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Tata suara yang natural dan balans serta 
cakupan yang luas menjadi syarat utama 
dalam kegiatan peribadatan di gereja 
manapun, terutama untuk khotbah, 
orkestra, choir dan juga band gereja. 
Atas pertimbangan ini, Gereja Lutheran 
Chiaya Taiwan telah memasang 
professional audio system GECKO® 
C.R.I.S.T.A.L.® di ruang terbarunya.  
 
“Untuk proyek ini, sebelumnya tim sound 
kami telah mengaudisi berbagai merk 
instalasi audio dan belum ada yang 
memenuhi persyaratan kami. Saat 
arsitek gedung kami Mr. Jacob K.C. Tou 
pertama mengenalkan kami ke Daniel 
Foo dari GECKO Music Group, saya kira 
GECKO® hanyalah merk biasa. Ternyata 
anggapan saya salah, setelah bertemu 
dengan Daniel dan mencoba langsung 
sistem audio GECKO® C.R.I.S.T.A.L.® - 
pertama dengan mengadu speaker 6.5” 
GECKO® REVELATION SR 606R dengan 
speaker 18” bermerk milik kami, 
kemudian pada kesempatan lain saya ! 

melakukan tes sistem GECKO® dalam 
kondisi akustik yang buruk di Taipei. 
Kami benar-benar kaget dengan klariti 
GECKO® C.R.I.S.T.A.L.® yang luar 
biasa, cakupan yang balans, efisiensi 
yang tinggi, serta mudah digunakan. 
Pada akhirmya, kami memutuskan untuk 
menggunakan sistem audio GECKO® 
C.R.I.S.T.A.L.® untuk gereja kami 
karena indeks biaya-performanya cukup 
bagus. 
 
 

GECKO® C.R.I.S.T.A.L.® Untuk 
Ibadah di Gereja Lutheran Chiayi 

 AVL TIMES INDONESIA 40 



 AVL TIMES INDONESIA 41 

Ruang utama gereja kini dilengkapi 
dengan sepasang loudspeaker FOH 15” 
REVELATION SR615RF, loudspeaker 15” 
REVELATION SR606R untuk stage-fill, 
sepasang floor monitor speaker 12” 
REVELATION SR 612RF, power amplifier 
multi-stage Class-H GENESIS ELEGANCE 
AGE 600H dan AGE900H, sebuah power 
sequencer GALILEE CLASSIC PSC 8330, 
kabel audiophile TRUTH, interconnect 
audiophile OLYMPIAN, snake cable 
audiophile SEEKER SSC 2840, dan juga 
sistem DI AYERS ROCK. Kebutuhan 
microphone diberikan dari dynamic 
microphone PASSION MP830S, active 
condenser microphone SATELLITE SCM 
1820S, dan juga microphone nirkabel 
seri PASSION 6000 dengan teknologi 
hibrida. Selanjutnya mixing console 
menggunakan mixer 36 channel EXODUS 
ODYSSEY MXL 3604L.  

 
Konsep sistem dari GECKO® sangat 
berbeda dengan line array sistem yang 
diusulkan melalui simulasi komputer dari 
vendor lain – dari segi kualitas audio, 
cakupan suara, kinerja dan juga jumlah 
speaker dan amplifier yang dibutuhkan 
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