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SALAM REDAKSI SALAM REDAKSI

Dalam sejarah peradaban manusia - baru kali ini umat manusia 
mengalami masa pandemi yang demikian mencekam.  Bukan hanya 
di Indonesia namun di seluruh muka bumi mengalaminya.  Artinya 

hampir selama tiga tahun, masyarakat tidak bisa pergi keluar rumah untuk 
menyaksikan hiburan pagelaran musik. Barangkali itu penyebab warga 
Indonesia ‘menaruh dendam kesumat’ kepada segala sesuatu yang berbau 
entertainment terutama pagelaran musik.  Entah mengapa di kalangan 
penyelenggara pagelaran musik merasa lebih ‘terjamin’ apabila yang 
mengisi pertunjukkan didominasi oleh artis “senior” yang sudah memiliki 
nama besar dan follower jutaan orang. Inilah mengapa di akhir 2022 dan 
hingga kini di awal 2023, artis internasional dan artis lokal laku keras 
memenuhi berbagai festival musik.  Dalam jajaran pemusik lokal yang 
laris manis, sebut saja Sheila on 7, disusul oleh Dewa 19, Padi Reborn, 
Ungu, Gigi, Noah dan hampir seluruh band lawas - dikerubungi oleh para 
penggemar sehingga penyelenggara cukup kwalahan dalam menjaga 
keamanan di Festival.  Juga tidak kalah artis penyanyi Internasional yang 
melipir ke Jakarta seperti Westlife, Blue, Air Supply, MLTR, The Script dan 
yang paling aktual di  bulan Maret ini, Deep Purple akan manggung bersama 
Godbless. Band legendaris para opa oma ini akan manggung dalam rangka 
ultahnya yang ke 50 di Jawa Tengah.  Fenomena unik kalau industri musik 
kita menggeliat, acara pertunjukan dengan mengajak artis senior.  Selamat 
berjoeang!”

BILA BINTANG SENIOR 
BERSINAR KEMBALI

N N

Fajar Arianto
Michael Gunadi
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SEMUA YANG ANDA BUTUHKAN UNTUK 
MULAI MENGHASILKAN AUDIO IMERSIF

DEAR REALITY PERBARUI PLUGIN RUANG MIXING MULTI-CHANNEL 
DEARVR MONITOR DAN MERILIS IMMERSIF BUNDLE TERBARU

Dear Reality memperkenalkan versi terbaru dari dearVR MONITOR dan IMMERSIVE 
BUNDLE, menggabungkan dua plugin canggih yang dapat meningkatkan kinerja mixing 
spasial apapun. dearVR MONITOR memberikan akses ke ruang mixing yang imersif 
melalui headphone regular untuk menciptakan hasil mixing yang hebat kapan pun, di 
mana pun, dan dalam format apa pun. Pembaruan terakhir versi V1.13 menambahkan 
empat profil headphone baru, manajer lisensi Dear Reality, dan dukungan Pro Tools® 
M1 Native. Dikombinasikan dengan solusi spasialisasi dearVR PRO dari Dear Reality, 
pengguna dapat mulai menghasilkan audio imersif hanya dengan menggunakan ujung 

jari mereka.

ISTIMEWATIM APRO
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Teknologi audio spasial terus membentuk cara audio diproduksi dan 
dikonsumsi. Dengan pembaruan terakhir dearVR MONITOR dan 
IMMERSIVE BUNDLE terbaru, pengguna mendapatkan manfaat dari 
pasangan sempurna ini untuk terjun ke dalam produksi audio spasial 
profesional. “IMMERSIVE BUNDLE terbaru ini menggabungkan dua 

plugin profesional kami yang paling disukai, dearVR MONITOR dan dearVR PRO, 
yang memperluas cakrawala kreatif dan teknis Anda serta memberikan transisi ke 
dunia imersif yang mudah,” jelas Felix Lau, Product Owner Dear Reality. Dengan 
headphone studio profesional seperti Sennheiser HD 800 S yang baru-baru ini 
telah terintegrasi atau Neumann NDH 30, pengguna akan berbaur dengan akurasi 
dan kemudahan yang lebih tinggi di ruang referensi akustik pribadi yang dapat 
mereka andalkan.

dearVR MONITOR V1.13 – Ruang mixing imersif yang telah diperbarui

dearVR MONITOR memberi Anda 
akses menuju ruang mixing 
yang imersif melalui headphone 
sehingga Anda dapat melakukan 
mixing di lingkungan yang andal 
– di mana pun Anda berada. 
Ruang mixing imersif vir tual 
menggabungkan keunggulan 
analitik ketika mendengarkan 
melalui  headphone,  seper t i 
resolusi dengan tingkat detail 
yang tinggi dan representasi 
s p a s i a l  y a n g  b a i k ,  d e n g a n 
persepsi mixing di ruang mixing 
yang tepat.

dearVR MONITOR menggabungkan keunggulan analitik dari mendengarkan head-
phone, seperti resolusi dengan detail yang tinggi dan representasi spasial yang 
baik, dengan persepsi mixing di ruang mixing yang tepat.

Pembaruan terakhir menambahkan empat profil headphone spasial baru, termasuk 
Sennheiser HD 800 S dan Neumann NDH 30. Selain itu, dearVR MONITOR saat ini 
menawarkan dukungan penuh Pro Tools® M1 Native, memanfaatkan arsitektur M1 
Silicon dari Apple.

Dengan pembaruan V1.13, Dear Reality memperkenalkan pengelolaan lisensinya pada 
solusi monitoring virtual kedua. “Melalui pengelolaan lisensi, kami berupaya agar 
hubungan kami dengan pelanggan menjadi lebih erat dengan memberikan dukungan 
langsung, solusi yang dipersonalisasi, serta peningkatan partisipasi dan masukan dari 
pelanggan,” kata Christian Sander, co-CEO Dear Reality.
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“Kami akan terus fokus untuk memberikan fitur-fitur lebih lanjut dan alat yang canggih 
untuk produksi audio stereo dan imersif di situs web kami dan melalui jaringan mitra kami 
yang semakin meluas sambil meningkatkan sinergi dalam Sennheiser Group,” tambah 
Achim Fell, co-CEO Dear Reality.

Dear Reality dearVR MONITOR – Tidak lagi tersedia di Plugin Alliance

Mulai 17 Januari, dearVR MONITOR tidak akan lagi menjadi bagian dari MEGA Bundle 
subscription di Plugin Alliance. Pelanggan aktif bundling MEGA XL dan XXL akan menerima 
lisensi penuh pada penginstal V1.11.0 dearVR MONITOR terakhir melalui PA untuk dapat 
membuka sesi yang ada.

Pelanggan yang membeli lisensi permanen dari dearVR MONITOR di Dear Reality atau di 
Plugin Alliance sebelum 17 Januari 2023 dapat mentransfer lisensi mereka secara gratis. 
Silakan kunjungi https://www.dear-reality.com/pages/license-upgrade dan meminta versi 
V1.13 terbaru dan pembaruan di masa mendatang.

Dua solusi software profesional untuk produksi audio imersif: IMMERSIVE 
BUNDLE

Bagi siapa pun yang bekerja dengan suara, IMMERSIVE BUNDLE adalah perangkat terbaik 
untuk bertransisi secara kreatif ke dunia imersif. Kombinasi dari suasana mixing imersif 
dearVR MONITOR dan spatializer dearVR PRO yang canggih memungkinkan pengguna 
dengan mudah memposisikan trek dalam medan suara 360° dan mengakses ruang mixing 
imersif virtual melalui headphone studio. Membuat produksi audio spasial yang menarik 
tidak pernah semudah ini!

IMMERSIVE BUNDLE memungkinkan Anda mengatur track secara intuitif 
atau otomatis dan memantau berbagai perpaduan imersif melalui headphone

Spasializer all-in-one: dearVR 
PRO

Dis is ipk an dalam k anal  audio 
individu, dearVR PRO memungkinkan 
para penggunanya untuk dapat 
menempatkan berbagai track audio 
pada tit ik atau jarak manapun 
dalam ruang 3D. Panner imersif 360° 
mendukung 26 format loudspeaker 
multi-channel hingga 9.1.6 serta 
output binaural, dan Ambisonics. 46 
suasana akustik virtual yang nyata 
– dari mobil kecil hingga gereja 
yang luas – cocok digunakan untuk 
kebutuhan profesional, masing-
masing menawarkan pencitraan dan 
kedalaman spasial yang unik.  
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Saat ini, dearVR MONITOR V1.13 tersedia di Dear Reality store. Selama fase pengenalan   
produk hingga 31 Januari 2023, plugin ini tersedia seharga USD 129 (+ PPN lokal). Mulai 1 
Februari, harga akan naik menjadi USD 249 (+ PPN lokal). Sedangkan untuk The IMMERSIVE 
BUNDLE saat ini tersedia di Dear Reality store. Selama fase pengenalan produk hingga 31 
Januari 2023, plugin ini tersedia seharga USD 279 (+ PPN lokal). Mulai 1 Februari, harga 
akan naik menjadi USD 399 (+ PPN lokal).

Spasialisasikan sumber audio apapun dengan suasana akustik virtual dearVR PRO 46 yang 
hidup sangat cocok digunakan untuk produksi audio spasial yang profesional 
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ACCENT
DRUM AKUSTIK
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Drum adalah alat musik yang sangat 
penting bagi setiap musisi. Terutama 
bagi seorang drummer, memilih drum 
yang tepat sangat berpengaruh terhadap 
performa dan hasil akhir dari sebuah 
lagu. Salah satu merek drum yang 
terkenal dan banyak digunakan oleh 
para drummer adalah Ludwig.

32-51
GEAR
ROLAND TD-02
ALESIS STRIKE PRO
LUDWIG ACCENT
TORNADO by MAPEX
PEARL ROADSHOW
BARETONE MAX 8HW
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S
eharusnya para penggiat audio melihat kesempatan ini, 
jangan terlalu pasif. Mungkin satu yang bisa dikecualikan 
adalah BareTone Audio. Berusaha melihat peluang 
dengan menggabungkan karakter user Indonesia yaitu 
semakin banyak pilihan kemungkinannya semakin besar 
karena user sangat senang apabila memiliki pilihan. 
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Sudah sekitar tiga tahun lamanya 
p a n d e m i  i n i  b e r l a n g s u n g . 
Banyak  ha l  yang  membua t 
perputaran kehidupan harus 
terhenti sesaat terkhusus bidang 
entertainment.  Namun kalau 
dilihat dari sisi yang lain Justru 
keadaan ini menimbulkan banyak 
bermunculan bisnis atau usaha 
baru. Anehnya bisnis tersebut 
cenderung berhubungan dengan 
dunia entertainment. Kalau ujung-
ujungnya entertainment, berarti 
bisnis pendukungnya seolah-olah 
ikut membaik, dan mengingat 
musik dan suara saat ini bisa 
menjadi pendukung kelancaran 
sebuah usaha dan penyemarak 
suasana, otomatis kebutuhan 
akan audio juga meningkat. 
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Drum Tornado by Mapex ini merupakan 
drum kit berkualitas tinggi yang paling 
terjangkau di pasaran dan paket ini 
mencakup semua yang anda perlukan 
untuk langsung memainkannya. 
Perakitannya mudah dan tidak menyita 
waktu yang banyak. Memiliki 9 jenis 
warna yang menarik dan berbeda 
dengan drum set lainnya.

ISTIMEWATIM APRO

TORNADO 
by MAPEX
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ROADSHOW
DRUM ELEKTRIK
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Drum Pearl Roadshow merupakan drumset 
untuk tingkat pemula. Dengan konfigurasi 
yang tepat, drum ini dapat menghasil-
kan suara yang sangat baik. Sungguh 
menyegarkan untuk sebuah set drum 
tingkat pemula. Drum Pearl Roadshow 
juga menawarkan nada-nada yang halus 
dan konsisten.
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TD-02 SERIES
MENGGALI POTENSI DRUMMING 
DENGAN ELEKTRONIK

Seiring perkembangan 
teknologi, drumming ti-
dak lagi terbatas pada 
instrumen akustik belaka. 
Roland, salah satu produ-
sen instrumen musik ter-
kemuka, telah merancang 
serangkaian drum elek-
tronik TD-02 Series yang 
menjanjikan pengalaman 
bermain drum yang lebih 
modern, fleksibel, dan 
beragam.
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STRIKE PRO
DRUM ELEKTRIK
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Drum elektrik Alesis Strike Pro adalah salah satu 
instrumen musik digital yang sangat populer di 
kalangan pemain drum. Instrumen ini menawar-
kan kualitas suara dan fitur yang sangat baik 
untuk semua jenis musik. Dalam artikel ini, kita 
akan membahas secara detail tentang drum 
elektrik Alesis Strike Pro.
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400 YEARS

KISAH AVEDIS ZILDJIAN, 
PERUSAHAAN CYMBAL BERUSIA 400 TAHUN

Zildjian didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1929. Tetapi hubungan perusahaan dengan para 
penabuh drum, dan menabuh drum itu sendiri, sudah ada sejak lama: tepatnya 400 tahun, hingga 
1618, ketika proses pengecoran rahasia menghasilkan penciptaan paduan perunggu baru untuk 

istana Sultan Osman II, penguasa Kekaisaran Ottoman.

“Ayah saya selalu mengatakan bahwa nama itu lebih besar dari siapa pun dalam keluarga,” kata 
Craigie Zildjian, chief executive officer perusahaan (wanita pertama yang memiliki pekerjaan), 
anggota keluarga pembuat simbal generasi ke-14. “Dengan kata lain, Anda memiliki bagian kecil 

dari 400 tahun ini. 

AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 2216

16 HISTORY : ZILDJIAN 400 YEARS
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TCC M menghadirkan berbagai 
inovasi dan fitur dari peraih 
penghargaan, TeamConnect 
Ceiling 2 (TCC 2) ke segmen 

terbaru untuk ruang rapat. Dengan 
area cakupan hingga 40 m², kini 
pengguna dapat membawa kekuatan 
TCC 2 ke ruang pertemuan berukuran 
sedang mereka, dengan desain yang 
ramping dan harga yang menarik.

SENNHEISER MENGUMUMKAN 
TEAMCONNECT CEILING MEDIUM UNTUK 

RUANG BERUKURAN MENENGAH

KABAR

ISTIMEWATIM APRO

Sennheiser, pilihan pertama untuk teknologi audio canggih yang memudahkan kolaborasi dan 
pembelajaran, dengan bangga mengumumkan mikrofon ceiling terbaru yang cocok untuk ruang 
rapat berukuran sedang serta ruang kuliah atau ruang kolaborasi. Dinamakan TeamConnect Ceiling 
Medium (TCC M), solusi terbaru dari TeamConnect Ceiling ini diresmikan akhir Februari 2023 lalu di 
Integrated Systems Europe di Barcelona.
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TCC M menghadirkan berbagai 
inovasi dan fitur dari peraih 
penghargaan, TeamConnect 
Ceiling 2 (TCC 2) ke segmen 

terbaru untuk ruang rapat. Dengan 
area cakupan hingga 40 m², kini 
pengguna dapat membawa kekuatan 
TCC 2 ke ruang pertemuan berukuran 
sedang mereka, dengan desain yang 
ramping dan harga yang menarik.

“Dengan kesuksesan TCC 2 
kami yang luar biasa untuk 
r u a n g  p e r t e m u a n  b e s a r, 
k a m i  i n g i n  m e m b e r i k a n 

pengalaman yang sama untuk 
ruang konferensi berukuran sedang 
dan ruang pendidikan,” kata Jens 
We r n e r,  M a n a j e r  P r o d u k ,  U C 
Solutions, Sennheiser. “Sekarang 
dengan TCC M, berbagai kategori 
rapat terbaru dapat merasakan 
manfaat dari TeamConnect Ceiling 
Solutions seperti Kualitas Audio 
Sennheiser Terpercaya, pengaturan 
yang efisien, integrasi  agnostic 
pada brand, serta manajemen dan 
kontrol yang sederhana. Selain itu, 
ketika kami mempertimbangkan 
desain baru, penting bagi kami untuk 
bisa menciptakan dampak yang 

KABAR

berkelanjutan pada ruang yang lebih 
kecil.”

Tidak seperti TCC 2, TCC M berbentuk bulat tetapi 
menawarkan pilihan instalasi ceiling yang sama 
yakni dapat dipasang di permukaan, ditangguhkan, 
ataupun dipasang rata. Opsi ini memudahkan 
dalam pengaturan meja tanpa kabel serta penataan 
furnitur yang fleksibel.

TeamConnect Ceiling Solutions menggunakan 
fungsi TruVoicelift serta teknologi beamforming 
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yang dinamis secara otomatis dan telah dipatenkan. 
Ini menawarkan kejelasan ucapan yang sempurna 
dan memungkinkan speaker memiliki fleksibilitas 
yang besar dalam gerakan dan posisi. Kapsul 
kondensor elektret bawaan berkualitas tinggi 
yang dibuat di Jerman ini telah membuktikan 
diri di berbagai mikrofon Sennheiser. Mereka 
memastikan kejelasan ucapan yang sempurna dan 
menawarkan kualitas audio yang luar biasa yang 
dapat menjangkau seluruh ruang rapat. Fitur-fitur 
ini memungkinkan mikrofon untuk secara konstan 
menentukan posisi orang yang berbicara, tanpa 
harus mengonfigurasi zona speaker sebelumnya 
secara manual. 

Jika diperlukan kontrol tambahan, zona prioritas 
dan eksklusi dapat diatur pada Sennheiser Control 
Cockpit terkemuka yang kami miliki. Artinya, tidak 
ada suara yang hilang, baik dari orang-orang di 
ruang rapat ataupun peserta rapat eksternal.

Memilih TeamConnect Ceiling Solution juga 
dilengkapi dengan kenyamanan tambahan bahwa 
Anda bermitra dengan solusi yang benar-benar 
berpusat pada pelanggan. Sennheiser sebagai 
pemilik manufaktur telah berhasil mengatasi krisis 
rantai pasok secara signifikan dengan lebih baik 
dibanding yang lain, serta mampu memberikan 
transparansi penuh dan tanggal pengiriman yang 
tepat waktu kepada pelanggan. Selain itu, dimulai 
dengan semua TeamConnect Ceiling Solutions 
yang diproduksi pada tahun 2023, Sennheiser 
memperpanjang masa garansi dari dua menjadi 
lima tahun disertai dengan pendaftaran produk.

TeamConnect Ceiling Solutions adalah bagian dari 
TeamConnect Family yang terdepan di industri ini 
dan merupakan portofolio kolaborasi agnostik 
Sennheiser dengan teknologi canggih yang sesuai 
dengan ukuran dan pengaturan ruang konferensi 
mana pun. Menggunakan engineering Jerman 
dengan pengalaman 75 tahun, Sennheiser berhasil 
mewujudkan komunikasi terpadu serta solusi 
pertemuan dan kuliah melalui produk pemecahan 
masalah, ramah pengguna, dan berkelanjutan 
dengan tampilan dan desain modern serta Kualitas 
Audio Sennheiser Tepercaya. Dalam membantu 
pelanggan menemukan solusi TeamConnect 
Family yang paling cocok untuk lingkungan 
ruang rapat khusus mereka, Sennheiser baru saja 
mengumumkan iterasi pertama dari alat perencana 
ruang berbasis browser yang baru.
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Netflix telah mengumumkan serangkaian fitur terbaru untuk pelanggan paket 
Premium, termasuk audio spasial Netflix. Mulai hari ini, pelanggan paket Premium 

Netflix yang menggunakan sistem stereo akan mendapatkan pengalaman audio 
sinematik imersif pada lebih dari 700 judul film dan serial teratas – semua dapat 

dinikmati pada perangkat keras atau hardware yang sudah ada. Audio spasial Netflix 
didukung oleh salah satu teknologi Sennheiser, yakni AMBEO 2-Channel Spatial Audio.

AUDIO SPASIAL NETFLIX DIDUKUNG OLEH 
SENNHEISER

PLATFORM STREAMING RAKSASA MEMILIH AMBEO 
2-CHANNEL SPATIAL AUDIO UNTUK TINGKATKAN 

PENGALAMAN PAKET PREMIUM

Dikembangkan dalam rangka kemitraan dengan Netflix, teknologi Sennheiser 
ini menghadirkan pengalaman imersif yang tak tertandingi melalui speaker 
stereo dengan tetap sepenuhnya menghormati tujuan kreatif pada hasil 
mixing surround atau imersif aslinya. Pelanggan Netflix tidak perlu hardware 
tambahan untuk dapat menikmati keuntungan ini. Renato Pellegrini, Manager 

Pro Labs, AMBEO Immersive Audio menyatakan, “Kami sangat bangga bahwa Netflix telah 
memperluas kemitraannya dengan Sennheiser dan memilih untuk menghadirkan pengalaman 
mendengarkan dengan AMBEO 2-Channel Spatial Audio yang turut membawa perubahan 
pada lebih banyak katalog Netflix.”

ISTIMEWATIM APRO
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Surround Terbaru ke Rendering 2-Channel
Selain konten campuran untuk Dolby Atmos®, katalog audio spasial Netflix juga 
akan meliputi konten surround non-Atmos®. “Sebagai fitur terbaru, renderer AMBEO 
2-Channel Spatial Audio sudah dapat digunakan untuk memproses perpaduan 
surround, membuka katalog besar konten yang tersedia pada format ini,” ujar Renato. 
“Untuk pelanggan paket Premium Netflix, ini berarti mereka dapat menikmati lebih 
banyak konten favorit dengan imersif, bagaimanapun mereka menontonnya.”

Keseriusan dalam Rendering
Sebagai perusahaan yang mengandalkan 
para ahli mixing dan perekaman ulang 
di antara pelanggannya, Sennheiser 
memperhatikan kualitas audio dan 
mixer dengan serius. Rendering AMBEO 
2-Channel Spatial Audio diciptakan 
berdampingan dengan para mixer dan 
menyediakan kontrol terperinci atas 
jumlah spasialisasi.

A l a t  p r a t i n j a u  m e m u n g k i n k a n 
mixer untuk dapat membandingkan 
stereo standar dengan AMBEO dan 
menyesuaikan pengaturan rendering 
dengan stem individual atau kelompok. 

Dengarkan perbedaan audionya 
    di https://youtu.be/0RMh2LnJeGY

Stem spesifik, seperti dialog, dapat dikecualikan dari percampuran spasialisasi, musik 
mix dapat disimpan di kanal kanan dan kiri, sementara rendering imersif dapat 
diaplikasikan pada stem lainnya. Renderer dapat menerjemahkan maksud mixer sambil 
tetap dapat memberikan pengalaman audio imersif mengesankan yang sebelumnya 
tidak dapat diakses pada dua speaker.

Rasakan Sekarang Juga
Pelanggan paket Premium Netflix dapat merasakan pengalaman audio melalui AMBEO 
2-Channel Spatial Audio pada ratusan judul terpopuler di Netflix, termasuk Stranger 
Things, The Watcher, Wednesday, dan Knives Out: Glass Onion. Netflix juga akan 
menambahkan fitur ini pada empat judul yang akan tayang dalam waktu dekat, seperti 
You, Your Place or Mine, and Luther: The Fallen Sun.

Untuk daftar konten terkini yang tersedia dalam audio spasial, pelanggan Netflix 
dapat mengetikkan “Spatial Audio” pada kolom pencarian atau dapat melihatnya pada 
lambang audio spasial terbaru di Netflix.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai AMBEO 2-Channel Spatial Audio, kunjungi 
www.sennheiser.com/ambeo-spatial-audio

KABAR
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ISTIMEWATIM APRO

400 YEARS

KISAH AVEDIS ZILDJIAN, 
PERUSAHAAN CYMBAL BERUSIA 400 TAHUN

Zildjian didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1929. Tetapi hubungan perusahaan dengan para 
penabuh drum, dan menabuh drum itu sendiri, sudah ada sejak lama: tepatnya 400 tahun, hingga 
1618, ketika proses pengecoran rahasia menghasilkan penciptaan paduan perunggu baru untuk 

istana Sultan Osman II, penguasa Kekaisaran Ottoman.

“Ayah saya selalu mengatakan bahwa nama itu lebih besar dari siapa pun dalam keluarga,” kata 
Craigie Zildjian, chief executive officer perusahaan (wanita pertama yang memiliki pekerjaan), 
anggota keluarga pembuat simbal generasi ke-14. “Dengan kata lain, Anda memiliki bagian kecil 

dari 400 tahun ini. 

AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 2216
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HISTORY

Pe r k usi  meta l ik  te l a h 
lama menjadi bagian 
dari musik militer suku-
suk u Tur k i  ter masuk 
Seljuk, yang bermigrasi 

ke Timur Tengah pada abad ke-11.  
Kualitas suara instrumen yang riuh 
ini mungkin telah meninggalkan 
sesuatu yang diinginkan pada abad 
ke -17,  zaman penyempurnaan 
musik Ottoman. 

S a at  i t u l a h  Ave d i s  I ,  s e o ra n g 
p a n d a i  b e s i  l o g a m  A r m e n i a 
b e r u s i a  2 2  t a h u n  d a n  c a l o n 
a l k e m i s ,  m e n g e t a h u i  b a h w a 
mencampur banyak timah menjadi 
t e m b a g a  a k a n  m e n g h a s i l k a n 
suara yang kaya dan kuat. Tapi 
dia menghadapi masalah yang 
berat. “Ini paduan yang sangat 
rapuh,” kata Paul Francis, direktur 
penelitian dan pengembangan 
Zildjian. “Itu akan pecah seperti 
pecahan kaca.” Kemudian Avedis 
I membuat penemuan pengubah 
musik  -  mas ih  d i jaga  dengan 
hati-hati  oleh keluarga -  yang 
melibatkan penempaan logam 
yang sangat fleksibel sehingga 
dapat berulang kali dipanaskan, 
digulung,  dan dipalu menjadi 
instrumen terbaik. 

Raja Osman II berpikir demikian: Dia memberikan 
izin kepada pengrajin muda untuk membuat 
i n s t r u m e n  u n t u k  i s t a n a  d a n  m e m b e r i n y a 
nama belakang Armenia Zildjian (artinya “anak 
pembuat simbal”). Keluarga itu mendirikan toko 
di lingkungan pantai Samatya di Konstantinopel, 
tempat logam tiba dengan karavan unta dan 
keledai dengan mesin primitif.
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Mereka yang bekerja di toko Zildjian 
memproduksi simbal untuk mehter — 
ansambel monumental dengan buluh 
ganda,  terompet,  drum, dan perkusi 
logam lainnya yang dimiliki oleh korps 
militer janisari elit kekaisaran. Zildjian 
kemungk inan besar juga melakuk an 
bisnis dengan gereja-gereja Yunani dan 
Armenia, darwis Sufi, dan harem Sultan, 
tempat penari perut mengenakan simbal 
jari.

Avedis II membangun sekunar 25 kaki 
untuk mengangkut simbal pertama 
yang secara fisik membawa nama 
keluarganya ke London untuk Pameran 
Besar, pameran dunia pertama, pada 
tahun 1851.  S audaranya Kerope 
mengambil alih kemudi perusahaan 
pada tahun 1865, mendirikan sederet 
instrumen bernama K Zildjian dalam 
beberapa ukuran dan ketebalan yang 
masih diminati oleh pemain perkusi 
hingga saat ini.

Apa yang kemudian dikenal sebagai 
“simbal Turki” diasimilasi oleh orkestra 
Eropa dan, pada paruh pertama abad ke-
19, menjadi gaya band militer dan angin 
baru yang benar-benar mengintegrasikan 
Barat dan Timur. Sementara itu, para 
janisari, yang telah membunuh terlalu 
banyak sultan, dilarang dan dieksekusi 
pada tahun 1826 - begitu pula musisi 
mehter mereka. Zildjians kehilangan 
sebagian besar pasar mereka.

HISTORY
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HISTORY

Di Amerika bentuk musik lain mulai terbentuk, dan dibentuk oleh evolusi simbal. 
Avedis III, seorang pembuat permen Boston yang meninggalkan Turki sebelum 
genosida Armenia, enggan untuk mengambil alih bisnis keluarga ketika disodorkan 
kepadanya oleh pamannya Aram pada tahun 1927. Tapi dia berubah pikiran setelah 
melihat kancah band dansa yang berkembang: “Saya melihat kemungkinan bahwa 
meskipun tidak ada pasar, kami dapat membuatnya,” kenangnya dalam wawancara 
tahun 1975 dengan Reporter Armenia.

Instrumen baru yang dikembangkan Avedis III dan diberi merek dagang dengan 
namanya memiliki ketajaman untuk menembus suara band besar. Dan, dipasangkan 
dengan hi-hat, cymbal mengambil alih tanggung jawab pekerjaan bass drum, sebuah 
teknik yang dipelopori oleh Jo Jones dari Count Basie Orchestra.

JIka kita mengunjungi pabrik, yang sekarang terletak di taman industri yang rindang 
di Norwell, Massachussets. Lobi memiliki nuansa ruang pamer, dengan peralatan yang 
dipajang milik Travis Barker (Blink-182), Tré Cool (Green Day) dan Ginger Baker (Cream), 
bersama dengan replika Ringo Starr’s. “Kita semua tahu apa yang terjadi pada tahun 
1964,” kata Mr. Francis, mengacu pada Invasi Inggris. “Kami memiliki 90.000 simbal 
yang dipesan kembali.”
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Sebuah lounge memberikan tempat 
bagi para drumer untuk mencoba 
instrumen mereka atau sekadar 
n o n g k ro n g  s a m b i l  m e n u n g g u 
pesanan. Beberapa, seperti Joey 
Kramer dari Aerosmith dan musisi 
sesi terkenal Steve Gadd, lebih suka 
menonton dari lantai pabrik.

L o g a m  b e r s i n a r  p a n a s  d a r i 
tungku, dan mesin penggulung 
mengeluarkan adonan keperakan 
d a r i  p e r u n g g u  b e r l a p i s  s e n g 
o k s i d a ,  d i k u m p u l k a n  d e n g a n 
s e k o p  b a t u  b a r a .  A r m a n d 
Zi ldj ian memodernisasi  pabrik 
m e n g g u n a k a n  r o b o t  u n t u k 
menghilangkan pekerjaan f is ik 
yang paling memberatkan dan 
menawarkan ketepatan yang lebih 
tinggi.

Saat ini, setiap instrumen masih 
m e l e w a t i  t a n g a n  p u l u h a n 
peker ja  yang sangat  terampi l . 
Perlu diketahui adik laki-laki dari 
Armand Zildjian, Bob, keluar dari 
p e r u s a h a a n  p a d a  t a h u n  1 9 8 1 
dan mendirikan pabrik simbalnya 
sendiri, Sabian, di Kanada.

Leon Chiappini ,  salah seorang 
k a r y a w a n  y a n g  t e l a h  b e k e r j a 
d i  p a b r i k  s e l a m a  5 7  t a h u n , 
mendengark an masing-masing 
s i m b a l  b e r k a l i - k a l i  d e n g a n 
m e m i k i r k a n  s t a n d a r  d a n 
memasangkannya.  Tapi seper ti 
penabuh genderang, tidak ada dua 
orang yang persis sama.

HISTORY
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22

ANANG HERMANSYAH

SIAPA YANG TAK MENGENAL ANANG HERMANSYAH YANG 
SEKARANG MENJADI SUAMI DARI  ASHANTY YANG JUGA 

PENYANYI? BULAN SILAM KAMI BERKUNJUNG KE RUMAHNYA 
YANG BESAR DAN ASRI DI KAWASAN VILLA CINERE MAS.

AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 22

DARI DESA 
BERBEKAL TEKAD

COVERSTO Y
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Unik nya rumahnya ini  berdempetan 
dengan studio masteringnya sehingga 
m e m u d a h k a n  a k s e s  p u l a n g  k e 
rumah. Bila lagi asyik bekerja, Anang 
menghadapi mixer di studio hingga 

jam 2 malam baru balik ke rumah – langsung tidur. 
Anang lahir di Jember, Jawa Tengah 54 tahun yang 
lalu. Sekolah di Surabaya setamat SMA langsung 
ke Bandung melanjutkan kuliah di Universitas 
Islam. Kemudian Anang pindah ke Jakarta karena 
kalau mau berhasil maka Jakarta tempatnya. Di 
Jakarta Anang berkubang di dunia hiburan musik 
dan kebetulan talenta Anang di bidang karya lagu. 
Sudah ratusan lagu dia ciptakan dan sudah puluhan 
yang menjadi top hit. 

23AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 22

COVERSTO Y
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Sebelumnya pada tahun 1991, ketika masih SMP, Anang 
bersama teman mendirikan band Letter – ini cikal bakal 
Anang menyukai dunia musik hingga sekarang. Anang juga 
pernah menjadi anggota DPR (2014 – 2019) wakil Partai 
Amanat Nasional (PAN). Menikah dua kali, semua dengan 
wanita cantik, Krisdayanti (mantan) dan sekarang Ashanty.   

Karir Solo

COVERSTO Y

Bosan bergabung dengan grup, Anang bersolo karier. Disini 
nasib Anang bersinar cemerlang, karyanya meledak antara 
lain “Melayang”, “Tania”, “Lepas” dan banyak lagi. Ketika 
masih berkeluarga dengan Krisdayanti, Anang menelurkan 
sejumlah album seperti “Makin Aku Cinta”, “Buah Hati” 
dan puluhan lagi .  Anang mengaku banyak kenangan 
bersama Krisdayanti karena sebagian besar album itu 
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dibawakan oleh Krisdayanti. Pernah 
juga menciptakan album “Separuh 
J i w a k u  Pe r g i ” y a n g  m e n y a t a k a n 
k e h a m p a a n  h a t i  k e t i k a  b e r p i s a h 
dengan Krisdayanti.  Anang pernah 
b e rd u e t  b e r s a m a  Sya h r i n i  d a l a m 
nomor “Jangan Memilih Aku” yang 
sukses besar.  “Cinta Terakhir” adalah 
lagu duet kedua bersama Syahrini. 
Setelah putus duet dengan Syahrini 
– Anang berduet bersama Ashanty 
yang kemudian dinikahinya.  Bersama 
Ashant y  mer i l i s  a lbum “Jodohk u” 
dimana nomor “Menentukan Hati” 
dan “Jodohku” menjadi top hit. Anang 
juga sukses menggelar konser akbar 
“3 Diva” yang melibatkan Krisdayanti, 
Titi  DJ, dan Ruth Sahanaya. Anang 
pernah menyutradarai film layar lebar 
berjudul “Susahnya Jadi Perawan” di 
perani oleh Nova Eliza, Restu Sinaga, 
O l g a  S y a h p u t r a ,  Fa t h i r  M u c h t a r, 
Tio  Pakusadewo,  dan Jul ia  Perez . 
Anang bersama Indra Lesmana, Abdee 
Negara, dan Triawan Munaf bergabung 
mendirikan “IM Port” (Independent 
M u s i c  Po r t a l )  y a n g  m e m b e r i k a n 
kesempatan kepada semua musisi 
tua dan muda menjual karya mereka 
lebih mudah. Ini portal yang bagus 
untuk membantu para musisi yang 
sulit mendapatkan akses. 

COVERSTO Y

Mixing Salah Satu Karyanya
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Rupanya Anang sangat menyayangi 
ister inya Ashanty.  Ketik a k ami 
sedang bercengkrama – isterinya 
pulang dari  rumah sakit untuk 
mengobati penyakit sinusitis yang 
menyebabkan Ashanty kehilangan 
i n d e r a  p e n c i u m a n .  B e r g e g a s 
Anang menjemput isterinya dan 
menanyakan hasil pemeriksaan 
dokter.  Jarang ada suami yang 
begitu perhatian pada isterinya 
seperti Anang.

Sayang Istri

Melek Teknologi

Processor Audio Koleksi Anang

COVERSTO Y

Anang mengaku melek teknologi. Di 
studio mastering pribadinya bernama 
“Anang Hijau Studio”,  kebanyakan 
Anang mengoperasikan perangkat 
m i x e r  d i g i t a l n y a  “ N i e v e” s e n d i r i 
yang dibantu dengan processor “AVI 
Digita l ”.  Ket ik a  k ami  berkunjung, 
Anang sedang sibuk mengkompilasi 
s e j u m l a h  a l b u m  l aw a s ny a  d a l a m 
satu f i le besar.   Menurut Anang – 
dunia marketing penjualan album 
lagu sudah berbeda.   K ini  Anang 
menggunakan “Spotivy” dan “i-Tune” 
sebagai outlet penjualan karyanya.  
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Music Center
Bersama Penulis

COVERSTO Y

Di akhir kunjungan saya menawarkan konsep Music Center kepada 
Anang – sebuah bangunan di atas tanah 3500 meter persegi 
di PIK2 untuk dijadikan pusat penjualan instrument musik dan 
perangkat studio (rekaman, podcast, latihan) di lantai bawah dan 
pusat penjualan perangkat audio home dan audio  car di lantai 
atas. Apabila Music Center berhasil dibangun maka setiap minggu 
akan digelar seminar, workshop yang membantu artis musisi dalam 
mendalami ilmu permainan musik dan menyiapkan fasilitas hiburan 
bagi para penggemar audio. Seperti diketahui PIK 2 adalah tempat 
digelarnya banyak sentra hobi seperti Pusat Mobil Eropa, Pusat 
Sepeda Sport, Pusat Modern Kitchen, Pusat Pagelaran Musik, Pusat 
Smartphone, Pusat Yacht Boat, Pusat Air Modeling, dan mudah 
mudahan bakal dilengkapi dengan Pusat Musik Instrument dan 
Pusat Hobi Audio yang kami namakan “Music Center”.   
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Di lain pihak, tata bunyi tak semata seperti bidang ilmu eksakta. Jika 
seseorang ingin melakukan pekerjaan menata bunyi atau Sound 
Engineering, ia harus memiliki kepekaan. Memiliki rasa. Seleranya 
terhadap bunyi juga harus senantiasa terasah seiring dengan 
bertambahnya jam terbang profesinya di lapangan. Dan hal hal 

semacam itu tidak semua bisa dipelajari secara skolastik dan metodologi keilmuan. 
Dibutuhkan kepekaan. Sense of sound art, passion dan tentu saja cita rasa seni bunyi 
yang berada dalam batas baik dan normal.

TEKNIK

PERNAK PERNIK TATA BUNYI
Bagi sebagian orang, TATA BUNYI adalah sebuah seni. Bagi sebagian lagi, tata 
bunyi adalah science. Dan, bagi sebagian orang lainnya, tata bunyi adalah seni 
dan science. Yang mana yang paling tepat, bukan hal penting. Pada esensinya, 
memang tak dapat dipungkiri bahwa tata bunyi membutuhkan studi keilmuan. 
Menata bunyi membutuhkan studi tentang dasar dasar fisika bunyi. Tata bunyi 
juga membutuhkan latihan dan praktek yang sistematis dan ada metodenya. Tata 

bunyi juga menuntut adanya manajemen data yang memadai.
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TEKNIK TEKNIK

Kejadian di lapangan , saat seseorang melakukan pekerjaan tata bunyi juga 
seringkali tak selamanya bisa diduga. Orang membutuhkan intuisi untuk 
menanggulangi semua persoalan yang bisa saja sekonyong konyong muncul 
dalam ranah tata bunyi. Oleh karenanya, dibutuhkan banyaj pengetahuan 
tentang pernak pernik. Yakni prinsip mendasar yang bagaikan pernak pernik. 
Nampak sepele namun sesungguhnya disinilah pedoman dan pijakan 
seseorang jika ia ingin melakukan pekerjaan tata bunyi. Berikut beberapa 
fenomena yang acapkali membingungkan dan sering menjadi pertanyaan 
bagi penata bunyi pemula, namun juga acapkali masih menyisakan pertanyaan 
mendasar bagi para penata bunyi yang  bahkan sudah memiliki jam terbang 
yang sangat mumpuni.

TEKNIK

Antara Headphone dan Speaker Monitor
 
Para penata bunyi yang beginner maupun yang hanya berdasarkan 
pengalaman Trial and error seringkali agak pusing dengan Headphone 
dan Speaker Monitor. Apakah mereka harus memilih satu atau memakai 
kedua duanya. Banyak juga dikalangan praktisi yang bukan professional, 
menganggap bahwa headphone adalah piranti yang lebih teliti dalam 
artian lebih detail untuk menata bunyi karena melekat langsung pada 
area telinga.

Opsi yang terbaik sebetulnya adalah memakai keduanya. Headphone dan 
Speaker Monitor. Tentu pada saat dan situasi yang pas. Tentu, headphone 
akan lebih efektif jika dipakai pada lingkungan kerja yang kurang 
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mendukung. Misalnya ruangannya 
k urang kedap sehingga bunyi 
bunyi yang tak dikehendaki masih 
terdengar. Speaker Monitor menjadi 
pas pakai jika anda ingin membuat 
stereo dengan spreading yang luas 
dan membuat image recording 
anda. Image yang dimaksud adalah 
Panorama. Yakni dengan hanya mendengarkan tanpa melihat, pendengar rekaman 
anda bisa merasakan posisi para pemusik. Misal : Bass di kiri. Guitar di kiri jalan 
jalan bolak balik dan sebagainya. Image ini hanya bisa anda tengarai jika anda 
menggunakan speaker monitor karena anda harus memastikan interaksi hasil 
recording anda terhadap ruang dengar.

Menentukan Volume optimal pada single Track

Banyak penata bunyi terutama yang praktisi dadakan yang kebingungan. Sebelum 
memixing, ini gimana ya nentuin volume tiap track agar optimal dan ketika di mix 
dengan track lainnya tidak malahan bikin sakit kepala.
 
Langkah 1 : Semua Fader di turunkan posisi 0. Naik perlahan sampai ambang batas 
mendekati overload.Anda catat nilai ini

Langkah 2 : Dari batas overload tadi turunkan fader perlahan sampai batas bunyi 
mulai tak terdengar.Anda catat nilai ini.

Langkah 3     : Anda sudah mendapat 
nilai volume optimal. Yakni diantara 
dua nilai yang anda catat tadi. Ketika 
anda harus me mix dengan track 
lain, anda sudah tahu bahwa area 
optimal track A misalnya, berada 
pada rentang nilai sekian.

Dosis REVERB
 
S e b e t u l ny a ,  R e c o rd i n g  j a m a n 
s e k a r a n g  s a n g a t  s e d i k i t 
menggunakan Reverb. Namun para 
penata bunyi amatiran dan pemula 
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masih saja menganggap bahwa nilai 
Reverb yang besar akan membuat hasil 
rekaman mereka menjadi terdengar 
professional karena hasil bunyi menjadi 
terkesan tebal. Padahal, kenyataannya 
justru terbalik.Nilai Reverb yang besar 
membuat  bunyi  menjadi  tambun, 
kedodoran dan “kurang nendang”. Coba 
dengarkan dengan seksama terutama 
CD musik Rock dan Pop masa k ini. 
Terdengar professional bukan karena 
Reverb. Bahkan banyak yang sama sekali 
No Reverb At All.

Delay yang bisa mendelay seluruh Recording Plan
 
Parameter Decay pada piranti Delay, jika di set di bawah 50 millisecond 
akan memberi nuansa akustik yang luas. Pastikan juga anda menset Delay 
Time dengan menyesuaikan Tempo musiknya. Setting seperti ini akan 
memberi kesan bunyi Rhythm yang mantap dan tidak terkesan melayang 
tipis. Untuk mendapat efek Stereo yang lebih nyata, set lah nilai Delay 
pada 12 Millisecond. Hati hati. Signal yang dry maupun yang sudah wet 
karena efek, dua duanya harus di panning full kiri dan kanan. Misal anda 
ingin membuat koreksi terhadap hasil perekaman tertentu, misalnya ada 
hasil rekaman yang terkesan keruh akibat kebanyakan Reverb, jangan 
ragu untuk memberi delay sampai anda 
merasa kekeruhannya sudah mulai 
bening.

Pernak pernik Tata bunyi memang 
n a m p a k  s e p e l e  d a n  s e d e r h a n a . 
Namun jika anda tidak menanganinya 
dengan semestinya,  yang tadinya 
hanya pernak pernik, akan menjadi hal 
yang menggurita dan bahkan menjadi 
raksasa problem.
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S
eharusnya para penggiat audio melihat kesempatan ini, 
jangan terlalu pasif. Mungkin satu yang bisa dikecualikan 
adalah BareTone Audio. Berusaha melihat peluang 
dengan menggabungkan karakter user Indonesia yaitu 
semakin banyak pilihan kemungkinannya semakin besar 
karena user sangat senang apabila memiliki pilihan. 

G
E
A
R

Sudah sekitar tiga tahun lamanya 
p a n d e m i  i n i  b e r l a n g s u n g . 
Bany ak  ha l  y ang  membua t 
perputaran kehidupan harus 
terhenti sesaat terkhusus bidang 
entertainment.  Namun kalau 
dilihat dari sisi yang lain Justru 
keadaan ini menimbulkan banyak 
bermunculan bisnis atau usaha 
baru. Anehnya bisnis tersebut 
cenderung berhubungan dengan 
dunia entertainment. Kalau ujung-
ujungnya entertainment, berarti 
bisnis pendukungnya seolah-olah 
ikut membaik, dan mengingat 
musik dan suara saat ini bisa 
menjadi pendukung kelancaran 
sebuah usaha dan penyemarak 
suasana, otomatis kebutuhan 
akan audio juga meningkat. 
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BARETONE
MAX 8HW
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Walaupun mempunyai trademark sebagai pembuat speaker portable 
asal china dengan kualitas yang sangat baik, tetapi BareTone juga 
memberikan berbagai macam pilihan model speaker lainnya.
Tidak hanya aktif, namun juga menyediakan berbagai model dan ukuran 
untuk speaker pasif. Karena terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, 
tentu masih ada user yang senang dan membutuhkan speaker pasif. 
Apalagi kalau sudah mempunyai sound system pasif sebelumnya, 
tentu hanya perlu meng-upgradenya bukan. Salah satu pilihan dari 
BareTone Audio adalah MAX 8HW. Speaker ini termasuk kecil sekitar 8 
inci untuk ukuran speaker profesional. Ini menjadi sebuah kelebihan 
dimana kebanyakan speaker profesional berukuran kecil adalah aktif. 
Tidak salah hal ini bisa dikatakan suatu pilihan yang menarik bagi 
yang membutuhkan speaker pasif berukuran kecil, karena sepertinya 
trend kebutuhan audio di masyarakat umum saat ini menggunakan 
yang sifatnya kompak, portable atau ukurannya tidak terlalu besar. 
Dan memang disitulah market terbesar saat ini. 
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Desainnya termasuk elegan dan menarik, 
dengan sudut melengkung tidak kaku 
seperti dulu. Untuk masyarakat awam 
desain sangat penting karena mereka 
menyuk ai  apa yang di l ihat  dan bisa 
dijadikan sesuatu yang memperindah 
ruangan. Speaker yang memiliki garansi 
resmi selama 1 tahun ini bekerja pada 
impedansi 4 ohm sistem 2-way dengan 
kemampuan power maksimal hingga 250 
watt. SPL nya sekitar 100dB, kalau dirasa 
tidak terlalu besar mungkin memang 
speaker ini diperuntukan sebagai musik 
latar atau information speaker. Banyaknya 
pil ihan model speaker dari  BareTone 
Audio sangat memanjakan para user 
dari berbagai kalangan awam hingga 
profesional. 
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TD-02 SERIES
MENGGALI POTENSI DRUMMING 
DENGAN ELEKTRONIK

Seiring perkembangan 
teknologi, drumming ti-
dak lagi terbatas pada 
instrumen akustik belaka. 
Roland, salah satu produ-
sen instrumen musik ter-
kemuka, telah merancang 
serangkaian drum elek-
tronik TD-02 Series yang 
menjanjikan pengalaman 
bermain drum yang lebih 
modern, fleksibel, dan 
beragam.

ISTIMEWATIM APRO
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TD-02 Series terdiri dari tiga jenis 
drum kit elektronik, yaitu TD-07, 
TD-07KV, dan TD-07DMK. Ketiga 
kit ini menawarkan kualitas suara 
yang lebih baik, responsif, dan 

detail daripada pendahulunya. Terdapat 
juga berbagai fitur baru seperti Bluetooth 
connectivity, USB audio dan MIDI, serta 
perangkat lunak yang bisa digunakan 
untuk meningkatkan kreativitas dan teknik 
drumming.

Selain itu, TD-02 Series juga memungkinkan 
pengguna untuk menyesuaikan drum kit 
sesuai dengan preferensi mereka, baik 
dalam hal suara, setting, maupun tampilan. 
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Berbagai  pi l ihan jenis  drum, 
c y m b a l ,  d a n  s n a r e  d r u m 
tersedia,  sehingga pengguna 
bisa menentukan sendiri jenis 
suara  yang ingin  dihas i lk an. 
Pengaturan sensitivitas, volume, 
dan panning juga bisa diatur 
untuk memberikan pengalaman 
bermain drum yang optimal.

Selain menawarkan keunggulan 
dalam hal fleksibilitas dan kontrol, 
TD-02 Series juga menjanjikan 
pengalaman drumming yang 
lebih ramah lingkungan. Dalam 
hal ini, Roland menawarkan opsi 
‘Eco-Mode’ yang mengurangi 
konsumsi  daya saat  drum k it 
tidak digunakan dalam waktu 
yang lama.

TD-02 SERIES
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D a l a m  h a l  h a r g a ,  T D - 0 2 
S e r i e s  t e r g o l o n g  c u k u p 

terjangkau dibandingkan 
dengan drum elektronik 
lainnya di kelasnya. Hal 
ini menjadikan drum kit 
e l e k t ro n i k  i n i  s e b a g a i 
p i l i h a n  m e n a r i k  b a g i 
pemula atau s iapa saja 

y a n g  i n g i n  m e n c o b a 
memulai drumming tanpa 

harus mengeluarkan biaya 
yang terlalu mahal.

Secara keseluruhan, Roland 
T D - 0 2  S e r i e s  m e r u p a k a n 
p i l i ha n ya ng menjanj ik an 
u nt u k  m e re k a  ya n g  i n gi n 
menggali potensi drumming 
mereka dengan lebih fleksibel, 
kreatif, dan modern. Dengan 
berbagai fitur canggih dan 
kemudahan pengaturan, TD-
02 Series dapat membantu 
para pemain drum mencapai 
tujuan mereka dengan lebih 
mudah dan terencana.
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STRIKE PRO
DRUM ELEKTRIK
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Drum elektrik Alesis Strike Pro adalah salah satu 
instrumen musik digital yang sangat populer di 
kalangan pemain drum. Instrumen ini menawar-
kan kualitas suara dan fitur yang sangat baik 
untuk semua jenis musik. Dalam artikel ini, kita 
akan membahas secara detail tentang drum 
elektrik Alesis Strike Pro.

AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 2238
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Pertama-tama, 
mar i  k i ta  l ihat 
s p e s i f i k a s i  d r u m 
in i .  Ales is  Str ike  Pro 
memi l ik i  8  buah drum 

pad dan 5 buah cymbal pad yang 
dapat diatur sesuai dengan preferensi 
pemain. Drum ini juga dilengkapi 
dengan modul  suara  yang dapat 
memainkan lebih dari  1000 suara 
drum dari berbagai jenis dan tipe-
tipe suara drum, mau suara drum 
akustik hingga suara sample drum- 
drum elektronik. Modul suara ini juga 
dilengkapi dengan fitur-fitur seperti 
efek suara, rekaman, dan fitur latihan 
drum yang sangat bermanfaat bagi 
pemain drum.

Selain spesifikasi, kualitas suara drum 
ini juga patut diacungi jempol. Drum 
pad dan c ymbal  pad pada Ales is 
Strike Pro didesain untuk memberikan 
r e s p o n s  y a n g  s a n g a t  b a i k  d a n 
mendekati keaslian suara drum akustik. 
Hal ini akan membuat pemain drum 
merasa seperti bermain pada drum 
akustik yang sebenarnya. Pad drum 
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elektronik ini sudah mesh, 
dan tensionnya bisa juga 
diatur sesuai keinginan 
masing-masing. 

F i t u r  l a i n  y a n g 
m e n j a d i  k e u n g g u l a n 
d r u m  A l e s i s  S t r i k e  Pr o 
adalah kemampuan untuk 
m e n g h u b u n g k a n  i n s t r u m e n 
i n i  k e  k o m p u t e r  a t a u  p e r a n g k a t 
mobile melalui USB atau Bluetooth. 
Dengan fitur ini, pemain drum dapat 
m e re k a m  p e r m a i n a n  m e re k a  d a n 
m e m b a g i k a n ny a  k e  s o s i a l  m e d i a 
atau platform musik online seperti 
Soundcloud atau YouTube.

Terakhir, kita juga perlu membahas 
soal harga drum elektrik Alesis 
Strike Pro. Meskipun harga drum 
ini  lebih mahal  dibandingk an 
dengan instrumen drum elektrik 
lainnya, namun kualitas suara dan 
fitur-fitur yang ditawarkan layak 
untuk diinvestasikan.

Secara keseluruhan, drum elektrik 
Alesis Strike Pro adalah salah satu 
instrumen musik digital terbaik 
u nt u k  p e m a i n  d r u m .  D e n g a n 
kualitas suara dan fitur-fitur yang 
sangat baik, instrumen ini cocok 
b a g i  p e m a i n  d r u m  d i  s e m u a 
level, mulai dari pemula hingga 
profesional.
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ACCENT
DRUM AKUSTIK

G
E
A
R

Drum adalah alat musik yang sangat 
penting bagi setiap musisi. Terutama 
bagi seorang drummer, memilih drum 
yang tepat sangat berpengaruh terhadap 
performa dan hasil akhir dari sebuah 
lagu. Salah satu merek drum yang 
terkenal dan banyak digunakan oleh 
para drummer adalah Ludwig.
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Lu d w i g  A c c e n t 
m e r u p a k a n 
s a l a h  s a t u 
ser i  drum dari 
merek terkenal 

ini. Drum Ludwig Accent 
dikenal dengan kualitas 
s u a r a n y a  y a n g  j e r n i h 
dan bersih, serta desain 
yang elegan dan stylish. 
Drum ini juga memilik i 
k e m a m p u a n  u n t u k 
m e n g h a s i l k a n  s u a r a 
yang kuat dan jelas, yang 
m e m b u a t n y a  s a n g a t 
cocok digunakan untuk 
b e r b a g a i  j e n i s  m u s i k , 
m u l a i  d a r i  r o c k ,  p o p, 
hingga jazz.

Keunggulan dari Ludwig Accent 
adalah bahan yang digunakan 
untuk membuatnya.  Drum ini 
d ibuat  menggunak an bahan-
bahan hardwood  9-ply 8mm. 
Bahan tersebut juga membuat 
drum Ludwig Accent memilik i 
bobot yang r ingan,  sehingga 
mudah dibawa kemana-mana.

Desain dari Ludwig Accent juga sangat elegan dan stylish. Drum 
ini memiliki warna yang menarik dan pola yang unik, sehingga 
membuatnya menjadi salah satu pilihan bagi para drummer yang 
ingin mempercantik tampilan mereka saat bermain.
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Namun, meskipun Ludwig Accent 
memil ik i  banyak keunggulan, 
harganya cukup mahal untuk 
kelas entry level. Hal ini karena 
kualitas yang ditawarkan oleh 
drum ini, serta desain dan 
bahan yang ber k ual i tas 
tinggi. Namun, bagi para 
d r u m m e r  y a n g  i n g i n 
memiliki drum berkualitas 
dan elegan, harga yang 
dibayarkan akan terasa 
sebanding dengan hasi l 
yang didapat.
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Secara keseluruhan, Ludwig 
Accent adalah salah satu 
drum terbaik yang tersedia 
di pasaran. Kualitas suara 
y a n g  j e r n i h  d a n  b e r s i h , 
serta desain yang elegan 
dan stylish, membuat drum 
ini  menjadi  pi l ihan yang 
tepat bagi para drummer 
yang ingin mempercantik 
t a m p i l a n  m e r e k a  s a a t 
bermain.  J ika Anda ingin 
memiliki drum berkualitas 
dan elegan, maka Ludwig 
Accent adalah pilihan yang 
tepat untuk Anda



AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 224444

G
E
A
R

Drum Tornado by Mapex ini merupakan 
drum kit berkualitas tinggi yang paling 
terjangkau di pasaran dan paket ini 
mencakup semua yang anda perlukan 
untuk langsung memainkannya. 
Perakitannya mudah dan tidak menyita 
waktu yang banyak. Memiliki 9 jenis 
warna yang menarik dan berbeda 
dengan drum set lainnya.

ISTIMEWATIM APRO

TORNADO 
by MAPEX
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Hal per tama yang ingin 
Anda ketahui  tentang 
kualitas pembuatannya 
adalah jenis  k ayu apa 
yang digunakan. Shell 

kayu baswood 9 lapis. Kemungkinan 
besar karena kayu basswood bahkan 
lebih lembut daripada poplar. Shell 
ini memiliki ketebalan 9 lapis (seperti 
kebanyakan drum). Basswood adalah 
kayu yang lembut dan cepat tumbuh. 
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WARNA YANG TERSEDIA MELIPUTI: 
- DARK BLACK 
- BURGUNDY 
- ROYAL BLUE 
- WHITE THIN GRAIN 
- WHITE MARBLE WOOD 
- EBONY YELLOW GRAIN 
- LAVENDER PURPLE 
- LEMON YELLOW 
- LAKE BLUE 

Banyak pemain drum yang menganggapnya memiliki suara yang mirip 
dengan kayu yang lebih mahal seperti maple atau mahoni. Kayu ini 
sering dipilih untuk lapisan dalam dan inti shell drum karena harganya 
yang murah, namun tetap terdengar bagus. 

Basswood adalah bentuk yang lebih murah dari mahoni atau bubinga. 
Poplar berspesialisasi pada frekuensi menengah dan tinggi, sementara 
basswood berspesialisasi pada frekuensi menengah hingga rendah. 
Dengan mengingat semua hal ini, ini lebih merupakan pertanyaan 
tentang frekuensi mana yang Anda cari karena poplar dan basswood 
cenderung mempertahankan jumlah yang sama. Jika Anda berencana 
untuk menyetel lebih tinggi dan sering bermain jazz, saya akan memilih 
poplar. 

45AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 22



AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 2246

Jika Anda ingin menyetel lebih 
re n d a h  d a n  m e n gi n gi n k a n 
suara yang lebih gelap untuk 
rock/metal, saya akan memilih 
basswood. 
Sejujurnya,  drum ini  terasa 
sangat kokoh pada kelasnya. 
Paket Hardware 200 memiliki 
s e m u a  s t a n d  d a n  a k s e s o r i 
hardware drummer amat i r. 
B i a s a ny a  S h e l l  Pa c k  d i j u a l 
terpisah oleh produsen lain. 

Oleh karena itu, Anda perlu 
melakuk an perbandingan 
u n t u k  m e n e n t u k a n  y a n g 
terbaik. Tapi yang pasti, yang 
satu ini murah. Seri hardware 
ini menawarkan dasar yang 
k o k o h  u n t u k  i n s t r u m e n 
A n d a ;  d e n g a n  d e m i k i a n , 
Anda akan merasa nyaman 
s a a t  b e r l a t i h .  H a r d w a r e 
Mapex dirancang dengan 
baik dengan konstruksi stand 
ganda dan stand snare yang 
dapat mengunci. 
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Saat berlatih, Anda tidak perlu khawatir karena 
semuanya stabil dan akan tetap berada di posisinya 
meskipun Anda adalah pemain yang mempunyai 
power yang kuat. Lalu pada seri tornado ini, tom 
yang disediakan juga menarik yaitu tom dengan 
tom 10 inci dan tom 12 inci. Dengan konsep tom 
yang berbeda maka drum kit ini terkesan memiliki 
karakter suara yang berciri khas dan memiliki tone 
yang berwarna. Drum kit ini cocok untuk pemula 
dan cocok untuk anda yang ingin membeli drum 
pertama kali, dikarenakan drum kit tornado by 
mapex ini memiliki harga yang terjangkau tetapi 
berkualitas, dan tornado by mapex ini juga sudah 
dilengkapi dengan aksesoris drum contohnya stick 
drum dan kursinya. 

INILAH YANG AKAN ANDA DAPATKAN: 
KICK DRUM (22” X 16”) 
PEDAL P200 
FLOOR TOM (16 “X 14”) 
RACK TOM (12 “X 9”) 
RACK TOM (10 “X 8”) 
SNARE DRUM (14” X 5,5”) 
STAND SNARE S200 
SIMBAL HI-HAT (14”) 
STAND HIHAT H200 
CYMBAL CRASH (16”) 
STAND BOOM B200 
KUNCI DRUM 
STIK DRUM (7A) 
KURSI DRUM 

Dengan karakter suara yang warm tone Tornado by Mapex juga cocok untuk anda yang 
sedang ingin mencoba memakai drum ini untuk recording, karena tornado by Mapex ini 
dari kualitas dan dari spek yang dimiliki sudah cukup untuk recording, hanya saja mungkin 
kita harus mengupgrade dari cymbal-cymbalnya dan head resonannya.
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ROADSHOW
DRUM ELEKTRIK
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Drum Pearl Roadshow merupakan drumset 
untuk tingkat pemula. Dengan konfigurasi 
yang tepat, drum ini dapat menghasil-
kan suara yang sangat baik. Sungguh 
menyegarkan untuk sebuah set drum 
tingkat pemula. Drum Pearl Roadshow 
juga menawarkan nada-nada yang halus 
dan konsisten.
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Drum ini dibuat dari kayu Poplar, yang merupakan pilihan 
tepat untuk konstruksi drum. Secara tradisional, biasanya 
kayu Poplar diperuntukkan untuk set drum tingkat 
menengah. Kini, fitur-fitur berkualitas tersebut mulai 
masuk ke dalam set drum seperti Pearl Roadshow. Ini 
menjadi pilihan yang tepat bagi para pemula yang ingin 
bermain drum. 

Selain memiliki shell kayu Poplar 9 lapis yang kuat, 
drum ini juga memiliki bearing edges 45 derajat untuk 
meningkatkan sensitivitas dan rentang penyetelan yang 
luas, serta resonansi nada yang kuat. 

Tepi bantalan yang dipotong dengan baik ini membantu 
mengeluarkan suara yang lebih baik dan meningkatkan 
kualitas suara secara keseluruhan. Semua shell Poplar 
menghasilkan nada yang baik, dan juga terdengar bagus 
ketika ditodong dengan mikrofon. 

Dengan setelan yang tepat, snare pada drum Roadshow 
dapat menghasilkan suara yang sangat menonjol. Snare 
Roadshow terdiri dari 8 lugs. Ini dimaksudkan untuk 
konsistensi penyetelan. Snare Roadshow dapat disetel 
dengan mudah dan menghasilkan ‘crack’ yang luar biasa. 
Ghost note dan rimshot juga terdengar fantastis pada 
snare ini. Selain itu, Bass drum juga terdengar sangat baik, 
dengan nada yang jernih dan punchy. 

AUDIOPRO 57 / 2023 / THN. 22
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Tentu saja akan lebih baik jika ada tambahan bantal bass drum, atau 
selimut di dalamnya, untuk meredam beberapa nada. 

Masing-masing tom mempunyai karakter nada yang sangat jernih, 
dan terdapat interval nada yang baik di antara masing-masing drum. 
Drum kit ini juga sudah termasuk dengan satu set cymbal Zildjian. 
Tidak perlu diragukan lagi kualitas dari cymbal Zildjian. Ini merupakan 
paket yang sempurna. Pearl dan Zildjian.

Pearl Roadshow juga dilengkapi dengan hardware yang berkualitas 
dari semua set drum tingkat pemula yang tersedia di pasaran. Semua 
komponen hardware yang ada pada drum ini sangat kokoh dan solid. 
Hardware drum ini tidak ada duanya di kelasnya. 
D a l a m  s at u  s e t  d r u m  Pe a r l  R o a d s h ow, 

Anda akan mendapatkan Stand 
Boom Cymbal, Straight stand 

cymbal,  stand hi-hat, 
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stand snare, throne (Bangku), pedal 
bass drum. Semuanya berkualitas 
baik  dan di lengk api  dengan k ak i 
berpenopang ganda untuk menambah  
kekuatan. 

Drum kit Pearl Roadshow mencakup 
semua yang Anda butuhkan untuk 
b e r m a i n  d e n g a n  h a r g a  y a n g 
t e r j a n g k a u .  H a r g a  b e n a r - b e n a r 
m e n j a d i  s o r o t a n  u t a m a  d a l a m 
ulasan Pear l  Roadshow ini .  Anda 
akan membayar lebih mahal untuk 
sebuah set drum yang bagus, terutama 
jika Anda memperhitungkan biaya 
hardware, cymbal, drum throne, pedal 
dan lain-lain. Tetapi Pearl Roadshow 
jauh lebih terjangkau, dan itulah yang 
membuatnya menjadi  paket yang 
luar biasa. Paket ini merupakan paket 
lengkap, mencakup setiap komponen 
set drum yang disebutkan, ditambah 
lagi dengan kunci drum, stick bag, dan 
stik drum.

PEARL ROADSHOW 5-PCS RS525SB/C :

22X16 BASS DRUM
10X8 AND 12X9 TOMS
16X16 FLOOR TOM
14X5.5 SNARE DRUM

HARDWARES :
HI-HAT STAND (H-50)
CYMBAL STAND (C-50)
BOOM STAND (B-50)
SNARE STAND (S-50)
BASS DRUM PEDAL (P-530)
THRONE/KURSI (D-50)

CYMBALS :
14” HI-HAT CYMBAL
16” CRASH CYMBAL
20” RIDE CYMBAL

ACCESORIES :
2PR DRUMSTICK
1PCS STICK BAG & POSTER 

PEARL ROADSHOW 4-PCS RS584SB/C :

18X12 BASS DRUM
10X7 TOMS
14X10 FLOOR TOM
13X5 SNARE DRUM

HARDWARES :
HI-HAT STAND (H-50)
CYMBAL STAND (C-50)
BOOM STAND (B-50)
SNARE STAND (S-50)
BASS DRUM PEDAL (P-530)
THRONE/KURSI (D-50)

CYMBALS :
14” HI-HAT CYMBAL
16” CRASH CYMBAL
20” RIDE CYMBAL

ACCESORIES :
2PR DRUMSTICK
1PCS STICK BAG & POSTER

Pearl Roadshow memilik dua pilihan konfigurasi, 
antara lain : Roadshow 5-pcs RS525SB/C dan 
Roadshow 4-pcs RS584SB/C. Untuk detail 
konfigurasinya sebagai berikut :
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ONSTAGE
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Pertempuran belum berhenti, St. Loco kembali 
menggempur skena musik Indonesia dengan 
meluncurkan single terbaru mereka, Akhir Setiap 

Mula. Lagu anyar unit hip metalcore asal Jakarta tersebut 
akan dirilis lewat aksi panggung mereka dalam konser 
new single release St. Loco “Akhir Setiap Mula” di Warunk 
WOW KWB, Mampang, Jakarta Selatan pada Pk19.00, 
Jumat (17/02/2023).
Akhir Setiap Mula tercipta pada 24 September 2022 dan 
bermula ketika DJ Tius memainkan chord serta nada lagu 
tersebut di dalam bunga tidurnya. Ide itu berkembang 
saat Tius mengajak Dimas untuk bersama-sama 
mencetuskan lagu ini. Bertutur tentang arti perpisahan 
yang tidak mudah dihadapi oleh setiap manusia, single 
ini mengajak para pendengar untuk merefleksikan arti 
dari bersyukur. 

“Perpisahan pasti terjadi ketika ada pertemuan dan 
di dalam pertemuan pasti ada suatu makna yang 
seharusnya kita sikapi dengan segala cinta, rasa syukur, 
dan kebijaksanaan di setiap pelajaran yang kita petik 
untuk melanjutkan kehidupan. Kita juga harus bisa 
mengikhlaskan setiap perpisahan yang terjadi sebagai 
tanda berserah dan bersyukur Kepada-Nya atas setiap 
Rencana dan Kehendak-Nya,” ujar DJ Tius. 

ST. LOCO 
KEMBALI RILIS 
SINGLE BARU BERTAJUK 
AKHIR SETIAP MULA

SINGLE INI JUGA MENJADI SALAH SATU BAGIAN DARI PERJALANAN ST. LOCO MENUJU PELUNCURAN 
ALBUM KE-4 MEREKA, HOME.

Dimotori oleh Dj Tius sebagai producer 
bersama Asido Sigit, Iwan Hoediarto, dan 
Anindya “Dimas” Pramadhyana selaku co-
producer, Akhir Setiap Mula mengusung 
konsep pop, rock, rap, dan alternative rock yang 
terbalut dengan elemen elektronik. Pencipta 
lirik pada bagian verse & chorus adalah Dimas 
yang dikurasi oleh DJ Tius, sedangkan lirik pada 
bagian rap diisi oleh Berry “Beery” Manoch. 
Kekuatan lirik penuh penghayatan dengan 
nuansa kaya akan makna tersaji di Akhir Setiap 
Mula yang terinspirasi oleh kisah nyata dari 
Dimas (vokalis).

“Lirik lagu ini tercipta 2 bulan sebelum kepergian 
sang Ibunda yang berjuang melawan kanker 
payudara. Lirik lagu ini selesai direkam 2 hari 
sebelum sang Ibu kembali menghadap Yang 
Maha Kuasa,” ungkap Dimas.

Melalui Akhir Setiap Mula, St. Loco meyakini 
setiap pendengarnya dapat lebih menghargai 
serta menjaga segenap jalinan cinta yang telah 
dianugerahkan kepada kita dengan segala 
kebijaksanaan, ketulusan dan keikhlasan 
Akhir Setiap Mula merupakan single ketiga 
yang dikeluarkan St. Loco setelah Nirmala dan 
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DOK. APRO

KOLABORASI UNIK ORIND BERSAMA MAYSON’S PARTY

NOSTALGIA SKA PUNK 90-AN MELALUI “I DON’T CARE” 

ISTIMEWATIM APRO

Setelah merilis single berjudul “Brothers and Sisters” pada 
bulan September 2022 lalu, Orind, band Ska Punk asal 
Jakarta, di tanggal 18 Februari 2023 ini kembali merilis 

single tebaru yang berjudul “I Don’t Care”.

Ada sesuatu yang berbeda dan istimewa ditawarkan oleh 
mereka melalui single terbaru kali ini. Di single “I Don’t Care”, 
Orind berkolaborasi dengan salah satu band Jepang yaitu 
Mayson’s Party. Mayson’s Party sendiri merupakan salah 
satu band Ska Punk Jepang yang saat ini sangat produktif 
berkarya dan aktif menjalankan tur di Jepang dan Amerika. 

Kolaborasi seperti ini mungkin masih jarang atau bahkan 
belom pernah dilakukan oleh band-band Ska lain di Indonesia 
sebelumnya. Dalam proses pembuatan lagu tersebut, kedua 
band benar-benar bekerja sama dalam penggarapan 
musiknya, proses ini terjadi di bulan Agustus tahun 2021 
silam dimana mereka cukup intens berkomunikasi. Untuk 
Mixing dan Mastering dipercayakan kepada Sound Engineer di Jepang.

“I Don’t Care” menawarkan komposisi musik yang energik, ceria dengan notasi simple. Membawa kita 
bernostalgia kepada kejayaan musik Ska Punk di era pertengahan 90an.
Lyric dibuat oleh Dian (Vokalis), mengangkat tema tentang kondisi yang saat ini sering terjadi dimana 
banyak orang yang terlalu ikut campur urusan orang lain dan disisi lain banyak juga orang yang terlalu 
peduli dengan pendapat orang lain. Single “I Don’t Care” dirilis oleh Favorite Records dan sudah bisa 
didengarkan di semua platform musik digital.

NAKL tahun 2022 lalu. Single ini juga menjadi bagian dari perjalanan St. Loco menuju 
peluncuran album ke-4 mereka bertajuk HOME yang akan dirilis pada 18 Maret 2023 
di Hammersonic. Konser new single release St. Loco “Akhir Setiap Mula” terselenggara 
berkat dukungan penuh dari Djarum Supermusic, DEUS, Singaraja Pilsner Beer, WOW 
Cafe dan Sampaijauh.com. Sebagai informasi, video klip Akhir Setiap Mula sudah tersedia 
di seluruh digital streaming platform (YouTube, Spotify, JOOX, dan Apple Music) sejak 
Februari 2023. Selain itu, St. Loco tengah mempersiapkan Tour Album HOME 2023 yang 
akan diselenggarakan di 20 kota.
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CANDU DALAM RINDU Ini adalah single 
terbaru dan perdana religi Tantri Kotak 
tanpa band Kotak, yang berkolaborasi 

dengan seorang Pemuka agama wanita muda 
, Ustadzah Muna Almunawwar yang memiliki 
jamaah yang setia dan tersebar di seluruh 
Indonesia .
Lagu Candu Dalam Rindu di tulis lirik nya oleh 
Ustadzah Muna Almunawwar, dan di composed 
oleh Risna Ories, seorang seorang Music produser 
dan pencipta lagu yang juga sering bekerjasama 
dengan artisartis papan atas sperti syahrini, afgan, 
maudy ayunda, ressa herlambang dll .

CANDU DALAM RINDU
SINGLE RELIGI PERDANA 
TANTRI TANPA KOTAK & USTADZAH MUNA ALMUNAWWAR

Lagu ini di kemas dengan indah dengan genre sweet 
pop ,berbeda dengan genre yang biasa nya di bawakan 
oleh Tantri dalam band nya Kotak yang penuh dengan 
distorsi. Semenjak Tantri memutuskan berhijab tantri 
menjadi sosok yang memilih dalam lirik lirik yang 
di nyanyikan nya, Tantri ingin karya-karya nya lebih 
memberikan pengaruh positif buat pendengar nya.
Melalui single solo perdana religi nya ini tantri 
berkolaborasi dengan seorang pemuka agama wanita 
Ustadzah Muna Almuawwar , Tantri mengungkapkan 
Ia adalah “tentara” nya Ustadzah Muna Almunawwar 
dalam menyampaikan pesan pesan dakwah Ustadzah 
Muna Almunawwar melalui jalur Musik. Berawal Hadir 
di event yang di selenggarakan oleh Ustadzah Muna 
Almunawwar, sebagai tamu undangan ,kemudian Tantri 
di minta menyanyikan lagu ini pada saat event tersebut 
yang memang lagu tersebut tercipta hanya untuk 
kalangan terbatas pada saat event itu terselenggara, 
namun rupanya Tantri jatuh cinta dengan lagu 
#CanduDalamRindu, karena lirik nya yang Indah dan 
mengingatkan nya untuk lebih mendekat dengan sang 
kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Terlebih tantri 
merasa telah mengalami perjalanan spiritual semenjak 
Ayah nya Wafat.

S e te l a h  b e b e ra p a  s a a t  t a n t r i  p u n 
mengungkapkan nya untuk membuat 
lagu tersebut menjadi single Ramadhan 
nya, dengan izin yang dikantongi Tantri 
untuk memak ai  l i r ik  dar i  Ustadzah 
M u n a  A l m u n a w w a r,  m a k a  j a d i l a h 
#CanduDalamRIndu ini sebagai single religi 
perdana nya tanpa band nya KOTAK.
“Rindu tak kan terobati , walau dalam temu 
yang selalu ku dambakan..
Bisik lirih dalam doa menguntai kata cinta 
dalam jarak yang menyiksa’..
“Kurasakan Cinta,smakin menggebu-gebu..
kurasakan candu, Candu Dalam Rindu..”
Kuingin merah cahaya syafaat mu, kuingin 
Bersama slalu di dekat mu..”
Begitulah penggalan Lirik lagu Candu Dalam 
Rindu,
Semoga single ini bisa jadi Pengingat kita 
terhadap Rasulullah SAW dan semoga kita 
mendapat cahaya syafaat nya..aamiinn
Semoga pesan lagu tersebut sampai dengan 
baik, dan dapat bermanfaat bagi pendengar 
musik Indonesia.
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