
   

UNTUK PEMBERITAAN SEGERA 

 

BookMyShow dan Great Eastern Life Indonesia  

Hadirkan 1 Jam Konser dan Aksi Donasi Online  

Peduli Dampak COVID-19 
 

Berbentuk konser online menghadirkan Rendy Pandugo sebagai bintang tamu, acara ini sekaligus 

bertujuan mendulang donasi bagi orang-orang yang terdampak pandemi 

 

 

Jakarta, 5 Mei 2020 - BookMyShow dan Great Eastern Life Indonesia bekerja sama untuk 

menghadirkan inovasi baru dengan membawa musik hiburan ke rumah dengan menyelenggarakan 

acara bertajuk ”BMSatHome: Great Music for a Great Cause”. Konser online ini akan 

diselenggarakan pada hari Minggu, 10 Mei 2020 pukul 20.00 WIB dan menghadirkan musisi ternama 

Rendy Pandugo. Acara ini dapat disaksikan langsung melalui YouTube Channel BookMyShow 

Indonesia dan Rendy Pandugo akan menghibur Anda di rumah selama satu jam penuh.  

 

Di tengah penyebaran COVID-19 di tanah air, BookMyShow Indonesia sadar dan sangat memahami 

akan dampak virus ini yang menyebabkan banyak acara ditunda bahkan dibatalkan sehingga 

membuat bisnis di industri hiburan terpukul. “Untuk perusahaan seperti BookMyShow di mana 

bisnisnya dibangun di atas ‘hiburan di luar rumah’, COVID-19 memiliki efek yang melumpuhkan dan 

merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya. COVID-19 adalah tantangan unik, 

namun pasti ada alternatif untuk tetap menghibur penikmat konser musik,” jelas Karan Khetan, 

Presiden Direktur BookMyShow Indonesia. 

 

Menyikapi keadaan ini, BookMyShow dan Great Eastern Life Indonesia bekerja sama untuk 

menghadirkan inovasi untuk menghibur penikmat musik Indonesia sekaligus menunjukkan kepedulian 

kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Acara ini didedikasikan 

untuk Anda dan orang-orang yang tengah berjuang dengan cara berdiam diri di rumah atau karantina 

mandiri demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 

 

Dalam “BMSatHome: Great Music for a Great Cause”, Randy Pandugo akan menghibur fansnya 

dengan membawakan lagu-lagu hitsnya. Selain itu, para audiens juga bisa berinteraksi dengan Rendy 

Pandugo pada saat acara berlangsung melalui YouTube Chat. 

 

Tidak hanya hiburan, sesuai tema yang diusung “Great Music for a Great Cause”, Anda yang 

menyaksikan konser ini juga dapat turut serta membantu komunitas yang terdampak dan sangat 

membutuhkan bantuan di masa yang sulit ini melalui donasi di id.gelife.co/bmsathome. Seluruh hasil 

donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada Yayasan Food Cycle Indonesia yang sudah 

berpengalaman dalam menyalurkan sumbangan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi 

yang sangat membutuhkan bahan pangan, seperti pemulung, pedagang asongan, dan lainnya. 

id.gelife.co/bmsathome


   

“Selama 24 tahun, Great Eastern Life Indonesia telah berkomitmen untuk terus berinovasi dan 

memberikan perlindungan asuransi. Konser online ini merupakan wujud nyata Great Eastern Life 

Indonesia untuk mewujudkan komitmen tersebut dan menjalankan misinya yaitu membuat hidup 

masyarakat Indonesia lebih baik dengan menyediakan keamanan finansial, mempromosikan 

kesehatan yang baik dan hubungan yang lebih bermakna. Sebelumnya, Great Eastern Life Indonesia 

juga telah meluncurkan beberapa insiatif seperti program inisiatif COVID-19 Customer Care Fund 

untuk memberikan perlindungan tambahan bagi para nasabah kami terhadap risiko infeksi Covid-19. 

Kami berharap melalui konser online ini, masyarakat Indonesia bisa memperoleh hiburan yang 

berkualitas di rumah sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan melalui donasi yang 

dikumpulkan.”, tutur Nina Ong, Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia. 

 

BookMyShow dan Great Eastern Life Indonesia berharap konser online ini dapat menjadi aktivitas 

yang menghibur para penggemar musik Indonesia untuk tetap positif, semangat dan optimis dalam 

menghadapi pandemi COVID-19 ini. 

 

 

Tentang BookMyShow 

BookMyShow adalah platform hiburan terbesar di Asia dengan kehadirannya di negara-negara India, Indonesia, Sri 

Lanka, UEA, Singapura, dan Malaysia. Layanan BookMyShow terdiri dari pembelian tiket bioskop, event, dan tiket 

olahraga. BookMyShow memberikan pengalaman terbaik, baik secara digital maupun di lapangan di berbagai acara. 

Di seluruh pasar, BookMyShow hari ini menjual lebih dari 20 juta tiket per bulan, memiliki lebih dari 100 juta unduhan, 

menarik lebih dari 50 juta pengunjung per bulan dengan lebih dari 2 miliar page views. 

 

Tentang Great Eastern Life Indonesia 

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited 

yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman 

sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset senilai S$90 Miliar dan melayani lebih dari 5 juta pemegang polis. 

Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit 

Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga juga 

perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak. 
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