Reach & Rich Records / Reach & Rich Artist Management / Mochamad Andika +6281214451424
info@rocketrocksite.com / dika@rocketrocksite.com / Jl Puri Dago Selatan IV No. 4 Puri Dago Antapani Bandung

TECHNICAL RIDER ROCKET ROCKERS 2018
Rider ini dikeluarkan dan berlaku untuk seluruh kegiatan pertunjukan ROCKET ROCKERS yang
selanjutnya akan menjadi bagian dari Surat Perjanjian Kerjasama pertunjukan ROCKET ROCKERS serta
dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak penyelenggara.

1. ADMINISTRASI
•
•

•

•
•

Fee untuk ROCKET ROCKERS dalam 1 kali pertunjukan adalah sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh
Juta Rupiah) dengan durasi 60 menit (10-12 lagu) format full band
Menyerahkan Proposal Acara Penyelenggaraan untuk dipelajari beserta Down Payment sebesar
50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak untuk selanjutnya dijadikan tanda kepastian (tanda jadi)
penyelenggaraan acara.
Membayar termin pembayaran dengan 3 kali termin yaitu 50% sebagai Down Payment, dan sisa
50% nya lagi dibagi dalam 2 termin yaitu masing masing 25%. Pelunasan diterima paling lambat H-1
sebelum acara dilaksanakan
Mekanisme Administrasi diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang disepakati kedua belah
pihak
Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas hanya terbatas mengatur pelaksanaan pertunjukan
yang dimaksud. Apabila pertunjukan tersebut diliput stasiun televisi untuk disiarkan secara langsung
ataupun siaran tunda, akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

2. AKOMODASI & KONSUMSI
Panitia penyelenggara menyediakan:
•

•
•
•
•
•

6 (enam) buah kamar (twin bed) minimal hotel bintang tiga (include breakfast) saat hari “H”
yang lokasinya relatif dekat dengan tempat diselenggarakannya pertunjukan untuk
mempermudah mobilitas selama masa persiapan show (setting, sound check dan sebagainya)
bagi seluruh anggota rombongan ROCKET ROCKERS sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri
dari:
4 orang pemain
1 orang manager
1 orang road manager
2 orang sound engineer
2 orang crew
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•
•

•

1 orang dokumentasi
1 orang merchandiser

Uang makan dengan nilai nominal Rp.150.000 x 12 orang = Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan
ratus ribu rupiah) untuk seluruh rombongan per hari. Penyerahan uang makan paling lambat
adalah bersamaan dengan pelunasan sisa pembayaran kontrak.

Kebutuhan backstage pada saat soundcheck dan showtime :
•

1 dus (24 botol) Aqua (mineral water) ukuran 600 ml

•

12 pax box berisi snack

•

12 kaleng Pocari Sweat

•

5 botol Kratingdaeng

•

5 kaleng Nescafe Original

•

1 buah Cooler Box (lengkap dengan es batu)

•

12 buah handuk kecil
· Untuk mempermudah koordinasi, lokasi seluruh kamar anggota rombongan ROCKET ROCKERS
adalah berada di lantai yang sama dan berdekatan.

3. TRANSPORTASI
Panitia Penyelenggara menyediakan transportasi dibawah ini atau atau dapat diserahkan dalam
bentuk dana kepada pihak ROCKET ROCKERS dengan nilai nominal yang jumlahnya telah kami ajukan :
a)

DALAM KOTA BANDUNG, DAERAH JABODETABEK, BANTEN

-

2 (dua) buah mobil APV/Avanza atau sejenisnya plus pengemudi standby untuk segala kegiatan
rombongan ROCKET ROCKERS selama masa kontrak.

-

1 (satu) buah mobil box plus pengemudi untuk mengangkut peralatan rombongan ROCKET
ROCKERS selama masa kontrak
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atau uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kebutuhan diatas

b) JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, LUAR BANTEN & LUAR JAWA

-

Uang pengganti untuk 12 (dua belas) tiket pesawat terbang pulang pergi maskapai Garuda
Indonesia / Citilink / Lion Air / Batik Air (termasuk airport tax dan bagasi 20kg per orang)

-

Uang pengganti kelebihan bagasi peralatan sebesar Rp.3.000.000,00.

-

Apabila keberangkatan dan kepulangan dari dan menuju ke bandara Jakarta maka pihak EO
menambahkan biaya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kebutuhan sewa elf.

-

2 (dua) buah mobil APV/Avanza atau sejenisnya plus pengemudi standby untuk segala kegiatan
rombongan ROCKET ROCKERS selama di kota pertunjukan.

-

1 (satu) buah mobil box plus pengemudi untuk mengangkut peralatan rombongan ROCKET
ROCKERS selama di kota pertunjukan.

4. TEKNIS PRODUKSI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sound System
Monitor System
Equipment & Channel List
Stage Plot, Layout, Lighting & Stage Arrangement
Scheduling
Keamanan
Production Team
Permintaan Khusus

a. Sound System
•

(terlampir)
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b. Monitor System
•

(terlampir)

*DETAIL SPESIFIKASI SOUND SYSTEM BISA DILIHAT PADA LAMPIRAN
PERSEWAAN ALAT MUSIK & SOUND SYSTEM YANG DIREKOMENDASIKAN:
[dengan spesifikasi sesuai Technical Rider]

(lihat lampiran)
c. Equipment request & Channel list
(Lihat lampiran ).
d. Lighting, Stage plot, Layout & Stage arrangement
•

•

Untuk Stage Plot, Layout & Stage Arrangement, lihat lampiran.
(Ukuran rigging stage minimal 6 X 8m2 tinggi panggung 1,5m dan ukuran panggung drum minimal 2
X 3m2 dengan tinggi 50cm)
Lighting : (lihat lampiran)

CATATAN :
*
Peralatan musik di panggung dan channel-channel pada mixer monitor dan mixer FOH yang disediakan
untuk ROCKET ROCKERS (sesuai dengan ROCKET ROCKERS Equipment & Channel List) adalah semata-mata
hanya dipergunakan oleh ROCKET ROCKERS).
*
Spesifikasi alat setempat (sound system, lighting dan stage) mengenai kemampuan penyediannya
sesuai dengan Technical Rider harus diserahkan kepada pihak ROCKET ROCKERS sebelum diadakan kontrak
kerjasama antara kedua belah pihak.

•

Pihak EO wajib memberikan contact person pihak vendor sound system, stage dan lighting kepada pihak
Manajemen maksimal h-2 minggu

e. Scheduling
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Menyiapkan schedule acara penyelenggaraan yang meliputi :
•

Jadwal keseluruhan kegiatan acara ROCKET ROCKERS & Crew selama berlangsungnya masa kontrak.

f.

Keamanan

•

Ikut membantu ketenangan rombongan ROCKET ROCKERS saat beristirahat di hotel agar tidak
terganggu oleh hal-hal atau kepentingan-kepentingan di luar acara yang telah dijadwalkan.

•

Menyediakan orang sebanyak minimal 1 (satu) orang di venue (tempat pertunjukan) yang tugasnya
antara lain menjaga keamanan :
•
•
•
•
•
•
•

Peralatan ROCKET ROCKERS di panggung mulai saat load in hingga saat pertunjukan selesai.
Rombongan ROCKET ROCKERS saat memasuki venue.
Rombongan ROCKET ROCKERS di dressing room (ruang tunggu artis).
ROCKET ROCKERS & Crew di panggung selama pertunjukan berlangsung.
Sound engineer ROCKET ROCKERS di FOH & Monitor Mixer.
Rombongan ROCKET ROCKERS saat keluar dari venue & kembali ke hotel.
Crew ROCKET ROCKERS saat load out peralatan.

•

Mengosongkan venue dan panggung dari pihak yang tidak berkepentingan selama ROCKET
ROCKERS melakukan sound check.

•

Mengosongkan panggung dari pihak yang tidak berkepentingan selama ROCKET ROCKERS
mengadakan pertunjukan.

g. Production Team
•

Melakukan publikasi acara minimal 21 hari (3 minggu) terhitung dari ditandatanganinya kontrak
antara kedua belah pihak. (Materi foto dan logo ROCKET ROCKERS untuk publikasi harus
dikonfirmasikan lebih dahulu ke manajemen ROCKET ROCKERS / materi foto dan logo dari
manajemen ROCKET ROCKERS).

•

Menyediakan minimal 1 (satu) orang Liaison Officer (disarankan wanita) yang selalu mengikuti
rombongan ROCKET ROCKERS berdasarkan schedule panitia penyelenggara.

•

Menyediakan Medical Care Unit yang selalu standby terutama selama pertunjukan berlangsung.
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•

Menyediakan dan atau menyiapkan dressing room (ruang tunggu artis) yang memadai di venue,
khusus untuk ROCKET ROCKERS serta rombongan yang selalu dijaga oleh security selama
rombongan berada di tempat pertunjukan.

•

Membuat ID card untuk seluruh rombongan ROCKET ROCKERS sesuai permintaan.

•

Memberikan rincian nama, jabatan dan nomor handphone masing-masing personel secara
keseluruhan yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

•

Mengadakan briefing khusus berkenaan dengan sistem pelaksanaan acara dan security sebelum
pertunjukan berlangsung yang dikoordinasikan dengan Road Manager dan production dari ROCKET
ROCKERS.

h. Permintaan khusus

Compliment
•

Panitia penyelenggara menyediakan compliment tiket pertunjukan sebanyak 5 (lima) lembar untuk
ROCKET ROCKERS.

Meet & Greet (apabila ada)
•

Panitia penyelenggara mengatur sedemikian rupa acara jumpa fans sehingga berjalan dengan
hangat, meriah, tertib, aman dan lancar.

•

Jarak antara ROCKET ROCKERS dengan fans diatur minimal 3 (tiga) meter dan sangat tidak
diharapkan keadaan berdesakan tak terkendali sehingga mengganggu keamanan dan keselamatan
ROCKET ROCKERS maupun para fans sendiri.

•

Menyediakan perangkat sound system yang memadai untuk dialog ROCKET ROCKERS dengan fans.

Diskon Tiket untuk Anggota ROCKETROCKFRIENDS
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•

Panitia penyelenggara memberikan diskon minimal 10% (sepuluh persen) pada anggota
ROCKETROCKFRIENDS yang membeli tiket pertunjukan dengan menunjukkan kartu tanda
anggotanya.

Wawancara Radio/Televisi dan Pers
•

Saat wawancara berlangsung, di dalam ruang wawancara tidak diperkenankan ada pihak lain selain
pewawancara, ROCKET ROCKERS, dan Manajer ROCKET ROCKERS.

•

Konsep wawancara, media pewawancara, waktu dan tempat wawancara harus dikonfirmasikan
terlebih dahulu dengan pihak ROCKET ROCKERS pada saat penendatangan surat perjanjian kerja
sama.

Keselamatan
•

Penyelenggara bertanggung jawab terhadap semua keselamatan rombongan ROCKET ROCKERS
dengan cara memberikan asuransi keselamatan, kesehatan dan kehilangan.

Merchandise
•

Panitia penyelenggara menyediakan tempat di venue yaitu tenda sarnafil ukuran 3x3m beserta 2
buah meja dan 2 buah kursi untuk counter merchandise ROCKET ROCKERS. Hal-hal yang berkaitan
dengan counter merchandise tersebut akan dikonfirmasikan dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh
team merchandise ROCKET ROCKERS.

•

Panitia penyelenggara tidak diperkenankan melakukan jual-beli merchandising dalam bentuk
apapun yang berhubungan dengan ROCKET ROCKERS tanpa seizin pihak ROCKET ROCKERS.
Mekanisme tersebut diizinkan apabila berdasarkan kontrak kerjasama antara kedua belah pihak.
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Demikian rider ini dibuat sebagai informasi standarisasi pementasan ROCKET ROCKERS selama

diadakannya masa ikatan kontrak antara pihak ROCKET ROCKERS dan pihak penyelenggara pertunjukan
dan selanjutnya akan dijadikan bagian dari surat perjanjian kerjasama kedua belah pihak.

Terima kasih
Hormat kami

Mochamad Andika Agustiansyah
REACH & RICH ARTIST MANAGEMENT
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