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GEBRAKAN TERBARU YONDER MUSIC 
MENGADAKAN KARAOKE BARENG LESTI 

Yonder Music kembali mengkukuhkan komitmennya untuk mendekatkan penggemar dengan 
musisi idola mereka, khususnya di genre musik Dangdut. 

 
 
Jakarta, 19 Juli 2016 – Hari ini, Yonder Music, layanan musik digital yang memberikan 
pengalaman menikmati musik berkualitas secara gratis dan bebas dari iklan, kembali 
menghadirkan acara yang mendekatkan pecinta musik dengan musisi idola mereka lewat 
program Yonder Music Karaoke Bareng Lesti, yang bertempat di XKTV Senayan City, 
Jakarta. Di program ini, Lesti Kejora akan karaoke bersama 20 orang pemenang yang 
terpilih di antara 2 juta Lesti Lovers di Instagram. 
 
Pelantun lagu Zapin Melayu ini akan bernyanyi langsung bersama 20 orang Lesti Lovers 
yang terpilih sebagai pendengar lagu Zapin Melayu ke-100 dan kelipatannya hingga 2.000 
di aplikasi Yonder Music. Karaoke ini akan berlangsung selama 2 jam penuh, sehingga para 
Lesti Lovers akan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk bisa ngobrol, bernyanyi dan 
berfoto bersama musisi idolanya.  
 
Zico Kemala Batin, Country Manager Yonder Music Indonesia mengatakan, “Semakin saya 
mendengarnya, semakin saya mengerti mengapa musik Dangdut ini begitu dekat di hati para 
penggemar musik di Indonesia. Dangdut memiliki daya tarik unik dari setiap lantunan 
lagunya yang dapat membuat setiap orang mendengarkannya ikut berdendang dan 
bergoyang. Yonder Music yakin, Lesti dengan kepribadian dan suara emasnya dapat menjadi 
jembatan ideal yang menghubungkan para penggemar berat dangdut dengan penggemar 
musik mainstream, sehingga musik ini akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Lewat 
Program Karaoke Bareng Lesti ini juga, Yonder Music memberikan kesempatan berharga 
bagi para fans, yaitu Lesti Lovers untuk semakin dekat dengan idola mereka, Lesti “Suara 
Emas” Kejora. Ke depannya pasti akan semakin banyak program dan inisiatif dari Yonder 
Music, yang akan mendekatkan para penggemar dan pendengar setia Yonder Music dengan 
artis-artis idola mereka.” 
 
Program Yonder Karaoke Bareng Lesti ini merupakan bukti konsistensi dari Yonder Music 
untuk semakin mempopulerkan musik asli Indonesia ini dan tentunya mendekatkan para 
penggemar dengan idolanya.  
 
Aplikasi Yonder Music ini sudah tersedia bagi pelanggan XL dan AXIS yang menggunakan 
Android melalui Google Playstore di http://bit.ly/1TIo5Ec dan bagi pengguna  App Store di 
http://bit.ly/1OAKgKP. 
 
Silakan follow Facebook kami di Yonder Music Indonesia, Twitter juga Instagram kami di 
@YonderMusicID dan website kami di www.yondermusic.com. 



 

 
Tentang Yonder Music: 
Yonder Music adalah layanan musik digital yang berani, kaya akan fitur, bernuansa social, yang berbasis di 
kota New York dan menyediakan jutaan musik-musik siap unduh tanpa intervensi iklan sedikitpun, Play dan 
Share. Yonder Musik diluncurkan di Malaysia pada November 2015, dan sudah meraih lebih dari 300,000 
pengguna Yonder dalam kurun waktu 6 bulan. 
 
Yonder Music ingin melebarkan akses dari bisnis musik dengan mengimplementasikan biaya menjadi sebuah 
servis, maka dari itu Yonder akan melayani 99% dari para pelanggan mobile broarband yang tidak membayar 
servis digital musik secara regular, serta membayar para artis dan komposer musik berlandaskan izin 
pengambilan keuntungan yang berdasar kepada seberapa banyak musik atau karya mereka di-Play oleh para 
pelanggan.  
 
Tagline dari Yonder Music adalah Hear Forever®, artinya adalah Yonder aktif dalam pasar ini dengan 
memproduksi kolaborasi-kolaborasi antara pemusik nasional dan internasional, menghelat Konser secara 
langsung dan mengirimkan pelanggan-pelanggan yang paling sering aktif di seluruh dunia ke acara konser-
konser mancanegara seperti Bruno Mars di Las Vegas pada acara tahun baru 2015 dan banyak lagi yang akan 
disajikan. Misi dari Yonder Music yakni membuat Yonder Music menjadi basis utama bagi para kehidupan 
pelanggannya dan memberikan pengalaman berharga yang tidak dapat mereka dapatkan di tempat lain. 
 
Download dan aktifkan Yonder Music dari Playstore or App Store to Hear Forever™ 
Untuk informasi, silakan mengunjungi www.yondermusic.id. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Lolo Sianipar  
PR Consultant for Yonder Music Indonesia 
Telp : 62816996007  
Email : LOLO@piarconsulting.com 


