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Wujudkan Kenyamanan Pelanggan   
XL & Yonder Music Hadirkan Pengalaman Streaming 

Music Gratis 
 
 
Jakarta, 26 September 2017. Komitmen untuk menghadirkan layanan terbaik bagi 
para pelanggan terus dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk (XL Axiata). Bersama dengan 
Yonder Music Indonesia, XL Axiata mempersembahkan layanan streaming terbaik 

secara gratis bagi seluruh pelanggan XL melalui koneksi Data internet di jaringan 3G 
dan 4G, tanpa gangguan iklan ataupun layanan berbayar lainnya. 
 
Chief Marketing Officer XL Axiata, David Arcelus Oses mengatakan, "Musik 
merupakan konten hiburan yang mudah untuk dinikmati kapanpun dan di manapun. 
Sejak diluncurkan pada tahun lalu XL Yonder Music selalu menghadirkan program-
program menarik kepada masyarakat Indonesia dan para pelanggan setia XL. 
Tujuan utama kami adalah menghadirkan kemudahan bagi para pelanggan setia 
XL untuk menikmati lebih dari 20 juta lagu lokal dan internasional secara streaming 
dengan smartphone melalui jaringan internet cepat XL Axiata". 

 
Kali ini XL dan Yonder Music bekerjasama dengan Carlos Perez, sutradara kelas 
dunia yang telah berhasil membuat video musik "Despacito" mendunia dan 
disaksikan oleh lebih dari 4 miliar penonton. Carlos Bersama dengan XL dan Yonder 
Music akan menghadirkan video komersial dengan menggandeng aktor kenamaan 
Indonesia, Abimana Aryasata. Video komersial yang akan tayang pada bulan 
Oktober 2017 ini akan menunjukkan beragam fitur unggulan di Yonder Music mulai 
dari bebas biaya berlangganan, streaming music tanpa jeda iklan, fitur offline, serta 

beragam pilihan jenis musik favorit lokal dan internasional. Semuanya itu dapat 
dinikmati dengan mudah melalui jaringan internet cepat 3G dan 4G dari XL Axiata. 
 
Founder dan Chief Executive Yonder Music Inc., Adam Kidron mengatakan, "Kami 
menyukai musik, kami mencintai Indonesia, dan kami ingin menghadirkan sesuatu 
yang baru dan sangat berarti pada layanan Yonder Music 2.0 melalui pengalaman 
yang luar biasa pada setiap pengguna secara gratis". 
 
"Video komersial ini akan menampilkan fleksibilitas dan pengalaman yang 
memudahkan para pengguna,dalam mengakses Yonder Music. Kami sangat senang 
dan bangga akan kolaborasi yang terjalin ini", ungkap Jake Denney, VP Yonder 
South-East Asia and Country Manager, Indonesia  
 
Sutradara Carlos Peres mengatakan, “Ini merupakan karya terbaik saya, karena 
saya berhasil menyatukan sebuah ide yang luar biasa dengan keberagaman musik 
dari Indonesia. Negara di mana terdapat jutaan generasi muda dengan industri 
musik lokal yang kaya merupakan tempat terbaik untuk melaksanakan proyek 
pertama saya di luar Amerika.” 
 
Abimana Aryasatya selaku aktor dan Ambassador Yonder Music mengatakan, 
“Generasi muda saat ini ingin memiliki kebebasan untuk memilih selera lagu mereka 
sendiri. Saya bangga menjadi bagian dari Yonder Music Indonesia, karena Yonder 
Music menawarkan beragam variasi music secara gratis khusus bagi pengguna XL. 
Saya juga senang sekali menjadi bagian dari produksi TVC Yonder Music yang 
disutradarai oleh sutradara sekelas Carlos Perez. Merupakan pengalaman yang luar 
biasa bekerja bersama dengan seluruh tim pada hari itu.”  
 



  
Sebagai layanan streaming musik di Indonesia, XL Yonder Music akan selalu 

memberikan pengalaman terbaik kepada para pelanggan agar dapat lebih dekat 
dengan artis idola, baik melalui lagu-lagu yang dihadirkan pada aplikasi hingga 
berbagai konser dari artis idola seperti Afgan, Cita Citata, Lesti, Iwan Fals, Noah dan 
artis-artis ternama Indonesia lainnya. 
 
XL Yonder Music memiliki komitmen untuk selalu memberikan pengalaman 
mendengarkan musik yang lebih, yang tidak bisa didapatkan pengguna aplikasi 
musik streaming lainnya. Tak hanya artis-artis Indonesia, XL Yonder Music juga 

telah membawa para penggemar untuk dapat menikmati konser artis-artis luar 
negeri. Persembahan khusus ini dihadirkan guna memberikan apresiasi bagi 
masyarakat Indonesia dan pelanggan setia XL. 
 
 
Tentang XL Axiata 
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di 
Indonesia. XL Axiata fokus menyediakan layanan digital guna memberikan kemudahan bagi 
aktifitas kehidupan masyarakat serta mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia. 
Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, XL Axiata saat ini menyediakan 
beragam layanan bagi pelanggan ritel dan korporat yang didukung jaringan luas dan 
berkualitas di seluruh Indonesia. Sejak Desember 2014, XL Axiata telah 
mengimplementasikan jaringan 4G LTE, yang dilanjutkan dengan pengembangan 4G LTE 
komersial skala nasional pada bulan Juli 2015.  XL Axiata merupakan bagian dari Axiata 
Group bersama dengan Celcom (Malaysia), Dialog (Sri Lanka), Robi (Bangladesh), Smart 
(Cambodia), Ncell (Nepal), Idea (India), dan M1 (Singapore). 
 
 
Tentang Yonder Music  
Yonder Music adalah layanan musik digital yang berani, kaya akan fitur, bernuansa sosial, 
yang berbasis di kota New York dan menyediakan jutaan musik-musik siap unduh tanpa 
intervensi iklan sedikitpun, Play dan Share. Yonder Music diluncurkan di Malaysia pada 
November 2015, dan sudah meraih lebih dari 1 juta pengunduh Yonder Music dalam kurun 
waktu 10 bulan. 
 
Yonder Music menjalin kerjasama eksklusif dengan XL, dimana semua pelanggan XL bisa 
menikmati layanan dari Yonder Music tanpa dikenai biaya berlangganan. Yonder Music juga 
ingin melebarkan akses dari bisnis musik dengan mengimplementasikan biaya menjadi 
sebuah service, maka dari itu Yonder Music akan melayani 99% dari para pelanggan mobile 
broadband yang tidak membayar service 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. 
 
Bagi pelanggan XL Axiata dan AXIS yang menggunakan Android, aplikasi Yonder dapat 
didownload melalui Google Playstore di http://bit.ly/1TIo5Ec dan bagi pengguna App Store di 
http://bit.ly/1OAKgKP.  Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai layanan Yonder, 
pelanggan bisa follow Facebook Yonder Music Indonesia, Twitter dan Instagram di 
@YonderMusicID, dan melalui website www.yondermusic.com. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Tri Wahyuningsih 
General Manager Corporate Communication XL Axiata                               
Telp      : +62817113369 
Email    : TriWahyu@XL.co.id 
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