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YONDER MUSIC RAYAKAN KEBEBASAN 
REPUBLIK INDONESIA KE-71 

Ikut berpartisipasi dalam perayaan Kemerdekaan HUT RI ke-71, Yonder Music hadir 
dalam acara pesta rakyat, Gebyar Bambu Runcing yang diadakan setiap tahun di Ancol 

Beach City. 
 
 
Jakarta, 17 Agustus 2016 - Hari ini, Yonder Music, layanan musik digital yang 
memberikan pengalaman menikmati musik berkualitas secara gratis dan bebas dari 
iklan, turut serta dalam perayaan pesta rakyat Gebyar Bambu Runcing untuk 
merayakan Kemerdekaan HUT RI ke-71. Menampilkan seorang rapper muda berbakat, 
Yong Lex yang akan menyanyikan single lagu Kebebasan diiringi oleh kemegahan 
penampilan flash mob oleh 500 Yonder troops. 
 
Single lagu Kebebasan adalah adaptasi dari lagu “Free” karya Prince dari album 
klasiknya yang bertajuk “1999”, lirik lagu ini ditafsirkan ulang menjadi sebuah 
persembahan untuk kebebasan dalam berseni dan berbudaya secara apik oleh Rian 
Ekky Pradipta dari D’Masiv dan menampilkan kolaborasi ciamik dari 16 musisi papan 
atas dari Indonesia - Afgan, Andien, Ariel NOAH, Cita Citata, Chakra Khan, Isyana 
Sarasvati, Iwan Fals, Iwa-K Judika, Lesty, Momo GEISHA, Raisa, Rian D’MASIV, 
Rossa, Young Lex, Mike Mohede (Alm) dan 1 musisi asal Malaysia, Jaclyn Victor. 
 
Gebyar Bambu Runcing adalah pesta rakyat yang digelar dalam rangka memperingati 
Hari Kemerdekaan RI ke-71 yang berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 13-17 Agustus 
2016 di kawasan Ancol. Acara ini menampilkan pertunjukan seni budaya, music, 
hiburan anak-anak dan berbagai perlombaan bazaar kuliner hingga fashion. Yang juga 
dimeriahkan oleh penampilan 71 band (komunitas dan artis), 71 aktivitas menarik 
(lomba 17 Agustus, karnaval, tarian, pesta kembang api, dan lain-lain), serta 71 brand 
clothing, fashion, aksesori dan multi produk. 
 
“Kami sangat bangga menjadi bagian dari acara pesta rakyat, Gebyar Bambu Runcing ini. 
Sebagai seorang warga negara Indonesia, saya sendiri sangat bangga telah lahir dan 
dibesarkan di Indonesia, yang kaya akan beragam talenta emas penyanyi, rapper dan 
pekerja seni berbakat. Kemerdekaan merupakan simbol kebebasan, di mana kita bebas 
berekspresi khususnya dalam seni dan budaya. Menampilkan single lagu Kebebasan 
dalam acara ini, kami ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berani 
menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan, khususnya dalam seni dan budaya,” ucap 
Zico Kemala Batin, Country Manager Yonder Music Indonesia. 
 
Dengan menampilkan single lagu Kebebasan dalam perayaan pesta rakyat, Gebyar 
Bambu Runcing memantapkan lagu ini sebagai bukti perayaan kemerdekaan tanah air, 
Indonesia tercinta. 
 
Yonder Music, sebuah aplikasi musik berformat digital, memberikan kebebasan kepada 
para pecinta musik untuk memilih lagu favorit di ujung jari mereka. 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. 
 

-- 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. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
Lolo Sianipar  
PR Consultant for Yonder Music Indonesia 
Telp : 62816996007  
Email : LOLO@piarconsulting.com 
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