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FROM EDITOR’S MIND

Dunia fashion dan media bukanlah dunia 
yang biasa saya geluti sehari-hari, tapi saya 
mendapatkan sebuah kesempatan langka 
untuk menjadi bagian dari tim redaksi 
majalah Lightworks keenam ini. Sebuah pe-
ngalaman berharga yang sangat menarik 
dan menambah wawasan yang belum per-
nah saya dapatkan sebelumnya.
 Pada edisi kali ini majalah Lightworks 
membahas dunia lighting dan wedding 
secara lebih mendalam. Tentunya bekerja 
sama dengan berbagai vendor yang telah 
membantu Lightworks untuk tumbuh, 
berkembang dan berada pada titik seka-
rang ini. Karena itulah majalah ini juga 
merupakan salah satu apresiasi kepada para 
vendor dan klien yang selama ini percaya 
dan mendukung kami.
 Selain itu, di edisi kali ini ada beberapa 
vendor bercerita mengenai dunia dan 
mimpi yang selama ini mereka rasakan. Tak 
ketinggalan berbagai inspirasi yang akan 
membantu para calon mempelai mewujud-
kan pesta pernikahan impian. Dan izinkan 
saya memperkenalkan our sister company, 
Soundworks yang bergerak di bidang sound 
rental.  Let’s give them a very big welcome.
 My most sincere heartfelt go to my hus-
band Danang Condrokusumo for your trust 
and neverending love. My mentor and best 
friends, Kay & Josephine Widira for every 
advices, ideas and of course delicious foods 
during our midnight talk. Mr. Halu-Halu 
Photographer Stanley Allan for amazing 

photoshoot. Mas Nefianto Setiono, Mbak 
Ery dan Mbak San-san untuk dukungan 
penuh , percaya, nasihat dan ide kepada 
Lightworks, tentunya untuk setting table-
nya yang cantik inspiratif. Ko Yu Cien dan 
Ko Johan untuk support, kepercayaan dan 
kesempatan untuk maju bersama di dunia 
wedding ini, serta  untuk glamorous fashion 
photo decor, Steffi dan Rina dua manusia 
yang tidak ada lelahnya dibalik setiap hala-
man majalah ini. Akhir kata saya berterima 
kasih kepada semua pihak yang tidak bisa 
saya sebut satu per satu, yang telah mem-
bantu lahirnya majalah Lightworks keenam 
ini. Tanpa bantuan kalian, majalah ini tak 
akan sama. Kepada para calon mempelai, 
saya mengucapkan selamat membaca dan 
menikmati halaman demi halaman yang 
telah kami siapkan dengan sebaik mungkin. 
Semoga setiap kerja keras dan ide kreativi-
tas yang tertuang di setiap halaman ma-
jalah ini dapat memberi warna dan inspirasi 
kepada setiap pembaca.

God Bless and stay in love

Ruth Amigia Sunarko
 @ruthamigia

C O N T R I B U T O R S
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Setiap pasangan pasti memiliki 
keinginan berbeda-beda untuk 
hari pernikahan dan satu-satunya 
tujuan lighting dalam pesta 
pernikahan tersebut adalah bekerja 
sama dengan decorator dan vendor 
lain untuk mewujudkan atmosfer 
yang diinginkan tersebut.
 Lucunya, banyak saya 
temukan orang-orang yang 
beranggapan bahwa semakin 
banyak lighting yang dipakai, 
maka pesta pernikahan tersebut 
akan semakin bagus. Saya selalu 
percaya bahwa lighting designer 
yang baik bukanlah yang dapat 
mengontrol sedemikian banyak 
lampu yang digunakan. Tetapi 
yang dapat mengatur sedemikian 
rupa sehingga lampu yang akan 
dipakai adalah jenis lampu yang 
tepat, diletakkan pada posisi yang 
tepat, dan dengan jumlah yang 
tepat. Dengan demikian, lampu-
lampu tersebut digunakan secara 
maksimal untuk membuat imajinasi 
klien menjadi kenyataan.

“POWER IS FOR SERVICES”

Ketika kita berbicara lighting, berarti 
kita bicara soal kekuatan, dalam hal 
ini adalah kekuatan cahaya. Seorang 
lighting designer harus memiliki 
kepekaan untuk mengatur intensitas 
cahaya dengan tepat seperti apa 
yang dibutuhkan. 
 Contohnya intensitas cahaya 
di area tamu tidak boleh melebihi 
area pelaminan. Mengapa? Supaya 
mata para tamu undangan akan 
lebih terfokus pada area pelaminan 
dibandingkan area lainnya. 
 Salah satu hal tersulit adalah 
ketika seorang lighting designer 
merasa bahwa apa yang dia 
kerjakan lebih penting daripada 
apa yang orang lain kerjakan. 
Pada akhirnya semua lampu 
dinaikkan ke intensitas maksimal 
dan mengganggu elemen lainnya, 
seperti dekorasi yang datar, foto 
dan video yang terlalu terang, 
hingga pengantin serta tamu yang 
merasa silau terkena cahaya lampu 
di titik-titik tertentu.
 Oleh karena itu, menurut 
saya tujuan dari seorang lighting 
designer adalah melayani, bukan 
hanya sekadar memberi warna 
pada dekorasi. Kuncinya adalah 
menangkap imajinasi klien tentang 
suasana yang diinginkan. Dengan 
demikian, memilih lighting designer 
yang tepat merupakan hal yang 
penting bagi calon pengantin.

LIGHTING SAAT INI 
MERUPAKAN SALAH 
SATU ELEMEN PEN-
TING DALAM DUNIA 
WEDDING.  BERBEDA 
DENGAN BEBERAPA 
TAHUN LALU  KETIKA 
LIGHTING HANYA 
MERUPAKAN KE -     
BUTUHAN TAMBAHAN.

by HENRY S. 

How
Light Works

L I G H T W O R K S

 @DEMPSEYROLL
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ASSEMBLY HALL , JAKARTA CONVENTION CENTRE

Nefi Decor
PORTFOLIO

HOTEL MULIA JAKARTA
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HOTEL THE RITZ CARLTON JAKARTA, PACIFIC PLACE

HOTEL MULIA JAKARTA

PORTFOLIO
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Lotus Design

HOTEL SHANGRI-LA JAKARTA

PORTFOLIO

HOTEL THE RITZ CARLTON JAKARTA, PACIFIC PLACE
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Grasida
 Decoration

HOTEL SHANGRI-LA JAKARTA HOTEL MULIA JAKARTA

PORTFOLIO
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Steve Decor

HOTEL KEMPINSKI JAKARTA

HOTEL RITZ CARLTON JAKARTA, MEGA KUNINGANPORTFOLIO
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Vica Decor

Lavender Decoration

HOTEL MULIA JAKARTA

UOB PLAZA THAMRIN NINE BUILDING JAKARTA

PORTFOLIO
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THE KASABLANKA JAKARTA
UPPERROOM JAKARTA

TELKOMSEL 19TH ANNIVERSARYTELKOMSEL 19TH ANNIVERSARY PETER CETERA THE INSPIRATION LIVE IN JAKARTA

MAY’N ROAD TO  10TH ANNIVERSARY JAPAN & WORLD TOURAN EVENING WITH DAVID FOSTER & FRIENDS

AN EVENING WITH DAVID FOSTER & FRIENDS TELKOMSEL 19TH ANNIVERSARY

AMI AWARDS 2014

PORTFOLIO
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I N S P I R A T I O N  B O X
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CITRA KEINDAHAN DUA PADU BUDAYA CINA DAN MELAYU 
HADIR DALAM ANGGUNNYA KEBAYA DAN CHEONGSAM.

the n y o n y a s
Fotografer: Stanley Allan / PPF Photo

Editor Fashion: Thornandes James / Studio47
MakeUp & Hair: Ike Riani Hartono

Model: Dara / Studio47 & Reti / WYNN
Set Dekorasi: Lotus Design

Tata Cahaya: Lightworks
Asisten Stylist: TbM Yudi Permana

E D I T O R I A L ’ S  F A S H I O N

Kebaya, EDDY BETTY COUTURE
Veil dan aksesoris, RINALDY A. YU-
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Pada Dara:
Kebaya, EDDY BETTY COUTURE.
Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.

Pada Reti:
Kebaya, EDDY BETTY COUTURE.
Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.
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Kebaya, SAPTO DJOJOKARTIKO BRIDE.
Anting, RINALDY A. YUNARDI.
Kipas, WIRACANA HANDFAN.
Kacamata, milik Stylist. Cheongsam, YOGIE PRATAMA.

Tas dan aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.
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Pada Reti:
Cheongsam, MEL AHYAR COUTURE.
Cuff, RINALDY A. YUNARDI.
Anting dan topi, milik Stylist.

Pada Dara:
Kebaya, MEL AHYAR COUTURE.
Anting dan topi, milik Stylist.

Cheongsam, MEL AHYAR COUTURE.
Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.

Topi, milik Stylist.
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Pada Reti:
Cheongsam, ANDREAS ODANG.

Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.
Kacamata, milik Stylist.

Pada Dara:
Cheongsam, ANDREAS ODANG.

Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.
Kacamata, milik Stylist.
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Kebaya, EDDY BETTY COUTURE.
Anting dan kalung, RINALDY A. YUNARDI.
Bangles, milik Stylist.

Kebaya, SAPTO DJOJOKARTIKO BRIDE
Tas, RINALDY A. YUNARDI.

Sarung tangan dan kalung, milik Stylist.
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fashion 
spread

Photographer by Stanley Allan PPF Photography (@stanleyallan @ppfphoto)
Behind The Scene Photo by Hendra Lie PPF Photography (@hendraliee @ppfphoto)

ANDHIRA (IG: @thebridebestfriend)
Photo by Stanley Allan (IG: @stanleyallan)

Wardrobe: LOFT 20 (IG: @loft.20) and Leux
(IG: @leux_collection)

Make up: Lala (IG: @lala_8888)
Accessories: Rinaldy A. Yunardi
(IG: @rinaldyayunardi_official)

ANDREAS ODANG
(IG: @andreasodang)

Photo by Stanley Allan
(IG: @stanleyallan)

Wardrobe: Koleksi pribadi

KAY MORENO
Photo by Stanley Allan

(IG: @stanleyallan)
Wardrobe: Koleksi pribadi

Accessories: Shill
(IG: @shill_accesories)

AGUS LIM
Photo by Stanley Allan (IG: @stanleyallan)

Wardrobe: Agus Lim’s Tailor (IG: @agusslim)

LINA (IG: @privateweddingorganizer)
Photo by Stanley Allan (IG: @stanleyallan)

Wardrobe: LOFT 20 (IG: @loft.20)
Make up: Roseline Jahja (IG: @roselinejahja)

Accessories: Rinaldy A. Yunardi
(IG: @rinaldyayunardi_official)

STANLEY ALLAN
Photo by Kay Moreno

(IG: @morenophotography)
Wardrobe: Koleksi pribadi

Accessories: Shill
(IG: @shill_accesories)

GRACE KUSNO (IG: @grasidadekor)
Photo by Stanley Allan (IG: @stanleyallan)

Wardrobe: LOFT 20 (IG: @loft.20)
Make up: Roseline Jahja (IG: @roselinejahja)

Accessories: Rinaldy A. Yunardi
(IG: @rinaldyayunardi_official)

IKE RIANI
(IG: @ikerianihartono)

- make up : pribadi
- Wardrobe : LOFT 20 IG @loft.20

STEVE (IG: @steve_decor)
Photo by Stanley Allan

(IG: @stanleyallan)
Wardrobe: Koleksi pribadi

M E E T  T H E  V E N D O R

Pada Reti:
Kutang, kimono, dan kain,

SEJAUH MATA MEMANDANG.
Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.

Pada Dara;
Kutang pita dan kain,

SEJAUH MATA MEMANDANG.
Aksesoris, RINALDY A. YUNARDI.
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M E E T  T H E  V E N D O R M E E T  T H E  V E N D O R

Selama berkecimpung sebagai 
fotografer profesional, adakah 
pemotretan yang paling berkesan?
Bisa dibilang semua pemotretan 
berkesan karena semuanya punya konsep 
tersendiri. Tapi yang paling unik biasanya 
pemotretan fashion karena berbagai 
elemen, seperti baju dan properti, yang 
membuatnya jadi spesial

Anda dikenal sebagai pecinta fashion, 
adakah hubungan antara fashion de-
ngan menjadi fotografer?
Hubungannya besar sekali karena setiap 
pemotretan membutuhkan unsur fashion, 
walaupun tergantung pada kliennya 
juga apakah mau atau tidak. Selain itu, 
setiap brand fashion pasti membutuhkan 
pemotretan dengan konsep yang tepat.
Menurut Anda, apakah elemen 
penting dalam sebuah pemotretan 

selain kamera yang pasti 
digunakan?
Pencahayaan atau lighting. 
Foto dibuat dengan cahaya, 
tanpa cahaya yang benar maka 
tak akan ada gambar. 

Selain itu, apakah manfaat 
menggunakan lighting dalam 
sebuah pemotretan?
Lighting penting dalam 
fotografi untuk membuat 
sebuah efek, misalnya untuk 
menambahkan kesan drama 
atau membuat sebuah foto 
dengan konsep tertentu. Kalau 
mau buat foto bertemakan 
Hollywood maka perlu 
pencahayaan yang detail, tidak 
bisa hanya mengandalkan 
matahari.

Apakah Anda memiliki
destinasi impian untuk
pemotretan?
Saya ingin memotret di Afrika 
soalnya banyak hewan-hewan 
liar. Kan asik bisa foto close up 
dengan binatang langsung di 
alamnya.

Selain menjadi seorang
fotografer, adakah kesukaan 
atau passion lain yang
Anda miliki?
Saya suka sekali memasak, 
andalan saya masakan Prancis 
dan Jepang. Saya suka 
membuat resep-resep kreasi 
sendiri walaupun sampai 
sekarang belum ada namanya. 
Mungkin suatu saat saya akan 
membuka sebuah restoran.

MENGABADIKAN SEBUAH MO -
MENT DAN MENJADIKANNYA 

SEBUAH SENI ADALAH TUGAS 
SEORANG FOTOGRAFER. 

SALAH SATU FOTOGRAFER 
YANG TELAH ARAL MELIN-

TANG DI  DUNIA FASHION 
DAN WEDDING ADALAH KAY 

DARI MORENO PHOTOGRAPHY. 
PADA KESEMPATAN INI ,  KAMI 
MENYEMPATKAN DIRI  UNTUK 
BERBINCANG SEPUTAR DUNIA 

FOTOGRAFI DAN HOBI UNIK 
LAIN YANG DITEKUNINYA.

Anda dikenal sebagai 
pecinta travelling, adakah 
manfaat dari kesukaan 
tersebut pada pekerjaan 
sebagai seorang fotografer?
Tentu ada, saya bisa memberi 
masukan ke klien tempat-
tempat unik dan bagus yang 
sesuai dengan konsep dan 
karakter mereka. Akhirnya 
banyak juga yang mengikuti 
masukan yang saya berikan

Apakah kamu memiliki 
bucket list untuk tempat-
tempat yang ingin kamu 
kunjungi?
Saya ingin ke Patagonia, 
Argentina. Kebetulan bulan 
Januari mendatang saya akan 
melakukan foto pre-wedding 
di sana dengan konsep se-
perti Pocahontas. Di sana kan 
banyak danau, gunung, gurun, 
dan glasier jadi konsepnya 
disamakan. 

BERMULA DARI KECINTAANNYA PADA DUNIA FOTO -
GRAFI ,  STANLEY ALLAN TERJUN SEBAGAI SEORANG 
FOTOGRAFER PROFESIONAL PADA TAHUN 2007.  KECIN-
TAANNYA PADA TRAVELLING PUN MENAMBAH WARNA 
DALAM SETIAP KARYA FOTO MILIKNYA.

Berbicara masalah konsep 
pemotretan, adakah konsep 
yang kamu miliki tapi 
belum direalisasikan?
Lumayan banyak. Biasanya 
saya langsung ketik dan 
simpan di laptop ketika 
mendapatkan inspirasi dan 
konsep-konsep itulah yang 
saya tawarkan ke klien. 
Kebetulan saya mendapatkan 
inspirasi dari banyak hal, 
misalnya video klip, majalah, 
iklan, fi lm, dan tempat-tempat 
yang saya datangi.

Apakah Anda memiliki ga-
ya atau ciri khas tertentu 
dalam konsep yang dibuat?
Kalau dibilang ciri khas 
tertentu tidak ada karena 
saya selalu evolving dan 
memvariasikan gaya dari 
tahun ke tahun supaya tidak 
monoton.

Dunia foto dan dunia wedding kan selalu 
berkembang, jadi saya juga harus selalu 
berkembang, terutama dari segi konsep.

Selain senang dengan dunia foto, apakah 
yang membuat Anda tetap menjadi 
seorang fotografer?
Saya selalu senang bertemu dan berinteraksi 
dengan orang baru. Dengan demikian, 
saya juga selalu menemukan hal-hal baru 
dan dengan menjadi fotografer saya juga 
berkesempatan untuk melihat dunia dengan 
lebih luas lagi.

Apakah Anda memiliki seorang inspirator 
yang hasil karyanya selalu membuat Anda 
berdecak kagum?
Saya sangat mengagumi Richard Avedon dan 
Irving Penn. Richard dari seorang fotografer 
perang menjadi fotografer fashion yang 
mendobrak gaya foto fashion. Foto-fotonya 
sangat fenomenal. Sedangkan Irving sangat 
terkenal dengan hasil foto potraitnya yang 
sempurna, flawless.

My AdventureLifeMy

is MePhotography
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Anda dikenal sebagai 
seseorang yang luwes 
dan fleksibel, misalnya 
mendatangi klien untuk 
melakukan pengukuran, 
apakah yang melatar-
belakangi hal tersebut?
Saya tidak suka 
ditunggu dan tidak suka 
menunggu, jadi selama 
bisa saya kejar ya saya 
datangi. Lagipula hal 
ini akan mempermudah 
klien jadi saya lakukan 
walaupun belakangan 
jadi semakin sulit karena 
jalanan semakin macet 
jadi jarak tempuh 
semakin sedikit.

Adakah penampilan
ideal seorang pria 
dalam benak Agus Lim?
Saya senang dengan 
penampilan yang simpel, 
elegan, fresh, dan tetap 
manly. Tidak macam-
macam, paling ditambah 
sentuhan sedikit 
aksesoris. Hal tersebut 
akan terlihat di setiap 
rancangan yang saya 
buat.

Kalau untuk pengantin 
pria, adakah aksesoris 
yang tepat untuk
digunakan di hari

Man in Suit
BERMULA DENGAN 
BEKERJA DI  SALAH 
SATU TAYLOR, 
SAAT INI  AGUS LIM 
TELAH MENJADI 
NAMA BESAR PEM-
BUAT JAS PRIA DI 
INDONESIA.  LUWES 
SERTA MUDAH BER-
GAUL PUN MENJADI 
SALAH SATU CIRI 
KHASNYA DAN HAL 
INILAH YANG TAM-
PAK KETIKA KAMI 
MEWAWANCARAI-
NYA DI  SELA- SELA 
PEMOTRETAN.

bagaimanakah awal 
mula terjun di dunia 
pernikahan?
Awalnya klien yang 
suka buat jas sama 
saya untuk berbagai 
event mau menikah, 
jadi dia pun meminta 
saya untuk membuat 
jas tersebut. Akhirnya 
jadi iklan dari mulut 
ke mulut. Saya sendiri 
baru terjun membuat jas 
pernikahan sekitar lima 
tahun yang lalu walaupun 
saya menekuni dunia 
pembuatan jas pria sejak 
tahun 1990-an.

DIKENAL SEBAGAI SEORANG 
YANG KEIBUAN, GRACE KUSNO 
MERUPAKAN SALAH SATU      
DEKORATOR TERNAMA DI INDO -
NESIA DENGAN NAMA GRASIDA 
DECORATION. BERIKUT PETIKAN 
WAWANCARA SINGKAT SEPUTAR 
PENGALAMAN DAN HOBINYA.

Menentukan konsep dekorasi
sebuah pesta pernikahan tentu 
tak mudah, lalu bagaimanakah 
cara Anda menciptakan
konsep tersebut?
Biasanya konsep yang muncul 
merupakan hasil diskusi dengan 
klien atau ada juga yang sudah 
mempunyai konsep tertentu. 
Tapi ada juga yang belum tahu 
apa yang mereka inginkan. 
Kalau itu yang terjadi, kita selalu 
menunjukkan contoh yang telah 
ada atau ada juga yang kita ajak 
mengobrol dengan lebih lanjut

Ibarat dunia fashion dimana tren 
mode selalu berubah, apakah 
dunia dekorasi pernikahan juga 
mempunyai tren yang berubah-
ubah? Kalau ada, kira-kira seperti 
apakah tren di tahun 2015?

Tantangan dan masalah pasti 
akan selalu datang, apa sih 
tantangan yang paling sering 
ditemui oleh seorang dekorator?
Tantangannya adalah bagaimana 
kita bisa terus memberikan yang 
terbaik. Bagaimana kita harus 
memantau pekerjaan anak buah 
kita supaya selesai tepat waktu, 
hasil rapi, dan melebihi apa yang 
telah kita janjikan sebelumnya. 

Bagi seorang Grace Kusno, 
apakah kepuasan terbesar 
menjadi seorang dekorator?
Ketika pengantin puas, senang, 
dan memuji hasil dekorasi yang 
kami ciptakan. Jika kita dengar itu, 
rasanya semua rasa capai dan lelah 
hilang begitu saja, istilahnya semua 
kerja kerasnya terbayarkan. 

Ada, terutama dari segi warna 
dan desain. Tahun lalu tren yang 
berlaku adalah white wedding 
dengan hiasan berupa bunga-
bunga bernuansa putih. Sedangkan 
untuk tahun depan tema akan lebih 
mengarah ke garden dan hijau. 
Dari bentuk juga tidak terlalu kotak, 
tapi lebih mengalir dan dinamis.

Apakah ada hubungan yang terjalin 
antara lighting dengan dekorasi? 
Hubungan yang terjalin sangat 
penting sekali. Saya suka katakan 
ke klien bahwa dengan menambah 
sejumlah rupiah untuk lighting, 
hasil dekorasi yang akan mereka 
dapatkan akan jauh melebihi harga 
yang dibayarkan. Soalnya kalau 
tidak pakai lighting, dekorasinya 
akan kurang “ngangkat” dan 
hasilnya juga kurang maksimal.

Teater merupakan belahan jiwa 
Anda selain menjadi dekorator, 
apakah peran Anda di kelompok 
teater yang diikuti,  D’ArtBeat?
Saya suka bantu di dekorasi 
panggung, produser, marketing, 
hingga menulis naskah untuk 
pementasannya. Kita kan setahun 
sekali pasti ada pementasan, 
saya mulai bantu menulis di 
tahun 2012 untuk pementasan 
Garis Kehidupan. Kebetulan saya 
dari kecil memang suka dengan 
dunia seni dan di sini saya bisa 
menuangkan passion saya.

Grace Kusno
The World

of

pernikahannya?
Sebenarnya tidak 
terlalu banyak, tapi 
bisa menggunakan 
corsage atau pocket 
square. Keduanya juga 
bisa digunakan secara 
bersamaan dengan 
catatan bunga corsage-
nya tidak terlalu besar, 
di sini orang yang suka 
salah. Corsage besar 
kemudian pakai pocket 
square, jadinya tidak pas.

Sudah banyak pria 
yang memilih Agus Lim 
menjadi desainer jas 
pernikahannya, tapi 

Adakah pengalaman 
berkesan yang tak 
dapat dilupakan selama 
menjadi seorang 
desainer?
Hampir semua 
pengalaman berkesan. 
Bagi saya yang terpenting 
adalah memberikan 
yang terbaik dan selalu 
menghargai tanpa 
memandang siapa 
kliennya.
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Pengalaman pertama selalu 
berkesan, kalau boleh 
tahu apakah pengalaman 
pertama mendekorasi 
untuk sebuah acara?
Di luar acara sekolah, 
pengalaman pertama 
mendekorasi adalah di 
pesta ulang tahun ke-17. 
Teman-teman banyak yang 
minta sama saya untuk 
mendekorasi tempat pesta 
mereka. Waktu itu belum 
punya properti apa-apa jadi 
semuanya dibuat dengan 
tangan, misalnya pot bunga 
dibuat dari kaleng cat. 

Melihat desain Anda 
yang unik, apakah Anda 
menempuh pendidikan 
secara formal untuk 
menjadi seorang dekorator?
Saya hanya menempuh short 
course selama tiga bulan 
di Belanda. Saya kan dari 
keluarga biasa-biasa saja 
jadi tidak bisa kuliah karena 
waktu yang dibutuhkan lama. 
Setelah kembali ke Indonesia 
saya langsung usaha dekorasi 
untuk pernikahan, tapi 
skalanya masih kecil sekali.

BERMULA MEMBANTU 
MENDEKORASI DI  BERBAGAI 
ACARA SEKOLAH,  MEMBUAT 
STEVE DECORATION TERJUN 
SEBAGAI SEORANG DEKORATOR 
HINGGA SAAT INI  DAN TELAH 
MEMILIKI  TIGA KANTOR DI 
SURABAYA,  JAKARTA,  DAN 
BALI .  BERIKUT SEPENGGALAN 
WAWANCARA DENGAN STEVE.

My Wedding
My Organizer

BERAWAL DARI MERANCANG DAN MENGATUR 
PERNIKAHANNYA SENDIRI ,  LINA PUN TERJUN 
DALAM DUNIA WEDDING ORGANIZER SECARA 
PROFESIONAL SEMBILAN TAHUN YANG LALU. 
NIKMATI CERITA SINGKAT DIRINYA MELALUI 
PENGGALAN WAWANCARA BERIKUT

Selain menjadi dekorator, 
apakah Anda memiliki 
passion lain yang juga ingin 
dikembangkan?
Saya juga suka desain interior, 
apalagi karena berhubungan 
dengan dekorasi saya bisa beli 
barangnya sekalian dengan 
beli barang untuk dekor. Puji 
Tuhan sudah ada beberapa 
pihak yang meminta saya 
untuk mendesain interior hotel 
dan rumah mereka. 

Menurut Anda sebagai 
seorang dekorator, apakah 
pentingnya lighting dalam 
sebuah dekorasi?
Lighting adalah jiwa dari 
sebuah dekorasi. Lighting 
sendiri seperti pedang bermata 
dua, bisa membuat dekorasi 
menjadi bertambah bagus 
atau malah memperburuknya. 
Oleh karena itu saya selalu 
memilih vendor lighting 
dengan hati-hati sehingga 
saya memilih Lightworks. Saya 
cocok dengan Lightworks yang 
bisa memberikan tata cahaya 
yang membuat dekorasi saya 
menjadi lebih bagus dan 
hidup.

Apakah ciri khas Steve 
Decoration yang kalau 

orang lihat pasti tahu kalau 
dekorasi itu adalah karya 

dari Steve?
Saya selalu memperhatikan di 

detail properti. Kebetulan saya 
hobi mengumpulkan barang, 

jadi tema apapun yang 
diinginkan oleh pengantin saya 
punya propertinya. Tema India, 

Moroccan, atau apapun saya 
punya propertinya.

My
My

Decoration

Life

Menjelang pernikahan 
banyak sekali yang harus 
disiapkan oleh pasangan, 
adakah hal yang tak 
boleh dilakukan oleh 
pasangan tersebut?
Yang tak boleh itu kalau 
sampai stres karena akan 
membuat semakin panik 
dan jadi seperti benang 
kusut. Jangan kayak 
kejar tayang dan ingin 
menyelesaikan semuanya 
dalam satu malam, 
kerjakan dengan tenang, 
satu demi satu, dan 
nantinya akan tersadar 
bahwa semua telah selesai 
disiapkan.

Kalau di hari pernikahan 
ada masalah terjadi, 
apa yang seharusnya 
dilakukan untuk 
mengatasinya?
Mengambil keputusan 
dengan cepat dan 
memberikan solusi yang 
terbaik. Tidak mudah 
memang karena selalu 
ada pembelajaran baru 
bagaimana mengatasi 
setiap masalah yang 
muncul secara tak terduga, 
tapi setidaknya kami selalu 
mempersiapkan alat-alat 
pertolongan dasar,
seperti obat-obatan
dan benang jarum.

Hari Sabtu-Minggu 
biasanya dihabiskan 
untuk kerja, di hari 
biasakah apakah ada hal 
khusus yang dinikmati 

dan menjadikannya hari 
libur?
Terus terang dari senin 
hingga minggu selalu 
berkutat di dunia wedding 
organizer. Jadi tak banyak 
waktu untuk melakukan 
yang lain.

Lalu bagaimana mengatur 
waktu untuk keluarga?
Saya bersyukur memiliki 
keluarga yang selalu 
mendukung pekerjaan 
yang saya tekuni. Oleh 
karena itu, kalau ada 
waktu senggang sedikit 

saja biasanya saya 
akan menghabiskannya 
bersama keluarga. Saya 
juga menyempatkan diri 
untuk “me time” supaya 
bisa punya waktu untuk 
diri sendiri.

“Me Time” seperti apa 
yang Anda siapkan?
Setiap tahunnya saya 
selalu menyempatkan diri 
untuk jalan-jalan, saya 
punya target bisa pergi 
mengunjungi negara lain 
setahun sekali. Saya ingin 
sekali ke Jepang, Israel, 
serta Eropa.

Menurut Anda, apakah 
lighting penting dalam 
sebuah pesta pernikahan?
Penting sekali karena akan 
memengaruhi suasana, 
terutama yang memiliki 
tema dekor. Tema apa 
saja bisa terwujud dengan 
adanya lighting, unsur 
orisinalitas pun dapat 
diwujudkan.
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The Life of
Andreas Odang

MENCINTAI DAN 
MENGENAL DUNIA 

FASHION SEDARI 
DUDUK DI  BANGKU 

TAMAN KANAK-KANAK , 
MEMBUAT HIDUP 
ANDREAS ODANG 

TAK JAUH-JAUH DARI 
MENCIP TA ADIBUSANA. 

KECINTAANNYA 
TERHADAP PROFESINYA 
INI  PUN TAMPAK JELAS 

DALAM WAWANCARA 
SINGKAT YANG KAMI 

LAKUKAN.

terlebih dahulu dengan klien supaya 
tahu seperti apa personalitas dan 
karakter mereka. Dengan demikian saya 
bisa menciptakan sebuah gaun yang 
sesuai dengan karakternya jadi bukan 
gaun yang memakai klien, tapi klien 
yang memakai gaun. Tidak berlebihan.

Apakah pengalaman paling berkesan 
selama menjadi fashion desainer?
Setiap gaun yang saya ciptakan sesuai 
dengan apa yang saya impikan dan 
digunakan oleh klien, siapapun klien 
tersebut. Kepuasan yang didapat dari 
hal tersebut melebihi pagelaran busana 
atau pemotretan sekalipun. 

Apakah ada rencana untuk
melakukan pagelaran busana
dalam waktu dekat?
Saya akan mengadakan pagelaran 
busana di Harper Bazaar Festival di 
bulan April 2015 dan satu pementasan 
lagi yang belum dapat saya ungkap 
dengan koleksi yang berbeda. Jumlah 
koleksi belum saya tentukan, mungkin 
hanya sekitar 30-40 pakaian karena 
saya lebih mementingkan kualitas 
dibanding kuantitas.

Bagi seorang Andreas Odang, apakah 
prinsip hidup yang selalu dipegang?
Tetap rendah hati dan selalu mau 
melihat kemungkinan-kemungkinan 
terbaru karena seorang desainer tidak 
selamanya benar. Ketika seorang 
desainer sudah tidak mau mendengar, 
orang-orang akan menjauh karena 
hidung mancung yang akan terlihat, 
bukan karyanya.

Bagi seorang calon mempelai
yang ingin menikah, adakah must 
have items yang harus dimiliki dari 
segi penampilan?
Must have items yang harus dimiliki 
adalah cinta di antara keduanya. Mau 
seberapa mahal atau bagus penampilan 
yang dimiliki, jika tidak ada cinta maka 
semuanya akan sia-sia. Semuanya akan 
terasa, are they really in love or not.

Seorang fashion desainer selalu 
memberikan yang unik dan berbeda 
dalam setiap karyanya. Darimanakah 
Anda mendapatkan inspirasi untuk 
mencipta sebuah gaun?
Alunan melodi dan lirik dari sebuah 
musik adalah sumber inspirasi 
saya. Contohnya ketika pertama 
kali mendengar soundtrack karya 
Madonna untuk film W.E. saya langsung 
jatuh cinta dan saya tahu saya akan 
membuat koleksi berdasarkan lagu 
tersebut. 

Dalam mencipta sebuah adibusana 
untuk klien, hal apakah yang pen-
ting harus dilakukan?
Mengobrol. Saya selalu mengobrol 

Hai Ike, kalau 
boleh tahu
kapan Anda
mulai dandan?
Kalau dandan 
untuk diri sendiri 
dimulainya sejak 
SMP, tapi dari 
kecil sudah suka 
bongkar-bongkar 
alat make up 
mama terus 
dandanin adik dan 
boneka Barbie. 
Jadinya banyak 
banget alat make 
up mama yang 
rusak, kalau kata 
mama sebenarnya 
it is a sign. 

Lalu kapan
Anda 
memutuskan 
untuk jadi 
make up artist 
profesional?
Waktu saya 
sedang kursus 
make up dengan 
salah satu make 
up artist yang 
cukup terkenal di 
Semarang pada 
waktu itu. Selama 
kursus, saya suka 
banget dan saya 
tahu i will make a 
living out of it. 

Kapan Anda 
benar-benar 
terjun menjadi 
make up artist 
profesional 
dan bagaimana 

caranya?
Awalnya di tahun 
2008, saya mulai 
posting di sosial 
media portofolio 
yang pernah saya 
buat. Dari situ 
saya kenalan-
kenalan dengan 
fotografer yang 
ternyata sekarang 
banyak yang 
berkecimpung di 
dunia wedding, 
fashion, dan 
majalah. Jujur 
saya tidak pernah 
kerja sebagai 
asisten make 
up artist atau di 
bridal jadi benar-
benar awalnya 
mengandalkan 
sosial media.

Apakah fokus 
Anda ketika 
mendandani
seseorang?
Saya suka banget 
menciptakan 
flawless skin jadi 
konsentrasi di kulit. 
Daripada membuat 
make up yang 
dramatis, saya 
lebih suka yang 
healthy and natural 
look.

Kalau lagi dan-
dan sehari-hari
buat diri sendiri,
apa yang wajib
untuk digunakan?
Utama sekali 

KETIKA BERBICARA DENGAN IKE RIANI 
MENGENAI MAKE UP,  KESAN YANG DI-
TANGKAP ADALAH GAIRAHNYA YANG 
BEGITU BESAR AKAN DUNIA INI .  SEMAN-
GAT YANG MELUAP-LUAP TAMPAK NYATA 
KETIKA KAMI MEWAWANCARAINYA DI 
TENGAH PHOTOSHOOT FASHION SPREAD 
UNTUK MAJALAH INI .

Me and
My Make Up

menggunakan 
CC Cream karena 
ringan dan 
warnanya bisa 
berubah seperti 
kulit kita. Kemudian 
menggunakan 
eyeliner, maskara, 
dan lip tint. Kira-
kira cuma butuh 
waktu 10 menit 
karena yang 
penting tampak 
segar.

Selain jadi
make up artist, 
Anda punya
cita-cita lain?

Ada! Dari dulu saya 
mau memiliki butik 
yang memadukan 
make up dengan 
baju, tapi tidak 
seperti bridal yang 
kesannya stock 
product karena 
saya maunya yang 
personal touch. 
Kebetulan latar 
belakang saya 
fashion design dan 
belakangan ini 
mulai menerima 
job untuk 
pembuatan baju 
pernikahan dan 
baju pesta.
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Raja Ampat: http://oceanicliveaboard.com/raja-ampat-safari/
Venice: http://weheartit.com/entry/group/13815953
Tahiti: http://romancehoneymoondestinations.com/tahiti-honeymoon/
Afrika Selatan: http://travel.allwomenstalk.com/stupendous-places-for-an-african-safari/6/
St. Lucia: http://www.suitqaisdiaries.com/st-lucia-beaches-and-waterfalls/

Sebuah negara kecil di Laut Karibia yang 
menyuguhkan pemandangan menakjub-
kan dari pegunungan hingga pantai yang 
bisa dibilang belum banyak terjamah 
tangan manusia. Sebuah surga kecil 
menawan untuk mengawali sebuah per-
jalanan panjang bersama pasangan.

The Woman
Behind The Bride
Best Friend

THE BRIDE BEST FRIEND MERU-
PAKAN SEBUAH AKUN INSTAGRAM 

YANG TELAH MENJADI INSPIRASI 
BANYAK PIHAK DALAM MEMPER-

SIAPKAN HARI PERNIKAHANNYA. 
SIAPAKAH PEMILIK AKUN TERSE -

BUT? TAK ADA YANG TAHU KARENA 
SELAMA INI  SELALU ANONIM,  TAPI 
KEADAAN TERSEBUT AKAN BERU-

BAH KARENA ANDIRA,  PEMILIK 
AKUN THE BRIDE BEST FRIEND, 
AKAN BERBAGI CERITA UNTUK 

PERTAMA KALINYA KEPADA KAMI.

BERJALAN DI  TEPI  PANTAI ME -
MANDANG MATAHARI TENGGELAM, 
MENIKMATI DINGINNYA UDARA 
PEGUNUNGAN YANG MENYEGAR-
KAN,  ATAU MENIKMATI KEROMAN-
TISAN SEBUAH KOTA TUA DENGAN 
SEJARAH PANJANG? 

S
ebuah pilihan yang tak mudah 
untuk dipilih, apalagi untuk 
menentukan tempat berbu-
lan madu bersama pasangan. 

Membantu Anda, para pasangan, Kami 
pun mencoba menghadirkan tiga tempat 
terbaik di dunia yang dapat memberikan 
memori terindah di awal perjalanan 
pernikahan. Bon Voyage! 

Menikmati romantisme alam liar secara langsung merupakan sajian 
yang didapat jika mendatangi Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. 
Salah satu taman nasional terindah di dunia dengan pelayanan hotel 
berbintang kelas dunia. Anda pun dapat menelusuri dan mengintip 
kehidupan hewan melalui helikopter atau perjalanan darat, sebuah 
pengalaman yang tentunya akan sangat berkesan.

“Living above the sea” 
adalah tema yang 
akan Anda dapatkan 
jika memilih Tahiti 
sebagai tempat ber-
bulan madu. Terkenal 
dengan keindahan 
dan kedamaian yang 
ditawarkan, Tahiti 
telah menjadi tempat 
favorit para artis dan 
orang-orang terkaya 
di dunia menghabis-
kan waktu bulan 
madunya.

tahiti

St. Lucia

Afrika Selatan

Dengan puluhan ribu followers 
dan berbagai cerita yang 
muncul, adakah yang menarik 
dari mengelola sebuah akun 
inspirasi untuk para calon 
mempelai?
Menariknya kalau ada orang 
yang bilang kalau dia membuat 
konsep sebuah pernikahan 
berkat The Bride Best Friend. 
Rasanya senang dan puas sekali. 
Malah ada yang mengirimkan 
undangan supaya saya datang ke 
acara pernikahannya. 

Dengan kesuksesan seperti 
sekarang ini, apakah ada rencana 
baru bagi The Bride Best Friend?
Saya akan bekerjasama 
untuk membangun sebuah 
komunitas. Sekarang semua 
sudah dikerjakan dan kalau 
tak aral melintang kuartal 1 
2015 komunitas tersebut akan 
diluncurkan. Ditunggu yaa.

Memberikan inspirasi bagi 
banyak calon pengantin, Anda 
sendiri punya pernikahan dan 
tempat bulan madu impian?
Pernikahan impian saya 
sederhana. Saya ingin membuat 
sebuah pesta kecil di Bali dimana 
hanya orang-orang terdekatlah 
yang datang, bukan sebuah 
pernikahan besar yang didatangi 
banyak orang. Setelah itu saya 
ingin sekali bulan madu ke 
negara Skandinavia atau Afrika.

Untuk pernikahan Anda sendiri, 
apakah akan menggunakan 
seorang lighting designer?
Saya sudah sering liat pernikahan 
yang menggunakan lighting dan 
yang tidak, efek yang didapat itu 
berbeda. Walaupun seringkali 
penggunaan lighting diidentikkan 
dengan pesta besar padahal 
pesta dalam skala kecil juga 
butuh. Lighting sangat penting 
untuk memberikan aksen yang 
lebih hidup jadi saya akan 
menggunakan lighting designer.

Usia The Bride Best 
Friend sekitar setahun, 
bagaimanakah cerita di balik 
berdirinya akun ini?
Ceritanya lucu banget, saya 
punya sahabat dekat yang 
mau menikah dan akhirnya 
kita mengumpulkan foto-
foto wedding banyak sekali. 
Dari situ kepikiran, kok tidak 
ada ya sebuah wadah yang 
memberikan inspirasi wedding 
dari vendor Indonesia. Saya 
pun memutuskan untuk 
buat akun Instagram ini dan 
ternyata antusiasnya sangat 
tinggi jadinya berlanjut sampai 
sekarang

G E T AWAYM E E T  T H E  V E N D O R
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K E A N G G U A N A N
S E B U A H
P A G E L A R A N
B U S A N A

KEANGGUNAN DAN KEMEGAHAN TAMPAK JELAS PADA 
PAGELARAN BUSANA YANG DILAKUKAN HIAN TJEN UN-
TUK HARPER’S BAZAAR INDONESIA BRIDAL WEEK 2014 
DI  THE -RITZ CARLTON JAKARTA,  PACIFIC PLACE.

Dekorasi berupa gereja tua dalam bentuk tiga dimensi 
dilengkapi dengan tata lampu yang dramatis membawa 
keunikan tersendiri yang belum pernah ditemui sebelumnya 
dalam sebuah pagelaran busana gaun pernikahan di Indonesia. 
 Seluruh pagelaran busana ini terinspirasi ketika dirinya 
mengunjungi gereja Notradame di Montreal, Kanada.  Terpana 
dengan segala keindahan yang ada membuat Hian Tjen dengan 
segera berdiskusi dengan Nefi Decor dan Lightworks untuk 
membawa inspirasi tersebut ke dalam pagelaran busananya. 
Melalui berbagai diskusi dan pertemuan, hasilnya pun luar 
biasa memuaskan. Apalagi ketika decak kagum dilontarkan 
para tamu undangan saat tirai hitam yang menutupi tampilan 
dekorasi terbuka untuk pertama kalinya.   
 Para tamu undangan pun tak dapat melepaskan pandangan 
dari tata panggung yang demikian memikatnya. Apalagi koleksi 
yang disiapkan oleh Hian Tjen merupakan salah satu karya 
terbaiknya dengan desain yang anggun dan segar. Dengan 
keinginan menjadikan pengantin tampak seperti ratu, Hian Tjen 
menggunakan berbagai material kain berkualitas tinggi yang 
dipadukan dengan taburan mutiara dan kristal Swarovski.
 Tak ada kata yang dapat menggambarkan pagelaran 
busana ini selain inspiratif dan Lightworks sangat bangga bisa 
menjadi bagian dan mempersembahkan tata lampu terbaik.

F E A T U R E

PHOTO COURTESY OF
AGUNG FOR MORENO PHOTOGRAPHY
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M Mengawali sebuah 
persiapan pesta per-
nikahan bukanlah perkara 

mudah karena banyak hal yang harus 
diputuskan. The Ritz-Carlton Jakarta, 
Pacific Place memiliki wedding planner 
yang akan memberikan segala bantuan 
dan masukan yang dibutuhkan calon 
pengantin sehingga beban stres dapat 
terangkat. Wedding planner yang dise-
diakan pun berkelas karena memiliki 
“The Ritz-Carlton Wedding Certifica-
tion” yang bertujuan untuk membuat 
sebuah pesta yang elegan, mewah, 
dan tak terlupakan.
 The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific 
Place pun memahami jika setelah sibuk 
mengurus berbagai hal, kedua calon 
mempelai lupa merawat dirinya sendiri. 
Padahal hal ini penting dilakukan su-
paya tampil segar di hari pernikahan. 
Untuk itu disiapkanlah Pre-Wedding 
Spa yang ditangani oleh terapis 
profesional dan bahan-bahan alami. 
Rangkaian khusus perawatan akan 
berlangsung selama empat minggu 
berturut-turut dan bermanfaat untuk 
memanjakan tubuh dan pikiran kedua 
calon mempelai.

YOUR PLACE TO
CELEBRATE BIG MOMENT

SETIAP PASANGAN 
MEMILIKI  SEBUAH PESTA 
PERNIKAHAN IMPIAN 
DAN BERSAMA THE RITZ -
CARLTON JAKARTA,  PACIFIC 
PLACE IMPIAN TERSEBUT 
DAPAT DIWUJUDKAN 
SECARA NYATA.  TAK HANYA 
SEKADAR MEMILIKI  TEMPAT 
MENAWAN, THE RITZ -
CARLTON JAKARTA,  PACIFIC 
PLACE MENAWARKAN SEBUAH 
PENGALAMAN MENYELURUH 
DARI PERSIAPAN HINGGA 
BERLANGSUNGNYA SEBUAH 
PESTA YANG PASTINYA 
AKAN MENJADI KENANGAN 
TERINDAH.

A D V E R T O R I A L

 Selain menikmati 
Pre-Wedding Spa, kedua 
calon mempelai juga 
berkesempatan untuk 
menikmati panorama kota 
Jakarta yang indah hingga 
peralatan kamar mandi 
mewah dari Asprey dan 
akses ke Club Lounge 
di lantai 21. Berbagai 
furnitur yang disediakan 
terasa sangat nyaman 
dan fungsional sehingga 
kedua calon mempelai 
pun merasakan suasana 
seperti di rumah sendiri. 
Sebuah perasaan aman dan 

Untuk informasi lebih
lanjut dan pertanyaan, 
silakan menghubungi

The Ritz-Carlton Jakarta, 
Pacific Place di

+6221 25501888
ext. 3969 atau 3978.

Wujudkan pesta impian 
bersama The Ritz-Carlton 

Jakarta, Pacific Place.

menenangkan.
 Terakhir dan yang 
terpenting, The Ritz-
Carlton Jakarta, Pacific 
Place memiliki Grand 
Ballroom terluas se-Asia 
dengan daya tampung 
mencapai 10 ribu tamu. 
Jika ingin berpesta di udara 
terbuka, The Ritz-Carlton 
Jakarta, Pacific Place dapat 
menyelenggarakan pesta 
ala outdoor di Level 8 Glass 
House. 
 Di mana pun tempat 
yang dipilih, setiap keluarga 
dan teman yang datang 
akan disuguhkan makanan 
yang memanjakan lidah 
dengan rasanya yang 
menggiurkan. Didukung 
dengan tim kulinari yang 
kuat dan solid, The Ritz-
Carlton Jakarta, Pacific 
Place dapat menyajikan 
berbagai masakan spesial, 
termasuk Indonesia, Asia, 
serta Internasional. Sebuah 
variasi pilihan terbaik yang 
dapat menjawab semua 
kebutuhan dan keinginan 
kedua calon mempelai.

NEFI DECOR

LOTUS DESIGN

LOTUS DESIGN

LOTUS DESIGN
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DUNIA WEDDING INDONESIA KEHADIRAN SEBUAH VENDOR SOUND 
RENTAL TERBARU,  YAITU SOUNDWORKS.  DENGAN SLOGAN “PAS -
SIONATE TO SOUND,  DEDICATED TO YOU”,  SOUNDWORKS SIAP UN-
TUK MELAYANI SEGALA KEBUTUHAN UNTUK MEMBUAT HARI IS -
TIMEWA ANDA MENJADI LEBIH SPESIAL.

Disadari atau tidak, dalam mempersiapkan pesta pernikahan unsur suara 
mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dibanding unsur lainnya. Tak ban-
yak pengantin yang secara detail mencari tahu siapa vendor sound system 
yang akan mereka gunakan. Padahal suara adalah salah satu unsur penting 
dalam sebuah acara pernikahan. 
 Sebuah pesta pernikahan tanpa alunan musik yang mengalir indah ibarat 
makan nasi tanpa garam, tak lengkap. Sebuah alunan musik indah akan mem-
buat suasana pesta menjadi lebih gembira, lebih hidup, apalagi jika dibawakan 
dengan baik. Tapi pernahkah Anda datang ke sebuah pesta dimana Anda tidak 
dapat menikmati alunan musik yang dibawakan oleh wedding entertainment 
atau sulit berkomunikasi dengan sesama tamu karena produksi suara yang 
memekakan telinga?
 Belum lagi ukuran speaker yang kadang kala mengganggu dekorasi yang 
telah dibangun dengan indahnya. Tata letak pun terkadang bisa menjadi 
masalah ketika diletakkan dekat dengan stall makanan membuat orang yang 
ingin mengambil makanan harus mendengar suara yang cukup keras.
 Untuk menghasilkan suara yang harmonis dan memanjakan telinga dibu-
tuhkan sound system, speaker, dan sound engineer yang tepat. Pemilihan ven-
dor sound system harus dilakukan dengan cermat karena percuma memilih 
wedding entertainment terbaik tapi tidak didukung dengan produksi suara 
yang baik, hasilnya tak akan sempurna. Para tamu pun tak dapat menikmati 
pesta yang telah diadakan dengan maksimal.
 Dengan alasan itulah Soundworks hadir dan mengubah hal tersebut den-
gan membawa terobosan terbaru. “Dengan konsep yang segar, Soundworks 
akan melayani para pengantin yang sedang berbahagia dan memberikan pe-
layanan terbaik. Sound engineer yang kami miliki akan selalu siap sedia sehing-
ga hanya suara terbaiklah yang dihasilkan,” ujar Direktur Soundworks Pongky 
Prasetyo.
 Selain pesta pernikahan, Soundworks pun sudah berpengalaman melayani 
berbagai acara lainnya dari seminar, acara penghargaan, konser, hingga live 
recording. Nama-nama besar seperti David Foster, Peter Cetera, Telkomsel, 
Manulife, Prudential, Anugerah Musik Indonesia (AMI) dan Yahoo!! adalah se-
bagian dari klien-klien yang pernah dilayani oleh Soundworks.

S O U N D W O R K S
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THE KASABLANKA JAKARTA UPPERROOM JAKARTA

DAVID FOSTER & RUBBEN STUDDARD
IN AN EVENING WITH DAVID FOSTER & FRIENDS

GLENN FREDLY IN MAKAREM & TAIRA’S 34TH ANNIVERSARY

PETER CETERA THE INSPIRATION LIVE IN JAKARTAISRAEL HOUGHTON AND NEW BREED LIVE RECORDING

NOAH PRUDENTIAL AMI AWARDS 2014

PORTFOLIO

TELKOMSEL 19TH ANNIVERSARY TELKOMSEL 19TH ANNIVERSARY
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S O U N D W O R K S S O U N D W O R K S

Sound system yang baik
akan membuat acara juga 

berjalan dengan baik. Bukan 
hanya mengenai barang atau 
alat saja, tapi juga orang yang 
mengendalikan alat tersebut.

Jos ep�
(SOUND ENGINEER

NOAH)

Buat saya kalau bermusik
dengan lingkungan nyaman dan 
sound-nya enak pasti kita bisa 

bermain dengan bagus pula. Banyak 
orang berlomba-lomba punya alat 

yang baik, tapi buat saya yang 
paling penting juga adalah sumber 

daya manusia yang menjalankan 
alat tersebut 

And� Ria��o

APAKAH

PENTINGNYA

SOUND
DALAM

SEBUAH ACARA?

Mau pemusiknya bagus
kayak apapun, terkenal seka-
liber apapun, kalau sound-nya 

jelek lagunya jadi tidak bisa 
dinikmati oleh semua orang.

Fenn y Pal��am�
(KENISHA WEDDING

ORGANIZER)

Sound ibarat jantung
dan nyawa utama dari sebuah 

pertunjukkan karena sound yang 
akan menghantarkan detail ke 
mereka yang menikmati musik. 

Sound juga menjadi penghubung 
antara performers dan penonton, 

terutama di dalam dunia musik

Glenn  Fre��y
Bukan hanya sewa

sound system saja untuk pesta 
pernikahan, tapi juga harus memilih 

sound engineer yang juga memahami 
ruangan dan memiliki kemampuan 
untuk mengatur sound itu sendiri. 

Dengan demikian suara yang keluar 
pun akan sesuai dan tidak men-
ganggu acara karena sound juga 

menentukan bagus tidaknya sebuah 
pesta pernikahan 

Nefi an�� Set��no
(NEFI DÉCOR)
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SOUNDWORKS MERUPAKAN SEBUAH PRODUCTION COMPANY YANG BERBASIS 
DI  JAKARTA,  INDONESIA.  DIDUKUNG DENGAN TIM YANG BERPENGALAMAN 
DAN PERALATAN YANG SANGAT MEMADAI,  LAYANAN SOUND SYSTEM RENTAL 
DARI SOUNDWORKS MENJADI FAVORIT BANYAK EVENT ORGANIZER DAN ART-
IST MANAGEMENT.  SEPERTI YANG TERLIHAT DALAM ACARA PRIVATE GATH-
ERING YANG BERTAJUK “AN EVENING WITH DAVID FOSTER AND FRIENDS”. 
SOUNDWORKS SELAKU PENYEDIA SISTEM TATA SUARA MENYIAPKAN SPEAK-
ER LINE ARRAY VUE AUDIOTECHNIK AL -8  BESERTA SUBWOOFER HS -28 UNTUK 
FRONT OF HOUSE SYSTEM.

Dalam proses pre-produksi konser ini, sempat ada keraguan dari pihak tim produksi David 
Foster ketika mengetahui sistem speaker yang dipakai bukan sistem yang biasanya mereka 
gunakan. Tetapi, setelah mendengar kualitas output Vue Audiotechnik al-8, F.O.H Engineer 
David Foster yang bernama Carmen P. Educate (OSA Corporation) merasa yakin dan lang-
sung setuju untuk menggunakan system tersebut. Tentu pemilihan Vue al-8 system juga 
sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Pongky Prasetyo, Chief Engineer dari Sound-
works. Selain sistem yang efisien, tentunya penggunaan 8 element Vue Audiotechnik al-8 
untuk setiap blok dinilai sesuai untuk venue seukuran The Kasablanka Hall. 
 Untuk kebutuhan monitor panggung, sistem konser David Foster ini terbilang cukup 
unik. Tidak menggunakan sistem speaker konvensional, melainkan lewat personal monitor 
mixing system yang biasanya digunakan pada live performance berskala menengah/kecil. 
Dalam konser ini, Soundworks menggunakan personal monitor mixing system dari Pivitec. 
Awalnya, Peter Brennan (OSA Corp) yang bertugas sebagai monitor engineer sempat 
merasa ragu dengan Pivitec. Untunglah keraguan itu sirna setelah ia mengontak langsung 
Tom Knesel yang merupakan CEO dari Pivitec. Benar saja, setelah mencoba aplikasi V2Mix 
pada iPad yang digunakan untuk system control dari e32 personal mixer unit, musisi ka-
liber dunia seperti John Robinson pun berkata “this is the first time I can hear the tone of 
my guitarist (Tariqh Akoni). Pivitec is amazing! This is also my first time using it.” 
 Terlepas dari kualitas peralatan yang dipakai Soundworks, tentu hal terpenting bagi 
sebuah production company adalah membuat klien puas dengan pelayanan yang diberi-
kan. Dalam konser ini sangat terlihat bahwa tim Soundworks membina kerja sama yang 
sangat baik sehingga acara pun berjalan dengan lancar serta menuai respon yang sangat 
positif dalam hal kualitas audio. 

About The Beauty of Sound

Soundworks Jakarta

Pass io��te
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1. Lanvin Bow Tie
2. Cartier Cuff Link
3. Dyptique Perfume 
 (Papillion duo)
4. Cartier Watch
5. Ermenegildo Zegna Shoes
6. Dior Homme Pin
7. Hermes Pocket Square
8. Salvatore Ferragamo Belt

1

2

3

4

5

7

8

6

T H E  B R I D E ’ S  L I S T T H E  G R O O M ’ S  L I S T 

1

2

3 5

7 8

6

1. Tiffany & Co Victoria Necklace
2. Christian Louboutin Shoe
3. Zoom Teeth Whitening Pen 

(Dentassure)
4. Christian Louboutin Nail Polish
5. Tiffany & Co Fleur Earrings
6. Giambatista Valli Wedding Book
7. Perfume from Annick Goutal
8. Headpiece from Shill Accessories

4
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WhatsApp: +62812 1209 0937
BBM: 7E57D555
E : contacts@lightworksjakarta.com  

 @lightworks_jakarta   
 @lightworks_jkt    
 Lightworks Jakarta   

www.lightworksjakarta.com

Menara Imperium LG 23 Jl. H.R. Rasuna Said – Kav 1
Jakarta Selatan 12980

Phone : +6221 8378  1775

E : info@soundworksjakarta.com
 @soundworksjkt
 @soundworksjkt

 Soundworks Jakarta
www.soundworksjakarta.com


