dari 
Clear‐Com ini.”  
 
Direktur Engineering Savana, Joao 
Pedro Machado Homem “JP” 
mendeskripsikan sistem ini sebagai 
“cloud comm” – sebuah ide yang 
menjadi kenyataan pada saat pandemi, 
sebuah cara untuk mengembangkan 
layanan Savana sambil mengadaptasi 
tren layanan interkom yang semakin 
berkembang.  
 
Mereka menggunakan port IP dari 
sebuah Eclipse® HX Digital Matrix 
Intercom System (Omega Frame) 
dengan sebuah kartu E‐IPA, yang  

terpasang di pusat data Savana di Rio de 
Janeiro dan terhubung ke jaringan 
publik. Kemudian, mereka menyewakan 
panel Iris, headset Clear‐com, serta  

lisensi Agent‐IC® kepada 
seluruh pengguna agar 
dapat berkomunikasi 
dengan baik di 
lapangan. Ini adalah 
sistem yang bekerja 
dengan baik: “Mereka 
memasang panel 
komunikasinya, lalu 
saya mengirim IP 
address dan password, 

lalu semuanya langsung berjalan,”  
kata JP. 
 
clearcom.com 
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Salah satu grup musik wanita 
tersukses di Inggris, Sugarbabes, baru 
saja menjalankan tur mereka sejak 20 
tahun lalu dengan anggota aslinya ke 
penjuru UK dan Irlandia. Desainer 
konser Ed Warren memilih 24 fixture 
Ayrton Domino Profile sebagai sumber 
ligh ng utama sekaligus pencipta 
mood bagi tur ini.  
 
“Ini bukan pertama kalinya saya 
menggunakan Ayrton – saya suka 
dengan apa yang telah mereka ciptakan 
selama ini,” kata Warren. “Pada tur 
Sugarbabes saya menginginkan sebuah 
fixture LED yang dak hanya kuat, 
namun juga mempunyai beam yang 
tajam dengan warna solid dan dapat 
diandalkan. Domino telah memenuhi 
semuanya!”  
 
Warren menempatkan fixture Domino 
Profile dalam grup berisi 8, pada deck 
atas serta pada se ap truss upstage 
maupun downstage. “8 fixture pada 
downstage truss digunakan sebagai  

ligh ng utama, sisanya untuk 
menciptakan mood tertentu,  
menjadi backlight bagi ar s, menyorot 
bola kaca dan lainnya,” katanya. “Desain 
ligh ng ini dibuat berdasarkan deretan 
fixture yang sangat cerah dan kuat. Saya 
memerlukan sebuah spotlight yang 
mampu menandinginya, Seper  
Domino!”  
 
Fixture Domino Profile telah 
membuk kan kemampuannya di tur 
dalam hal keandalan dan 
mul fungsinya, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh kru ligh ng, Neil Smith: 
“Kami dapat menggunakan Domino di 
berbagai tempat kami tampil, mulai dari 
arena hingga gedung berkapasitas 2000 
orang. 8 fixture utama di lantai selalu 
bekerja dengan konsisten di seluruh 
lokasi. Berdasarkan cara Ed melakukan 
programming, fixture ini selalu 
menimbulkan gairah pertama 
bersamaan dengan pukulan pertama ke 
drum. Karena itulah mereka menjadi 
prioritas dalam se ap konser.”  
 
 

“Saya sangat kagum dengan sudut 
beam dan output warnanya. Meski 
jumlahnya sedikit, namun cahayanya 
mampu mengisi ruangan apapun 
dengan tampilan beam yang lebar dan 
rapat. Saya salut dengan desain dan 
programming yang dilakukan Ed pada 
tur ini. Hasilnya telah terlihat jelas 
bahkan pada saat rehearsal, serta 
sangat sesuai dengan fleksibilitas 
katalog lagu band mulai dari pop 
anthem 90’an hingga lagu yang in m 
sepanjang konser.” 
 
ayrton.eu 
Foto © Carolina Faruolo 
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Terletak di jantung kota Phnom Penh, 
Bar Menaka adalah sebuah tempat 
populer untuk mengadakan beragam 
pesta, pertunjukan busana, acara 
makan malam maupun acara korporasi 
lainnya. Agar dapat memberikan nilai 
lebih bagi para pengunjung, pihak 
manajemen menunjuk Nano Tech  
Co Ltd untuk melakukan instalasi 
sejumlah perlengkapan audio kelas 
dunia dari HARMAN Professional pada 
Bar Menaka supaya menjadikannya 
sebagai tempat hiburan yang modern.  
 
Loudspeaker mul ‐fungsi JBL VTX F15 
menyediakan sound dinamis dengan  

spektrum frekuensi yang luas pada 
panggung utama. NanoTech Co. Ltd. 
juga menempatkan speaker JBL 
STX812M agar memberikan sound  

yang kuat. Sementara itu, 4 amplifier 
Crown I‐Tech 2500HD menyediakan 
daya yang cukup bagi seluruh sistem 
loudspeaker ini.  
 
Bar Menaka juga mendapatkan sebuah 
digital live mixer Soundcra  Si 
Performer. Selain bertenaga dan juga 
intui f, Soundcra  Si Performer turut 
menyediakan fleksibilitas serta kendali 
tanpa batas bagi Front of House.  
 
Soundcra  Si Performer dilengkapi 
dengan empat FX processor Stereo 
Lexicon yang dapat dipakai secara 
simultan tanpa mempengaruhi kualitas 
soundnya. Tidak hanya itu, kontroler 
DMX bawaan juga menyediakan  
kendali yang mudah atas fixture  
ligh ng yang berada di panggung 
utama Bar Menaka. 
 
 
 
 
pro.harman.com 
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Perlengkapan ligh ng GLP sudah 
jamak terlihat dalam rig panggung dari 
konser Post Malone dalam beberapa 
tahun terakhir, termasuk juga pada  
tur terbarunya Twelve Carat – bagian 
visual ditangani oleh Dan Norman.  
 
Sekali lagi, Norman menerjunkan 
impression FR10 Bar serta hybrid  
strobr JDC1 dari GLP. Kedua ligh ng  
ini membentuk bagian besar dari rig 
panggung yang melibatkan 750 fixture, 
serta menyalakan runway panjang  
dan juga beberapa panggung lingkar  
B yang saling terhubung, sehingga  
Post Malone dapat berinteraksi  
dengan penonton dan merasakan 
energinya.  
 
Kebanyakan dari fixture ini 
dikumpulkan dalam lingkaran kosentris 
diatas serta dibawah 7 panggung 
melingkar, dan memberikan cahaya 
pada kolom tersebut. Sisa fixture yang 
lain ditempatkan sedemikian rupa agar 
dapat menghubungkan lingkaran ini  
 

ke panggung yang lebih besar –  
termasuk strobe untuk memberi 
semangat pada penonton.  
 
Setelah sebelumnya menggunakan GLP 
impression X4 Bar 20 dalam desain lain  

“untuk menciptakan lembaran cahaya 
yang epik,” dia sangat menan kan  
kesempatan agar dapat memakai GLP 
FR10 Bar yang lebih kuat untuk 
membuat 7 kolom cahaya ver kal 
dalam panggung melingkar ini.  
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glp.de 
Foto © Dan Norman 

“Saya membutuhkan unit dengan 
cahaya intens agar dapat menangani 
40% cahaya yang hilang akibat susunan 
panggung tersebut – Hal ini bisa dicapai 
dengan FR10,” kata Norman. “Saat 
kami pertama kali menyalakannya, 
kami pun hanya bisa bilang ‘wow’!”  
Tait menciptakan bracket gantung 
khusus bagi 23 FR10 Bar sebagai 
pembentuk garis cahaya horizontal di 
upstage. 
 
Soal JDC1, menurut manager produksi, 
setelah pertunjukan pertama berakhir 
Post Malone berkomentar kalau dia 
langsung menyadari dan mengapresiasi 
kehadiran JDC1, yang kini hampir selalu 
terlihat dalam se ap konser.  
 
“Saya pilih JDC1 terutama karena saya 
menyukai adanya garis cahaya pu h di 
bagian tengah,” kata Norman. “Ada 
tampilan yang unik saat anda 
mengaturnya pada pod lingkaran 
otoma s yang disebar dalam 7 
panggung melingkar, serta dinyalakan 
pada ngkat 5% saja. Anda akan 
mendapatkan visual halo yang sangat 
mis s, serta memberikan kesan yang 
keren.”  
 
Seluruh ligh ng cue diprogram oleh 
Dan Norman dengan grandMA3 full‐
size lewat so ware MA2, dan dibantu 
oleh programmer Eric Chris an. 
Sementara itu, ‘Six’ bertugas sebagai  
LD saat tur. 



West Lake Music Fes val edisi ke 13 
telah sukses memberikan hiburan 
kelas dunia di Prince Bay Park di 
Hangzhou, Cina, pada tanggal 11‐13 
November lalu. West Lake merupakan 
salah satu fes val musik terbesar di 
Cina, yang dihadiri oleh lebbih dari 
10,000 penikmat musik se ap harinya. 
Edisi tahun 2022 kali ini pun demikian 
ramainya. D&S Stage Technology 
bertanggung jawab dalam 
menyediakan seluruh perlengkapan 
FoH bagi fes val. Dari pengalaman 
menggunakan KV2 VHD5 high‐
defini on Constant Power point 
source system untuk pertama kalinya 
pada sebuah acara di awal tahun, 
mereka pun dak segan untuk kembali 
memakainya pada tahun ini.  
 
Mr Tony, seorang konsultan audio 
terkenal yang terbang secara khusus ke 
Hangzhou agar dapat merasakan sistem 
ini secara langsung, sangat puas 
terhadap suara yang dia dengarkan. 
“Acara ini menjadi pengalaman fes val 
luar ruangan terbaik bagi saya dalam 
beberapa tahun terakhir,” katanya. 
“Saya sangat menikma  se ap momen 
fes val musiknya seolah seper  baru 
pertama kali datang.”  
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Sistem PA utama terdiri dari L/R hang 
yang tersusun atas sebuah kabinet mid‐
hi VHD5.0 bersama dengan 3 low‐mid 
VHD8.10 serta SL412 yang ber ndak 
sebagai downfill. Frekuensi low end 
ditangani oleh sebuah array cardioid 
berupa 6 subwoofer ak f VHD4.21A 
bersama dengan 6 subwoofer pasif 
tambahan VHD 4.21 P. Selanjutnya 
untuk front fill disediakan dari sepasang 
VHD1.0. Kemudian pada sistem 
monitoring menggunakan kombinasi 
dari sebuah ES1.0 bersama sub ES1.8 
bersama dengan 12 stage monitor 
ESM12. Terakhir, baik power maupun 
processing diberikan oleh perlengkapan 
KV2 yang sesuai.  
 
“Sistem audio ini bekerja sesuai dengan 
ekspektasi kami,” komentar pemilik 
D&S, Mr Wang. “Kami sangat menyukai 
sistem audio pada fes val tahun lalu – 
banyak yang berkomentar kalau 
suaranya jauh lebih baik dari 
pelaksanaan fes val sebelumnya–  
jadi sudah pas  kami akan 
menggunakannya pada tahun ini. Sulit 
dipercaya bahwa teknologi point 
source technology dapat menjangkau 
jarak yang jauh dengan definisi maupun 
klari  yang terjaga – justru itulah yang 
dilakukan oleh VHD5, bahkan tanpa EQ 
atau lainnya. Terdengar sangat bagus 
langsung dari speaker.” 
 
kv2audio.com 
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Para fans seolah dak ingin 
ke nggalan untuk dapat menyaksikan 
konser penyanyi Ligabue dari Italia. 
Hal ini terlihat jelas dengan penjualan 

ketnya yang ludes dalam 7 tanggal 
tur konsernya dalam gedung Arena di 
Verona, bersamaan dengan 
pengumuman tur ke kota lain di Eropa 
seper  Barcelona, Brussels, Paris serta 
London.  
 
Desain ligh ng pada tur ini ditangani 
oleh LD legendaris Jo Campana. Kali ini 
dia menggunakan 61 Ayrton Domino 
Profile. “Saya telah beberapa kali 
memakai produk Ayrton sebelumnya – 
terakhir menggunakan 120 Magic Panel 
FX dalam tur stadium Ligabue di 2019,” 
katanya. “Sekali lagi saya memilih 
Ayrton karena alasan sederhana: Saya 
sudah menganggap Ayrton sebagai 
merk dengan kualitas dan handal. Jadi 
wajar kalau saya punya kesempatan, 
saya akan memesannya kembali.”  
 
31 Domino Profile dipakai sebagai spot 
tradisional, yang ditempatkan pada 3 
truss dalam ke nggian berbeda di atap 
untuk menghadirkan efek yang 
cemerlang. “Fixture ini sangat menonjol 
dalam hal kecerahan maupun  

tampilannya,” 
kata Campana.  
30 Domino Profile 
lain ditempatkan 
di lantai Arena 
ter nggi 
dibelakang 
panggung untuk 
menciptakan pola 
bingkai dan juga 
latar belakang ke 
area konser.  
 
Campana juga 
memilih Domino 
Profile karena 
faktor proteksi 
ra ng IP65 – 
karena 7 konser 
ini berlangsung 
selama 10 hari 
dan di Verona, 
sebuah wilayah 
yang sering 
diguyur hujan 
musiman, 
sangatlah  
pen ng untuk 
menggunakan 
fixture yang  
tahan air. 
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ayrton.eu Foto © Michele Allegramente 



Produsen layar LED terkemuka, Absen, 
bersama dengan partner asal Utah, 
Revel Media Group, telah bekerja 
sama dengan Vivint Arena di Salt Lake 
City dalam instalasi layar LED Absen 
terbaru didalam arena, lebih cepat 
dari jadwal pertandingan NBA reguler 
musim 2022/2023.  
 
Instalasi ini melingkupi pita layar bagian 
atas maupun bawah yang ditempatkan 
di area kursi penonton. Kemudian di 
tengah arena juga terdapat layar besar 
yang diapit oleh layar samping maupun 
layar bawah, termasuk juga pada posisi 
sudut trapesium, beserta layar 
tambahan yang melayani sisi lapangan  
basket. Absen menyediakan produk 
LED N4 Plus Series yang secara khusus 
diminta oleh Revel Media Group dalam 
instalasi tersebut.  
 
Sebuah sistem layar LED besar di 
tengah lapangan menjadi perha an 
bagi fans Utah Jazz yang datang 
menonton klub kesayangannya  

bertanding. Sistem ini memiliki 2 layar 
video berukuran 40  x 24  serta 2 
layar end zone berukuran 25.5  x 20 . 
Tampilan layar tersebut turut 
dimaksimalkan dengan tambahan 4 
layar pojok berbentuk trapesium 
bersama dengan 4 layar bagian bawah 
yang masing‐masing sebesar 17  x 10 

. Sementara itu, pita layar bagian atas 
maupun bawah juga memberikan faktor 
WOW tambahan ke penonton, dan 
terdiri atas 1,733 panel sepanjang 820  
total, hampir setara dengan 3 lapangan 
sepak bola yang berjejer.  
 
Layar LED Nplus dari Absen memberikan 
pengalaman menonton yang baik bagi 
penonton. Mereka juga menikma  
beragam konten mulai dari siaran 
permainan langsung dan rekaman 
ulang, hingga pesan sponsor dan juga 
sta s k permainan dengan gambar 
yang jernih dari layar pixel pitch 4mm 
pada se ap permukaan layar. Gambar 
yang jernih ini juga turut dihadirkan 
dalam layar kecil di pinggir lapangan  

maupun jalur masuk. Layar tersebut  
merupakan layar N4Plus yang pis dan 
ringan namun terlihat elegan dari 
Absen, dengan ketebalan hanya 
mencapai 54 mm. Tidak hanya kualitas 
gambar dari N4Plus yang indah, modul 
pintar didalamnya juga masing‐masing 
mampu menyimpan data pen ng 
bersama detail kalibrasi yang dilakukan, 
yang bisa terbaca secara otoma s 
ke ka dilakukan pergan an modul. 
Modul pintar ini memberikan 
kemudahan dan kecepatan perawatan 
yang dapat dilakukan dari sisi depan 
maupun belakang panel layar. 
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Dalam “Tomb Raider: The LIVE 
Experience,” sebuah m 
beranggotakan 8 orang akan 
berkesempatan untuk merasakan 
petualangan yang penuh adrenalin 
dalam mencari ar fak sak  di area 
LIVE ac on seluas 30,000 m2 di 
London. Sebagai perwakilan dari Li le 
Lion Entertainment, Darkside Audio 
Visual bertanggung jawab dalam 
perencanaan maupun instalasi 
teknologi ligh ng, audio dan juga 
video. Untuk itulah, integrator asal 
London ini mengeluarkan total 
mencapai 166 spotlight dari Cameo.  
 
Fixture Cameo yang terpilih – mulai dari 
Q‐SPOT, STUDIO PAR, ROOT PAR, TS 
dan THUNDER Series – tersebar merata 
ke penjuru area Tomb Raider : The LIVE 
Experience. Sebagai contoh, m 
Darkside Audio Visual menggunakan 
spot Q‐SPOT 15 dalam versi RGBW dan 
white light untuk memperkuat detail  

imajina f dan juga latar belakang yang 
mengesankan. Sementara itu pada area 
gelap yang membutuhkan intensitas 
cahaya, mereka menempatkan Q‐SPOT  

 
40 RGBW dan TW (Tunable White) 
dengan LED 40 wa  yang sangat kuat.  
 
Tampilan ligh ng dasarnya disediakan 
melalui ROOT PAR TW serta ROOT PAR 
6 LED PAR. Berikutnya simulasi dari 
cahaya matahari diberikan melalui 
STUDIO PAR bersama kombinasi dari TS 
60 W RGBW serta TS 100 WW. Sebagai 
simulasi dari pergan an hari –  
petualangan ini membawa peserta 
melalui daerah salju Finlandia dan 
hutan Costa Rica, bersama tempat 
lainnya – STUDIO PAR DTW LED PAR, 
yang memberikan variasi cahaya pu h 
mulai dari tungsten hingga cool white, 
telah terbuk  cocok dalam situasi ini. 
Selanjutnya efek seper  simulasi 
pesawat jet, Darkside Audio Visual 
mengandalkan LED bar TRIBAR 200 IR, 
yang 6 diantaranya ditempatkan diluar 
kabin pesawat. 
 
cameolight.com 
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Dalam tur dunianya, band IDLES 
sukses menghibur penonton dengan 
vokal yang intens, cabikan riff gitar 
yang gahar, drum penuh energi serta 
kharisma yang kuat. Tidak hanya itu, 
permainan cahaya yang apik juga ikut 
memberikan gairah ke penonton. 
Salah satu kunci utama dalam 
permainan cahaya spektakuler 
tersebut se ap malamnya adalah 
banyaknya jumlah efek strobe yang 
penuh tenaga.  
 
“IDLES sangat serius dalam 
menggunakan efek strobe,” kata Ed 
Warren, ligh ng designer. Warren, 
yang telah menangani IDLES sejak 2018, 
mengakui bahwa terkadang dia merasa 
memakai strobe terlalu sering. Namun, 
saat dia berdiskusi dengan band, 
response mereka biasanya serupa 
dengan “Strobing anda masih kurang!”  
 
Namun, Warren tetap memperha kan 
gambaran secara utuh. “Pada dasarnya 

dak ada masalah dengan 
menggunakan strobe yang intens, 
namun anda harus lebih krea f dengan 
semua efek yang ada,” komentarnya. 
“Saya menggunakan strobe sebagai 
ligh ng utama dan sangat menikma   

proses pergan an ligh ng dari sisi 
depan, samping maupun belakang 
band.” Warren, yang memakai ChamSys 
MagicQ MQ500M miliknya ke ka 
mendesain konser tersebut, juga 
menambahkan dimensi tambahan ke 
tampilannya melalui kombinasi warna 
dan sudut cahaya yang gesit.  
 
“Saya rasa banyak orang yang 
mengharapkan permainan light  

tradisional dalam konser rock, tapi saya 
menyukai campuran warna dalam cara 
yang unik, dak pernah menggunakan 
lebih dari 2 warna per lagu,” katanya. 
“Saya suka memberikan batasan bagi 
diri saya, dak hanya dengan warna 
namun juga posisi fixture. Hal ini 
memaksa saya agar lebih krea f dalam 
mendesain.” 
 
chamsysusa.com 
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Pada Desember 2022 lalu, Fes val Seni 
dan Budaya Jerash telah mengubah 
kota tua Jerash menjadi salah satu 
kota yang paling ramai dan penuh 
gairah di dunia. Pada tahun ke 8 
pelaksanaannya, Triad Live Produc on 
ditugaskan untuk menangani seluruh 
produksi ligh ng dan soundnya. 
Mereka pun memilih KV2 Audio 
sebagai speaker andalan.  
 
“Setup pada tahun ini sedikit berbeda 
dari sebelumnya,” kata General 
Manager Triad, Amjad T. Marar. “Pada 
Teater Selatan yang berkapasitas 5,000 
penonton, kami harus memasang 
sebuah struktur truss yang besar di 
panggung se nggi 16m. Kami 
menggunakannya untuk menempatkan 
sebuah kabinet VHD2.0 di bagian kanan 
dan kiri agar dapat menjangkau 
penonton di area tempat duduk di atas; 

dak hanya itu, berkat dispersi 
ver kalnya yang mencapai 40 derajat, 
speaker ini juga mampu memberikan 
suara hingga penonton yang berada di 
baris tengah di bawah sekalipun. 

“Kami juga meletakkan sepasang 
kabinet VHD2.0 yang ditumpuk di 
sebelah kanan dan kiri depan panggung 
dengan nggi mencapai 6 meter dari 
lantai (bersama sejumlah sub) untuk 
menjangkau area tempat duduk di 
bagian bawah,” lanjutnya. “Berikutnya 
kami mengeluarkan sebanyak 8 sub 
VHD4.18 dan 4 sub VHD2.16 di sisi 
kanan maupun kiri panggung. 
Tambahan sepasang kabinet ES1.0 dan 
juga 4 ES2.16 lainnya bertugas sebagai 
side fill. Terakhir, kami menggunakan 20 
stage monitor EX12.”  
 
Sementara itu di Teater Utara yang lebih 
kecil dengan kapasitas 2,000 penonton, 
Triad menggunakan dua sistem ES1.0 
bersama dengan empat sub ES2.16.  
 
“Sound yang kami dapatkan sangatlah 
baik,” komentar Marar. “Kami juga 
mendapatkan beberapa komentar 
posi f dari sound engineer yang 
bertugas bersama dengan pertanyaan, 
“Mana speakernya?” Jawaban saya 
tentang itu selalu sama – lupakan  

 
bentuk speaker ala pisang seper   
biasanya! Cukup tutup mata anda dan 
lupakan asumsi tradisional tentang apa 
yang SEHARUSNYA terdengar bagus – 
cukup dengarkan!”  
 
“Kami telah bekerjasama dengan KV2 
Audio selama 15 tahun hingga saat ini, 
dan dak ada komplain apapun dari 
klien. Bagi saya, speaker ini adalah yang 
terbaik di planet ini!” 
 
 
 
kv2audio.com 
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Bintang musik country Luke Bryan 
kembali melanjutkan tur “Raised Up 
Right” Amerikanya, bersama dengan 
konsol grandMA3 yang mengendalikan 
ligh ng serta video yang dimainkan 
dalam konser.  
 
Elite Mul media, vendor sistem LED, 
video maupun ligh ng dalam tur asal 
Nashville, menyediakan sejumlah besar 
perlengkapan grandMA3 ke Jus n 
Kitchenman yang bertugas sebagai 
Ligh ng dan Produc on Designer dalam 
tur sekaligus Ligh ng Director pada saat 
konser. Elite memberikan 2 konsol 
grandMA3 full‐size, sebuah grandMA3 
light, 3 grandMA3 processing unit XL, 

4 grandMA3 8Port node serta sebuah 
grandMA3 onPC command wing XT 
kepada Kitchenman dan mnya. “Kami 
sudah menerjunkan perlengkapan 
grandMA3 yang dipsesan tahun lalu. 
Dalam industri entertainment seper  
ini, grandMA adalah konsol yang paling 
banyak penggunanya di AS – faktanya 
grandMA dapat diandalkan,” kata Jason 
Jenkins, Director of Opera ons di Elite 
Mul media. “Kami telah bekerja sama 
dengan Luke sejak tur perdananya dan 
bersama Jus n dalam waktu yang cukup 
lama. Mereka adalah orang pertama 
yang menggunakan so ware grandMA3 
dan sukses berpindah ke sistem baru 
beserta pembaruannya.” Dalam tur  

“Raised Up Right” Kitchenman 
menggunakan 2 konsol grandMA3 full 
size sebagai konsol utama dan 
cadangan, dan menjalankan so ware 
MA3 1.8, serta sebuah grandMA3 light 
untuk dimmer: yang terakhir juga 
dibawa Kitchenman untuk digunakan di 
acara lain. grandMA3 light kedua 
dipakai dalam proses programming 
konser; konsol ini sudah digan kan 
oleh grandMA3 onPC command wing 
XT yang juga dipakai oleh Media 
Designer dan Programmer Chris 
Lighthall untuk menjalankan konten 
video melalui media server Hippo. 
 
maligh ng.com 
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Perlengkapan Black Pearl BP2V2 dari 
ROE Visual saat ini mendapatkan 
posisi sebagai salah satu perlengkapan 
layar ideal bagi pasar produksi konten. 
Dinobatkan sebagai layar LED standar 
industri bagi tampilan didepan 
kamera, panel BP2V2 dak diragukan 
lagi telah menjadi pilihan utama dalam 
produksi virtual, yang menyajikan 
warna‐warna cerah dan akurasi 
cahaya yang dak tertandingi.  
 
Bangkitnya BP2V2  
Sejak 2018, teknologi produksi virtual 
terus mengalami perkembangan yang 
pesat hingga terasa ke publik. Pertama, 
pekerja krea f di bidang film dan 
hiburan mulai memanfaatkan latar 
belakang LED dalam kontennya untuk 
mempercepat proses post‐ produc on 
sembari menciptakan latar imersif yang 
lebih banyak. Pada saat itu, panel Black 
Pearl 2 telah menjalankan rangkaian uji 
coba secara ketat dalam berbagai 
aspek, dan terbuk  menjadi pilihan 
op mal dalam rekaman. Suksesnya 
acra The Mandalorian menjadi awal 
dari era produksi virtual.  
 
Sejalan dengan pertumbuhan ruang 
produksi virtual, teknologi dibalik panel 
LED Black Pearl pun terus berkembang. 
Pada tahun 2020, ROE Visual  

meluncurkan panel BP2V2 untuk 
memenuhi standar nggi yang diminta 
oleh industri ini. Berkat komponennya 
yang berkualitas nggi serta instalasi 
yang efisien, dak heran jika produk ini 
menerima respons posi f yang luar 
biasa dari para penggunanya.  
 
Tahun 2022, seri Black Pearl kembali 
unjuk gigi dengan menjadi bagian dari 
studio PXO & WFW Vancouver yang 
memecahkan rekor dunia panggung 
dengan kuan tas layar LED terbanyak. 
Panggung ini menyertakan 2,500 panel 
LED ROE Visual. Pencapaian ini 
menancapkan posisi ROE Visual sebagai 
merk LED panel yang terbaik di pasar. 
Hingga saat ini, jumlah fasilitas produksi 
virtual yang menggunakan panel BP2V2 
semakin meningkat.  
 

LED Panel Black Pearl BP2V2 dari ROE 
Visual banyak digunakan dalam studio 
film di penjuru dunia, termasuk 
diantaranya PXO & WFW, Monolith 
Studio, Cineci à Studios, Nordisk Film 
Shortcut Stage, Ne lix Studios, TDC 
Stages, Amazon Studios, XR Studios, 
dan lainnya. Seri Black Pearl telah 
memiliki reputasi dan kepercayaan 
yang nggi dari berbagai konsumen di 
wilayah Amerika Utara, Eropa maupun 
Asia Pasifik. Bersama dengan teknologi 
produksi virtual berbasis LED dari 
BP2V2, studio ini menawarkan 
produser siaran TV maupun fil dengan 
opsi krea f yang lebih beragam untuk 
memaksimalkan proses produksinya, 
serta menciptakan solusi rekaman yang 
fleksibel serta hemat biaya.  
 
Aplikasi Nyata BP2V2  
Dalam beberapa tahun terakhir, 
ratusan produksi virtual telah 
diciptakan berkat bantuan panel LED 
BP2V2. Produser konten pun dapat 
mewujudkan konsep impiannya melalui 
layar LED ini secara langsung, untuk 
produksi film maupun siaran TV, 
konser, pameran dan lain sebagainya. 
 
 
 
roevisual.com 
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ROE BLACK PEARL BP2V2 TETAP TAK TERGANTIKAN  
DALAM PRODUKSI VIRTUAL 



Sebuah drama kebudayaan berjudul 
“Qing Xi Jiang Hu” telah menjadi salah 
satu magnet turis bagi sebuah desa  
di Provinsi Zhejiang. “Qing Xi Jiang Hu” 
adalah sebuah drama yang 
menampilkan cerita tradisional di  
era Dinas  Nan Song.  

 

Drama ini dak hanya menunjukkan 
usaha dan semangat posi f bagi kawula  
muda, namun juga menyajikan mimpi 
kebebasan dan kebahagiaan! Drama ini 
mengadopsi laser moving beam IP65 
NEPTUNE SUPER BEAM serta profile 
ra ng IP65 NEPTUNE 700 yang 

bertenaga dari Silver 
Star. Kedua moving 
head outdoor ini 
saling bekerjasama 
untuk menciptakan 
pertunjukan terbaik 
bagi para penonton.  
 
Drama “Qing Xi Jiang 
Hu” akan menjadi 
pertunjukan utama di 
des aini. Karena ini  

dak hanya sekedar drama biasa, 
namun juga menjadi pandangan 
tentang “kesejahteraan umum bagi 
semua orang” di negeri ini. Selain 
mengandalkan pemandangan dan 
pertunjukan budaya luar ruangan, 
Drama ini juga menjadi jembatan bagi 
hubungan yang kuat antara pedesaan 
dan kota‐kota,  serta mendorong 
pariwisata budaya dan ekonomi yang 
sejahtera, sehingga mencapai impian 
kita untuk mendapatkan kebebasan 
dan kebahagiaan bersama. 
 
 
 
 
 
yajiang.cn 
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SILVER STAR LIGHTING BERIKAN KEMILAU PADA  
DRAMA KEBUDAYAAN “QING XI JIANG HU” 



Berdiri sejak 100 tahun silam di 
Sekolah Wa ana Wi ayalai, Gereja 
Wa ana Presbyterian telah pindah  
ke lokasinya sekarang di pusat  
ibukota Thailan di tahun 1958. Ke ka 
pengurus gereja memutuskan untuk 
memperbarui teknologi audionya, 
terlihat jelas bahwa integrator sistem 
yang ditunjuk harus mendesain 
sebuah sistem baru yang serbaguna 
dan kuat. Sistem ini harus sanggup 
menangani segala hal, mulai dari 
khutbah hingga musik live, dengan 
jangkauan yang merata ke penjuru 
gedung.  
 
Integrator sistem lokal Music Space 
telah dipilih untuk pembaruan ini, 
berkat pengalamannya dalam 
mendesain serta instalasi sistem sound 
pada rumah ibadah di Bangkok maupun 
kota lain di Thailand. Bagi  

Music Space, NEXO adalah 
pilihan loudspeaker yang 
tepat. “Partner kami di Music 
Space sangat menghargai 
produk NEXO, terutama 
teknologi, kualitas suara serta 
beragam jenis produk yang 
tersedia,” kata Manatchaya 
Vanno (Nan), Manager 
Marke ng di Fuzion Far East, 
distributor NEXO di Thailand. 
“Amplifier & controller 
NXAMPMK2 dari NEXO 
sangat fleksibel dan bisa 
diadaptasi ke aplikasi apapun.”  
 
Sistem di Gereja Wa ana menyertakan 
2 kluster berisi 6 line array ringkas GEO 
M6, bersama sepasang sub LS18 di 
lantai dasar. Speaker ID14 digunakan 
sebagai infill, sementara sistem 
amplifikasi dan processing dilakukan  

dari 2 kontroler NEXO NXAMP4X1MK2. 
“Semua orang langsung mengapresiasi 
kualitas sistem NEXO,” komentar Nan. 
“Namun yang lebih menarik, suara khas 
NEXO pun juga turut mempengaruhi 
para jemaah.” 
 
nexo‐sa.com 
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INSTALASI SISTEM AUDIO NEXO DI GEREJA BANGKOK 



Seiring persiapan penyanyi blasteran 
Moroko – Kanada Faouzia untuk 
menjalani tur Amerika Utaranya, Jon 
Stanners dari perusahaan produc on 
Red Rover Entertainment dari 
Winnipeg mendesain ligh ng yang 
akan digunakan. Desain ini 
menyertakan perlengkapan Ela on 
yang terdiri dari moving head Fuze 
SFX™, linear bar SixBar 500™, dan juga 
PAR light SixPar 200™ 6‐warna.  
 
Red Rover menyediakan ligh ng bagi 
tur “Ci zens” dengan programming 
serta desain ligh ng dikerjakan oleh 
Stanners. Tur ini berjalan di beragam 
lokasi mulai dari gedung berkapasitas 
400 orang hingga 2,000 penonton. 
Stanners berkata, desain ciptaannya 
harus mampu menangani kedua 
tempat ini.  
 
“Saya ingin sebuah rig yang dapat 
diandalkan ke ka jumlah ligh ng yang 
ada di lokasi sangat terbatas,” kata 
desainer. “Kebanyakan tur yang saya 
jalani dak memiliki ligh ng tambahan, 
jadi ke ka ligh ng front of house di 
gedung masih kurang, saya bisa 
menggunakan rig saya sendiri. Sebagai 
pemanis dari rig tur ini, saya  

menggunakan Ela on Fuze SFX agar 
dapat membuat mood yang sesuai 
mulai dari tampilan gobo hingga beam 
yang rapat. Fixture ini sangat serba bisa 
sehingga anda dak perlu mempunyai 2 
fixture profile dan beam secara 
bersamaan.”  
 
Tidak hanya itu, Stanners juga 
melibatkan 15 ligh ng SixBar 500 yang 
ditempatkan melingkar dibelakang 
penyanyi untuk menarik perha an 
penonton.  

Stanners menjelaskan ide dibalik 
penempatan ini: “Saya ingin 
menciptakan area menyanyi khusus 
bagi dia, dak ada musisi lain maupun 
kabel yang mengganggu. Seberapapun 
besar panggung, itulah ruangan tempat 
dia bereksperesi.” Stanners juga 
menggunakan 7 PAR light SixPar 200,  
2 per sisi sebagai sidelight dan satu 
sebagai ‘halo’ dibalik se ap musisi. 
 
 
ela onligh ng.com| 
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RED ROVER ENTERTAINMENT HADIRKAN RIG ELATION 
SERBAGUNA BAGI TUR FAOUZIA 



Mahajak Development telah 
mendesain serta melakukan instalasi 
jaringan sistem AV dengan 
perlengkapan dari HARMAN 
Professional Solu ons ke Sarnsara 
Learning Center terbaru milik MTLA di 
Thailand. Instalasi ini bertujuan untuk 
menyediakan teknologi AV yang 
mumpuni agar dapat menangani 
beragam jenis acara yang 
diselenggarakan disana.  
 
Sistem auditorium utamanya 
menggunakan loudspeaker JBL CBT  
100 LA‐1 serta sebuah digital audio 
consol Soundcra  Si Expression. Baik 
ruang pertemuan maupun ruang 
seminar dilengkapi dengan ceiling 
speaker JBL Control Series 14C/T, 16C/T 
dan 18C/T, yang menyatu dengan baik 
ke bagian atap.  
 
Kedua auditorium serta ruang seminar 
terbesar memiliki layar LED otoma s 
untuk menayangkan konten video.  
 

Agar dapat menjamin operasi yang 
lancar serta dukungan bagi beberapa 
format analog maupun digital, mereka 
memasang sebuah integrated controller 
AMX NX‐2200, yang menyediakan 
pla orm dengan kompa bilitas format 
lama dan fitur keamanan jaringan yang  

ekstensif. Panel sentuh AMX Modero 
G5 memudahkan pengguna untuk 
mengakses kontrol tersebut melalui 
sebuah interface yang indah dan 
sederhana. 
 
pro.harman.com 

www.avltimes.com/avl‐indonesia 

   AVL INDONESIA  

 

INSTALASI SISTEM AV HARMAN PROFESSIONAL  
AUDIO DI SARNSARA LEARNING CENTER 



 
Belum lama ini, stasiun siaran TV 
ShanXi telah menyelesaikan instalasi 
ruang live stream berita terbarunya, 
termasuk juga layar LED fine pixel 
pitch sebesar 100 meter persegi dari 
GLOSHINE, yang menciptakan 
tampilan HD yang segar bagi para 
penonton.  
 
Instalasi ini merupakan salah satu 
proyek layar video live stream paling 
pen ng dari stasiun siaran TV ShanXi 
semenjak pergan an sistem siaran 
HDnya pada 2021 silam.  
 
Ruang studio beritanya menempatkan 
layar LED fine pixel pitch GLOSHINE seri 
AW, beserta floor display seri AR, dan 
layar HD seri ZE pada beberapa posisi  
di studio seper  latar belakang, layar 
ruang wawancara dan juga layar di 
bagian atap, agar dapat menyajikan 
siaran video kualitas HD. Sementara itu 
pada meja kontrol siaran terdapat floor  

 

screen AR1.95mm, pertama kalinya 
sebuah LED floor screen fine pixel pitch 
digunakan dalam instalasi permanen. 
Selanjutnya di bagian atas studio dan 
ruang wawancara, terdapat LED video 
screen ZE2.6mm dari GLOSHINE yang 
terpasang sebagai layar utama. 
 
gloshine.com 
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INSTALASI LAYAR LED GLOSHINE DI  
STASIUN SIARAN TV SHANXI 



UNDUH MAJALAH  
DIGITAL KAMI 
 

 LIVE 

 INSTALL 

 STUDIO 

 TOURING 

 BROADCAST 
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Sennheiser telah mengumumkan 
perilisan perdana produk EW‐DX 
pertama di Amerika Utara, EMEA, 
Jepang, serta Singapura. Produk yang 
tersedia termasuk diantaranya 2‐way 
receiver EW‐DX EM 2, handheld 
transmi er – dengan atau tanpa mute 
switch – bersama dengan bodypack 
transmi er. Bodypack transmi er ini 
hadir dalam 2 versi, dengan 3 pin 
konektor mic atau sebuah jack 3.5 mm 
(1/8”) untuk kabel mic maupun 
instrumen.  
 
Paket penjualan yang lebih prak s pun 
juga tersedia, dengan variasi frekuensi 
yang lebih nggi akan tersedia di Q1 
2023, serta lebih banyak perlengkapan 
dan juga so ware EW‐DX lainnya akan 
ditambahkan dalam lini produk di 
pertengahan 20223.  
 
“Sistem hebat ini menggabungkan fitur 
profesional dan kemudahan pemakaian 
dalam ukuran yang ringkas. Kami 
senang melihatnya tersedia di pasar,” 
kata Benny Franke, manajer produk di 
Sennheiser. “EW‐DX lebih dari sekedar 
teknologi penerus seri G4 nirkabel yang 
revolusioner, dan akan menjadi standar 
baru bagi industri live audio berkat 
keandalan, kemudahan penggunaan, 
kualitas audio maupun efisiensi 
frekuensinya.” 
 
Bawa set‐up mic anda ke ngkat 
ter nggi dengan perlengkapan digital 
nirkabel terbaru  
 
Baik untuk kebutuhan perusahaan 
rental, tur band, teater, rumah ibadah, 
maupun siaran tv – EW‐DX akan 
menyederhanakan pola kerja anda dan 
menyediakan fitur menarik bagi aplikasi 
apapun.  
 
Seper  model pendahulunya EW‐D, 
EW‐DX menawarkan latency terendah 
di pasaran (1.9 ms), sdan 
menghilangkan kebutuhan kalkulasi 
frekuensi, serta menawarkan input 
dynamic range sebesar 134 dB,  

sehingga membantu transmi er anda 
untuk menangani beragam jenis sinyal 
yang digunakan. Waktu operasinya 
mencapai 12 jam dengan baterai BA 70 
yang dapat diisi ulang, cukup untuk 
rehearsal dna bahkan seluruh durasi 
acara tersebut. Sementara itu, 
penggunaan baterai standar AA 
membuat waktu operasinya mencapai 8 
jam. Tergantung pada lingkungan RF di 
sekitar, transmi er tersebut memiliki 
jangkauan hingga 100 m, sangat cukup 
untuk panggung yang besar sekalipun.  
 
Sistem EW‐DX juga mendapatkan 
manfaat dari pengaturan mul ‐channel 
RF secara otoma s. Kontrol dan  

monitoring secara remote, dan juga 
enkripsi AES‐256 untuk transmisi data 
yang aman. Bandwidthnya pun lebih 
lebar dari EW‐D, mencapai 88 MHz, 
sehingga banyak channel yang dapat 
terakomodasi dengan baik. 
 
Efisiensi spektrum dan kemudahan 
pemakaian – Bagaimana caranya 
terhubung  
 
Sebagai bagian dari keluarha Evolu on 
Wireless Digital, EW‐DX sangat 
memperha kan sumber daya berharga 
bernama RF spectrum – sembari 
menyederhanakan jaringan nirkabel 
pada saat yang sama.  
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SENNHEISER EW-DX 

                               2‐way receiver EW‐DX EM 2, handheld transmi er  
bersama dengan bodypack transmi er 



 
Sistem yang didesain dengan ha ‐ha  
ini dak menghasilkan intermodulasi 
yang signifikan. Dari sudut pandang 
efisiensi spektrum, hal ini berar  
microphonenya dak mengotori 
spektrum yang ada dengan 
intermodulasinya, sehingga lebih 
banyak transmisi frekuensi yang dapat 
digunakan dan disebar merata pada 
jarak yang reguler (atau biasa disebut 
sebagai equidistant frequency grid atau 
tuning grid). Kalkulasi frekuensi pun 

dak lagi diperlukan, dan 
mempermudah pekerjaan anda.  
 
Dalam mode standar – yaitu dalam 
jarak frekuensi yang sama 600 kHz – 
EW‐DX dapat mengakomodasi hingga 
146 sambungan dalam bandwidthnya, 
serta hingga 293 frekuensi dalam mode 
Link Density (LD, pada jarak 300 kHz). 
Hal baik lainnya? Anda hanya 
mengorbankan sekitar 10% jarak  

 
jangkauannya dari mode standar. Anda 
pun tetap menikma  kualitas audio dan 
juga transmisi daya yang sama dalam 
mode LD.  
 
“Mode Link Density memberikan ruang 
lebih untuk anda bermanuver dalam 
spektrum RF yang padat,” komentar 
Franke. “Sedikit pengurangan dalam 
jangkauan sinyal dak terlalu terasa 
ke ka sesi produksi berlangsung. EW‐DX 
memberikan kepas an bagi anda 
tentang kualitas audio dan transmisi 
dayanya dak akan berkurang. 
Sinyalnya akan terdengar bagus, serta 
tersalurkan dengan baik.” 
 
Siap tampil di panggung – transmi er 
EW‐DX  
 
EW‐DX menawarkan 2 pilihan bodypack 
transmi er – EW‐DX SK dengan jack  
3.5 mm untuk kabel mic maupun  

 
instrumen, atau EW‐DX SK 3‐PIN untuk 
microphone dengan konektor 3‐pin 
spesial. Bodypack ini dapat digunakan 
bersama dengan headset mic dan clip‐
on dari Sennheiser, sistem MCM dari 
Neumann dan juga microphone 
lainnya. Microphone EW‐DX juga 
tersedia dalam 2 versi: satu dengan 
mute switch tanpa suara (EW‐DX SKM‐
S) dan tanpa switch (EW‐DX‐SKM).  
Mute switch ini dapat diprogram 
sebagai ‘off’, AF Mute serta RF Mute – 
program terakhir membuat anda untuk 
menggan  pengaturan dengan hening 
atau menyimpan microphone cadangan 
jika diperlukan.  
 
Seluruh transmi er dilengkapi dengan 
kontrol trim agar dapat dipakai saling 
bergan an dalam channel receiver 
yang sama – sebagai contoh ke ka 
terdapat beberapa gitar yang 
digunakan – dan tetap memiliki level 
yang sama pada konsol mixing. Bagi 
gitaris maupun basis yang dak ingin 
kehilangan tone dari penggunaan kabel 
biasa, bodypack EW‐DX SK juga 
menyediakan simulasi kabel 3 langkah.  
 
Transmi er EW‐DX adalah yang 
pertama di pasaran yang memiliki layar 
e‐ink – bahkan ke ka dima kan, anda 
tetap bisa membaca data transmi er 
yang pen ng. Mereka juga dilengkapi 
dengan low‐cut yang bisa diatur untuk 
menangani noise, dan juga pop noise 
dalam situasi siaran langsung.  
 
Pengaturannya adalah ‘off’, 30 Hz, 60 
Hz, 80 Hz, 100 Hz, dan 120 Hz. Semua 
transmi er ini memiliki tempat 
pengisian daya bagi baterai BA 70 serta 
tone generator masing‐masing. 
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Bagi para gitaris maupun basis, 
bodypack EW-DX SK menawarkan 
simulasi kabel, sebuah kontrol trim 
untuk menjaga volume dalam level 
yang sama ketika menggunakan 
beberapa gitar dalam frekuensi yang 
sama, serta sebuah RF mute yang 
menjamin sinyal tidak terhubung 
ketika berganti gitar 

Kepastian daripada kalkulasi 
frekuensi: EW-DX tidak 
mengeluarkan intermodulasi 
yang signifikan sehingga 
memudahkan peletakan  
transmisi frekuensi dalam 
jarak relatif sama 



 
Bintang dibalik layar – receiver EW‐DX  
 
EW‐DX EM 2 adalah receiver 2‐channel 
pertama yang diluncurkan di seri EW‐
DX. Ini menjadi pilihan ideal bagi 
pengguna yang dak membutuhkan 
digital audio output, dan akan tersedia 
bersama 2 receiver Dante di 
pertengahan 2023.  
 
EW‐DX EM 2 dilengkapi dengan fungsi 
Auto Scan, yang membantu anda untuk 
mencari frekuensi yang tepat bagi 
receiver anda maupun receiver dengan 
banyak jaringan. Transmi ernya dapat 
tersambungkan melalui Bluetooth® 
Low Energy: Tidak harus terlihat oleh 
mata, dak perlu menunduk ke bawah 
rack agar memas kan transmi er 
tersebut dapat dilihat oleh receiver. 
Bahkan yang lebih baik: anda dapat 
memilih pengaturan mana yang akan 
dirubah. Jika anda hanya perlu 
menggan  frekuensi transmisi, anda 
bisa melakukannya tanpa kendala. 
Pengaturan lainnya dak akan 
tersentuh. Receivernya juga memiliki 
sebuah output headphone dengan 
kontrol volume, output balance XLR 
beserta unbalanced 6.3 mm analog, 
dan juga sebuah port RJ45 untuk Power 
over Ethernet serta integrasi kedalam 
jaringan kontrol maupun monitoring. 
Sebuah layar OLED menunjukkan kedua 
channel dalam satu pandangan. 
Kemudian sebuah indikator kualitas 
hubungan membantu menghindari 
kejutan apapun. 

 
Berikan daya ke sistem anda – 
aksesoris  
 
Hingga opsi pengisian daya tersedia 
lebih banyak di 2023, anda bisa 
menggunakan charger L 70 USB untuk 
mengisi daya baterai BA 70. charger ini 
juga tersedia dalam kelengkapan EW‐D, 
lengkap bersama power supply unit NT 
5‐20 UCW dan juga 2 baterai BA 70. 
sementara itu, kabel distribusi daya EW‐
D dan power supply unit NT 12‐35 CS 
akan memberikan daya kepada 4 
receiver EW‐DX EM 2. EW‐D ASA ac ve 
antenna spli er, EW‐D AB antenna 
booster dan ADP UHF passive, 
direc onal antenna menjadi pelengkap 
aksesoris sistem yang tersedia saat ini. 
 
So ware kontrol  
 
Sennheiser merekomendasikan untuk 
mengunduh so ware Sennheiser 
Control Cockpit ke komputer berbasis 
Windows agar bisa mendapatkan 
firmware terbaru. Pembaruan firmware 
receiver menjamin anda akan 
mendapatkan fungsi penuh dari sistem 
ini. Pada tengah tahun 2023, akan 
tersedia versi terbaru dari Sennheiser 
Wireless System Manager (WSM, untuk 
pembaruan firmware dan operasi 
profesional), serta Smart Assist App 
(untuk kemudahan operasi dalam setup 
skala kecil).  
 

 
Hal baik 
kedepannya  
 
Sebagai 
kelanjutan 
dari perilisan 
desktop 
charger serta 
tambahan 
variasi 
frekuensi 
pada Q1 2023, 
pertengahan 
2023 
mendatang 
akann 
menghadirkan 
lebih banyak 
perangkat 
lain. Mulai 
dari Dante 
receiver 2 
channel dan  
4 channel 
hingga 
charging 
modul khusus 
bagi L6000 
charging unit. 
Silahkan 
merujuk pada da ar dibawah untuk 
informasi lebih lanjut. 

www.avltimes.com/avl‐indonesia 

   AVL INDONESIA PRODUK 

 

Klik link berikut untuk mempelajari produk lebih lanjut: www.sennheiser.com/ew‐dx‐professional 

Transmitter EW-DX  
memiliki jam aktif mencapai 

12 jam dengan baterai BA 70 
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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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