
 

 

PRESS RELEASE 

 

MANNA RECORDS BERKOLABORASI DENGAN IWA K 

MELUNCURKAN SEBUAH SINGLE BERJUDUL “BEDA” 

 

Jakarta, 11 Maret 2019 – Hari ini di Lounge Baxter Smith Manna Records, sebuah boutique label records 

di Jakarta, bersama dengan rapper legendaris Indonesia, Iwa K, meluncurkan sebuah single kolaborasi ber-

genre hip hop dengan judul “Beda”. Projek kolaborasi ini lahir dari idealisme setiap pihak yang terlibat 

untuk menghasilkan sebuah lagu yang membawa pesan-pesan positif bagi masyarakat.  

Manna Records sendiri adalah sebuah perusahaan records label yang baru hadir di kancah musik Indonesia. 

Manna Records merupakan anak perusahaan dari MannaInc, sebuah perusahaan audio post-house yang 

fokus pada music scoring untuk iklan TV, digital, Radio dan film. Para founder-nya yang terdiri dari: Bona 

Palma, Panji Ekaputra, Adi Siagian, dan Haruchika Setiadi ingin terjun keruang lingkup musik yang lebih 

luas dengan kebebasan “lebih” dalam proses kreativitas dan menghasilkan karya-karya musik yang sejalan 

dengan idealisme mereka, dan pastinya menyumbangkan kreativitas mereka pada industri musik tanah air. 

Bona Palma, Co-Founder Manna Records, mengatakan bahwa kecintaan terhadap Bumi Pertiwi 

Indonesia adalah motivasi terbesar Manna Records menciptakan lagu ini. Fondasi utama bangsa , Pancasila 

dengan slogan Bhinnneka Tunggal Ika adalah insipirasi utama lagu “Beda”. 17 ribu lebih pulau dengan 

beragam suku, ras, bahasa, dan agama, inilah nusantara yang sesungguhnya. Bekerjasama dengan Iwa K 

merupakan mimpi sedari muda para founder Manna Records.  

“Lagu ini kami harap bisa menjadi pemecah kebisingan yang ada sekarang mengenai perbedaan. Dapat 

menjadi suara persahabatan, suara perdamaian, suara cinta, suara yang mengingatkan lagi bahwa kita 

semua satu saudara di bawah merah putih. Bahwa perbedaan dan kemajemukan adalah bagian dari jati 

diri kita sebagai orang Indonesia. Bermula dari angan-angan saat sketsa lagu “Beda” mulai terbentuk, 

kami merasa memerlukan sosok yang tepat untuk mengangkat spirit lagu ini. Pucuk dicinta ulam tiba, saat 

Iwa K mendengar demo sketsanya dia langsung suka. Sebuah kebanggaan bisa bekerja dengan seorang 

musisi sekaliber beliau” 

Iwa K, rapper legendaris Indonesia, merasa senang diajak berkolaborasi untuk meluncurkan single 

“Beda” ini berkolabrorasi dengan Manna Records.  

“Dalam single “Beda” ini saya mencoba bertutur tentang pentingnya bersikap yang didasari oleh cinta dan 

juga jati diri nusantara untuk memanusiakan manusia dalam menjalani keberagaman. Saya pribadi 

merasakan bahwa keberagaman adalah harta yang luar biasa yang diberikan oleh yang Maha Kuasa. Beda 

itu menjadi indah bila kita sanggup memahaminya. “Beda” menjadi berbeda dari lagu-lagu saya 

sebelumnya karena sebenarnya musik dan beat lagu ini berada diluar ‘zona nyaman’ gaya ngerap saya, 

namun tidak dipaksakan. Malah saya menikmati proses pembuatan lagu ini bersama dengan Manna 



 

 

Records. Projek kolaborasi Manna Records menjadi seperti memberi sebuah energi baru dalam perjalanan 

berkarya saya”. 

Manna Records juga memilih seorang rapper muda bernama Mario Z untuk berduet bersama Iwa K dalam 

single “Beda” ini. Bona Palma menambahkan, “Kami melihat kehadiran Mario Z dalam lagu ini dapat 

memproyeksikan semangat lagu “Beda” sendiri, yaitu seorang rapper yang berbeda dari Kang Iwa, 

berbeda generasi, berbeda style, tetapi dengan kualitas dan kemampuan rap yang hebat. Kami yakin Mario 

Z adalah the next big thing di dunia rap Indonesia”. 

Mario Zwinkle, rapper muda Indonesia, juga merasa sebuah kebanggan tersendiri bisa berkolaborasi 

dengan Manna Records dan Iwa K yang merupakan idolanya, namun ada beberapa tantangan yang dia 

hadapi dalam proses pembuatan lagu ini.  

“Instrumental dan ketukan musik dalam lagu “Beda” berbeda dengan apa yang biasa saya kerjakan, dan 

ini merupakan projek pertama saya dengan semua pihak termasuk Iwa K. Namun ternyata sangat 

menyenangkan bekerja bersama teman-teman yang sangat ahli dibidangnya, para pekerja kreatif yang 

professional, memiliki idealisme yang asik dan hasil akhirnya menurut saya luar biasa. Saya sangat berharap 

lagu ini dan pesan yang dibawanya dapat diterima baik oleh masyarakat”.  

Single “Beda” ini sengaja dirilis pada tanggal 11 Maret, mengingat bahwa pada tanggal itu pernah terbit 

sebuah dokumen yang cukup terkenal, benama SUPERSEMAR. Manna Records dan Iwa K hendak 

memberikan makna baru terhadap kata SUPERSEMAR, menjadi Surat Persatuan Sebelas Maret. 

Lagu “Beda” ini sudah dapat dinikmati dan diunduh di https://youtu.be/_PHcPC0gNcw, 

https://open.spotify.com/artist/4A4Hl2yAq1153gc5bLzmzA?si=urLy3XoIRbCH9WLFf9KrMw, 

https://itunes.apple.com/id/album/beda-feat-mario-zwinkle-single/1455116056, 

https://www.deezer.com/en/album/89283942. Dan Joox. Segala informasi mengenai Manna Records dapat 

dilihat di IG: @MannaRecords, Website www.mannainc.biz  
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Untuk pertanyaan lebih lanjut: 

 

Lolo Sianipar 
PR Consultant untuk Manna Records 

+62 816 99 6007 
Lolo@PiarConsulting.com  
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Untuk kepentingan hak cipta dan hak tayang, mohon merujuk pada info ini:  
 

Lagu 

 
“Beda“ 

Manna Iwa K Feat Mario Zwinkle 
Producers : Bonaventura Palma H, Harachika Setiadi, & Panji Eka Putra 

All Tracks Written by : Panji Eka Putra & Manna Records 

Composer : Panji Eka Putra & Manna Records 
Lyrics : Bonaventura Palma H, Iwa Kusuma & Arya Givary Hiemstra 

Engineer/Mixer: Haruchika Setiadi 
Artwork : Daniboi 

© Manna Records 2019 

 
Music Video 

 
Music Video by Manna Iwa K feat Mario Zwinkle performing “Beda” 

Director : Bona Palma 
Director of Photography: Bona Palma, Adi Siagian, Legono Joko Wintolo 

Camera Assistant: Bernat Apelabi 

Sound: Bernat Apelabi 
Editor and Post: Rully Andriyanto 

© Manna Records 2019 
 

 
Barcode untuk mengakses Spotify 

    


