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KONSER PERAYAAN KARYA IWAN FALS 
RANGKAIAN YONDER MUSIC LIVE SERIES HADIRKAN PERJALANAN KARIR SANG LEGENDA 

 
 

Jakarta, 3 September 2016 – Yonder Music, sebuah aplikasi musik revolusioner 
berformat digital dengan pilihan koleksi musik terlengkap, yang memberikan 
pengalaman menikmati musik berkualitas secara gratis dan bebas dari iklan, bersama 
dengan PT XL Axiata Tbk (XL) kembali menggelar rangkaian konser Yonder Music Live 
Series yang menghadirkan sang legenda musik terbaik Indonesia, Iwan Fals yang 
berlangsung di Pantai Karnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Sabtu (3/9). 
 
Dalam konser bertajuk Perayaan Karya Iwan Fals, penonton akan dipuaskan dengan 20 
tembang hits milik sang legenda, yang menjadi tonggak perjalanan karir serta apresiasi 
terhadap karya-karya Iwan Fals yang telah menghiasi dunia musik Indonesia selama 4 
dekade. Konser ini akan menjadi salah satu konser terbesar untuk merayakan karya-
karya sang legenda, sekaligus hari jadinya ke-55 tahun. 
 
Zico Kemala Batin, Country Manager Yonder Music Indonesia mengatakan, “Konser 
Perayaan Karya Iwan Fals akan menjadi konser termegah bagi sang legenda musik 
terbaik Indonesia pada tahun ini. Dalam konser ini, bang Iwan Fals akan menampilkan 
penampilan terbaiknya untuk menghibur para penggemar dari berbagai lintas generasi. 
Konser ini memiliki alur cerita rekam jejak dari kehidupan karir sang lengenda yang 
tentunya selalu menarik diikuti oleh para pecinta musik di seluruh tanah air. Menjadi 
bagian dari penyelenggara konser Perayaan Karya Iwan Fals adalah suatu kebanggaan 
luar biasa bagi kami.” 
 
Chief of Prepaid Business Officer XL, David Arcelus Oses, mengatakan, “Iwan Fals adalah 
legenda. Bang Iwan merupakan seorang penyampai aspirasi rakyat, karena lagu-lagunya 
merupakan suara rakyat, yang tak lekang oleh roda zaman. Karena itu, kami dengan 
bangga melalui konser ini, menghadirkan Bang Iwan ke hadapan para penggemarnya, 
sekaligus merayakan hari ulang tahun beliau ke-55. Kami percaya, lagu-lagu Iwan Flas 
akan selalu menginspirasi anak-anak Indonesia lintas generasi, menjadi penyemangat 
dalam membangun Indonesia.” 
 
Sementara itu sang legenda, Iwan Fals mengatakan “Konser 3 September ini memang 
mau saya dan ini yang pertama kalinya, harapan saya ke depannya bisa jadi agenda rutin, 
dengan harapan menjadi ajang silaturahmi antar kita, untuk nilai-nilai kebaikan 
tentunya. Semoga.” 
 
Melalui konser ini, Yonder Music bersama XL ingin membawa para penggemar Iwan 
Fals untuk lebih dekat dengan idolanya sekaligus juga membangun kedekatan dengan 
Yonder Music sebagai aplikasi layanan musik unggulan dari XL. 
 
 
 



 

 
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. 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. 
 

--- selesai --- 
 
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. 
 
Tentang XL: 
PT XL Axiata Tbk (XL) adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. XL 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 saat ini menyediakan beragam layanan bagi pelanggan ritel dan korporat yang didukung 
jaringan luas dan berkualitas di seluruh Indonesia. Sejak Desember 2014, XL telah mengimplementasikan 
jaringan 4G LTE, yang dilanjutkan dengan pengembangan 4G LTE komersial skala nasional pada bulan 
Juli 2015.  XL merupakan bagian dari Axiata Group bersama dengan Celcom (Malaysia), Dialog (Sri 
Lanka), Robi (Bangladesh), Smart (Cambodia), Ncell (Nepal), Idea (India), dan M1 (Singapore). 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
 
Lolo Sianipar  
PR Consultant for Yonder Music Indonesia 
 
Telp      : 62816996007  
Email    : LOLO@piarconsulting.com  
 

 
Turina Farouk 
Vice President Corporate Communication XL                   
 
Telp      : 628170108000  
Email    : TURINAF@XL.co.id  
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