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ONE OK ROCK  
TIKET KONSER HARI PERTAMA SOLD OUT!! 

JADWAL TAMBAHAN KONSER HARI KEDUA TELAH DIKONFIRMASI 
“EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 INDONESIA” 
30 & 31 MEI 2020 DI ISTORA SENAYAN, JAKARTA 

Tiket konser kedua dijual pada tanggal 03 Februari 2020 mulai pukul 13.00WIB 
 

 

Jakarta – Indonesia, Rabu 29 Januari 2020 – Kabar gembira bagi seluruh penggemar musik              

dari band ONE OK ROCK yang belum kebagian tiket pada penjualan tiket konser hari              

pertama, AEG Presents Asia, PK Entertainment dan Sound Rhythm selaku penyelenggara           

akan menambahkan jadwal tour Rock Band asal Jepang ini menjadi 2 hari yaitu 30 dan 31                

Mei 2020 di Istora Senayan Jakarta.  
 

Harry Sudarma selaku Marketing Director PK Entertainment mengatakan “Karena besarnya          

dukungan dan antusiasme dari para penggemar ONE OK ROCK di Indonesia, serta melihat             
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tingginya permintaan dari para fans yang belum mendapatkan tiket pada penjualan           

sebelumnya yang telah sold out, maka kami sebagai penyelenggara ingin memberikan kabar            

gembira kepada semua penggemar ONE OK ROCK di tanah air, kami ingin mengkonfirmasi             

bahwa jadwal konser ONE OK ROCK - “EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 INDONESIA” di                

Jakarta telah dipastikan akan menjadi 2 hari yaitu pada hari Sabtu, 30 Mei 2020 dan               

Minggu, 31 Mei 2020. Penjualan tiket untuk konser hari kedua ini akan dijual pada Senin, 03                

Feb 2020 mulai pukul 13.00 WIB – secara online hanya melalui www.traveloka.com dan             

www.oorjakarta.com. Konser ini dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment dan           

Sound Rhythm serta dipersembahkan oleh Traveloka Xperience.” 
 

Terlampir denah tempat duduk dan harga tiket ONE OK ROCK di Jakarta: 

 

 

 

http://www.traveloka.com/
http://www.oorjakarta.com/
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Informasi lengkap mengenai konser ONE OK ROCK di Indonesia: 
 
Tajuk konser : ONE OK ROCK: EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 - INDONESIA 
Tanggal konser : 30 & 31 Mei 2020 
Tempat acara : Istora Senayan 
Dipromotori oleh : AEG Presents, PK Entertainment dan Sound Rhythm 
Dipersembahkan oleh: Traveloka Xperience 
Tiket box resmi : www.traveloka.com dan  www.oorjakarta.com 
Tagar resmi acara : #ONEOKEROCKJAKARTA2020 
Harga tiket* : Premium Tribune (Duduk) Rp. 2,000,000. -*  

  Festival Rp. 1,000,000. -* 
  Tribune 1 (Duduk) Rp.    750,000. -* 
  Tribune 2 (Duduk) Rp.    500,000. -* 

  
*) harga tiket di atas belum termasuk pajak pemerintah  
15% dan biaya administrasi tiket 5% 

Tentang Traveloka Xperience 

Traveloka Xperience merupakan platform pemesanan beragam produk aktivitas liburan dan          
gaya hidup terdepan di Asia Tenggara. Saat ini Traveloka Xperience menawarkan 12 kategori             
produk yang meliputi Atraksi, Bioskop, Event, Hiburan, Tur, Spa & Kecantikan, Olahraga,            
Taman Bermain, Transportasi Lokal, Pelengkap Travel, Makanan & Minuman, serta Kursus &            
Workshop. Saat ini, Traveloka Xperience memiliki lebih dari 15.000 inventori terbaik yang            
tersebar di 60 negara. Kehadiran Traveloka Xperience diharapkan dapat menjadi solusi bagi            
para pengguna untuk dengan mudah mencari inspirasi, serta memiliki pengalaman          
pemesanan yang aman dan nyaman guna memenuhi kebutuhan gaya hidup pengguna yang            
berkualitas, baik di Indonesia maupun luar negeri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan            
kunjungi Traveloka Xperience. 
 
Tentang AEG Presents 
AEG Presents adalah salah satu perusahaan penyelenggara live musik terbesar di dunia,            
hadir untuk menyemarakan segala acara pertunjukan musik dunia, termasuk sebagai          
penyelenggara dan promosi global dan regional untuk berbagai acara tur konser, acara            
musik, berbagai acara festival ternama dunia. AEG Presents telah menyelenggarakan lebih           
dari 10.000 pertunjukan setiap tahunnya di dunia. Acara yang saat ini atau telah             
diselenggarakan seperti Celine Dion, Ed Sheeran, Rolling Stones, Katy Perry, Elton John,            
Shawn Mendes dan LAUV. 
 
Tentang PK Entertainment 
PK Entertainment merupakan perusahaan yang bergerak di bidang acara event & brand            
activation agency. Didirikan pada tahun 2015 yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PK             
Entertainment mempunyai Portfolio yang sukses dalam menghandel berbagai acara untuk          
berbagai perusahaan multinasional sebagai penyelenggara acara yang handal dan         
perusahaan brand activation terpercaya. Sebelumnya telah sukses menghandel acara         

http://www.traveloka.com/
http://www.oorjakarta.com/
https://www.traveloka.com/id-id/activities?id=8190390324912476784&amp;adloc=id-id&amp;pc=10&amp;kw=8190390324912476784_%2Btraveloka%20%2Bxperience&amp;gmt=b&amp;gn=g&amp;gd=c&amp;gdm&amp;gcid=355770873562&amp;gdp&amp;gdt&amp;gap=1t1&amp;cp=8190390324912476784_XTB-LOC-D-s_8190390324912476784_XVA&amp;aid=71868629437&amp;wid=kwd-769738558953&amp;fid&amp;gid=1007716&amp;utm_id=fJ8xCKJc&amp;gclid=EAIaIQobChMIheiwscHj5AIVkQsrCh0zDwWREAAYASAAEgL4OfD_BwE
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YouTube FanFest Indonesia 2015-2018, dan menjadi salah satu penyelenggara acara Anime           
ternama di Asia tenggara AFA di Indonesia 2016, Go-Food Festival dan masih banyak lagi.              
Pada tahun 2018 PK Entertainment berhasil menyelenggarakan konser legendaris sang Diva,           
Celine Dion Live 2018 di Jakarta, Ed Sheeran Divide World Tour 2019 Jakarta, BSB DNA               
World Tour 2019, Shawn Mendes The Tour of Asia 2019 dan yang akan datang konser LAUV                
How I’m Feeling World Tour – Summer Tour of Asia 2020. Saat ini komitmen PK               
Entertainment ingin memeriahkan berbagai acara yang berkualitas baik acara lokal maupun           
internasional untuk para penonton di Indonesia. 
Untuk informasi lengkap mengenai PK Entertainment kunjungi laman resmi kami di            
http://www.pk-ent.com  Instagram: @pkentertainment.id      
 
Tentang Sound Rhythm 
Kiprah Sound Rhythm di dunia hiburan telah banyak ikut andil dengan mendatangkan            
berbagai musisi dunia seperti Celine Dion, The Script, One Republic, Jennifer Lopez, Katy             
Perry, One Direction, David Guetta, David Foster & Friends, Ed Sheeran, Shawn Mendes,             
LAUV dan masih banyak lagi. 
Untuk informasi lebih lengkap mengenai Sound Rhythm kunjungi : http://SoundRhythm.id 
Instagram & twitter @SoundRhythm 

Untuk informasi lebih lengkap  mengenai AEG Presents kunjungi situs resminya  di 
http://asia.aegpresents.com/ 

facebook.com/AEGPresentsAsia 
Instagram @AEGPresentsAsia 

### 
 
Untuk PR & Relasi media hubungi: 
Helmi Sugara Promotions 
www.helmisugarapromotions.com 
Helmi Sugara – helmisugara@gmail.com 
Chandni Melwani  – chandni@pk-ent.com 
 

http://www.pk-ent.com/
http://soundrhythm.id/
http://asia.aegpresents.com/
http://www.fb.com/AEGPresentsAsia
http://www.fb.com/AEGPresentsAsia
http://instagram.com/aegpresentsasia
http://www.helmisugarapromotions.com/
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