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doa kalian. 
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SARI 
 
Zaini Hasan, 2010, MANAJEMEN GRUP MUSIK SLANK DALAM INDUSTRI 
MUSIK DI JAKARTA. Skripsi, Jurusan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Syahrul Syah 
Sinaga, M.Hum dan Pembimbing II: Drs. Bagus Susetyo, M. Hum. 
 

Industri musik yang berkembang, harus memiliki tingkat manajemen yang 
baik, hal ini diwujudkan agar terciptanya sistem yang mendukung kemajuan dari 
industri musik. Dalam hal ini grup musik SLANK mendirikan badan usaha untuk 
menangani manajemen artis dan fans club. 

Sejalan dengan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang 
dapat dikemukakan adalah Bagaimanakah manajemen grup musik SLANK 
mengelola musikalitas SLANK dalam industri music dan tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen grup musik 
SLANK dalam mengelola musikalitas SLANK pada industri musik yang 
bermanfaat bagi generasi yang akan datang tentang manajemen grup musik 
SLANK. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi 
penelitian di Gg.Potlot no. 14 duren 3 Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan 
tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. 
Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif, 
kemudian direduksi, diklasifikasi, diinterprestasikan dan dideskripsikan. dalam 
bahasa verbal untuk mencari verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa grup musik SLANK memilki 
manajemen yang unik karena menitikberatkan pada rasa solidaritas yang tinggi 
bagi sesama penggemar SLANK (Slankers) dalam hal ini bagian dari manajemen 
dari grup musik SLANK meliputi manajemen produksi album rekaman, 
manajemen promosi album, manajemen konser dan manajemen fans club 

Sejalan dengan simpulan diatas maka penulis dapat menyampaikan 
kesimpulan manajemen grup musik SLANK dalam industri musik di Jakarta yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian kerja dan pengawasan sudah 
dapat dilaksanakan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seni adalah suatu yang sering digunakan masyarakat untuk berkomunikasi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan integritasnya yang bertalian dengan 

pengungkapan atau penghayatan estetik (Gertz dalam Endah, 2004). Musik selalu 

menarik untuk dibicarakan bukan karena keindahannya saja tetapi karena dalam 

kehidupan sehari-sehari musik mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai 

alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dari seseorang pada orang lain. 

Dalam kalimat lain musik merupakan pernyataan isi hati manusia yang 

diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur melalui unsur musik yaitu irama, 

melodi, harmoni, struktur, dan ekspresi sebagai suatu kesatuan yang berjalan 

seirama dan seimbang. 

Lewat musik dapat dijadikan sebagai momentum sarana promosi 

perusahaan. Hal  tersebut sangat logis dengan digelarnya pentas musik atau lebih 

kita kenal dengan live music merangsang terjadinya kerumunan masyarakat untuk 

melihat dan menikmati acara yang diselenggarakan. Ini merupakan salah satu 

yang menjadi alasan perusahaan menggunakan sarana musik sebagai promosi 

produknya. 

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau 
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jasanya. Promosi adalakh arus informasi atau persepsi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk 

mendorang permintaan. Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama meskipun 

titik beratnya berbeda. Definisi pertama lebih minitikberatkan pada penciptaan 

pertukaran, sedangkan definisi kedua lebih menitikberatkan pada pendorongan 

permintaan (Basu, 1994). 

Berdasarkan kalimat di atas dapat kita hubungkan bahwa kegiatan promosi 

dengan sarana live music sangat mengutungkan perusahaan karena tujuan promosi 

adalah untuk meningkatkan permintan (pembelian). Maka dari itu tidak sedikit 

perusahaan yang melakukan promosi dengan kemasan entertainment atau musik 

sebagai alternatif pilihan sarana kegiatan promosi. Dalam mengorganisir sebuah 

materi promosi. 

Dalam mengorganisir sebuah band dengan tampilan musiknya, 

membutuhkan sebuah manajemen dari band tersebut. Manajemen band dapat 

disebut sebagai pelaksana dan mengorganisasi materi promosi supaya dapat 

sedemikian rupa menarik masyarakat berdasarkan segmen-segmen tertentu. 

Dalam hal ini Manajemen band menyiapkan semua sarana dan prasarana 

sekaligus materi promosi yang bertujuan membidik dan mengangkat penjualan 

atau permintaan konsumen. 

Dalam industri apapun yang berkembang, harus memiliki tingkat 

manajemen yang baik, hal ini diwujudkan agar terciptanya sistem yang 
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mendukung kemajuan dari setiap industri, dalam hal ini adalah industri musik, 

yang memiliki peranan penting guna memajukan industri musik itu sendiri. 

Pulau Biru Indonesia adalah badan usaha yang didirikan grup musik 

“SLANK” untuk menangani manajemen artis dan fans club. Nama tersebut 

diambil dari judul lagu slank dialbum kedua, album Kampoengan (1990). 

Komunitas ini beralamatkan di Jalan Potlot III/14, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Pulau Biru Indonesia berkembang menjadi rumah produksi, sekitar pertengahan 

1994. Melalui rumah produksi inilah segala kreativitas dikendalikan, antara lain: 

kontrak artis, fans club, merchandise, dan manajemen lainnya yang mana 

memiliki struktur organisasi yang jelas antara lain :  

1. Media Iklan 

Periklanan adalah bentuk komunikasi non personal, yang dibayar 

mengenai organisasi, produk, pelayanan atau ide untuk sponsor tertentu. 

Komponen non personal bahwa iklan berarti melibatkan majalah, radio, TV 

yang dapat menyalurkan pesan kepada khalayak yang luas pada saat waktu 

yang sama (Belch and belch, 2004). Dimana pihak dari manajemen Grup 

Musik “SLANK” menerbitkan media majalah atau lebih sering kita sebut 

Koran Slank, dengan tujuan untuk penyambung solidaritas sesama Slankers 

(Penggemar Slank) yang terbit satu bulan sekali dan banyak memberikan 

informasi-informasi tentang agenda bulanan dan kegiatan dari Slank itu 

sendiri. Koran Slank diterbitkan pertama kali pada 10 maret 2002. 
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2. Fans Club 

Fans diambil dari kata fan dalam Bahasa Inggris, dalam pengertiannya 

dapat dikatakan orang yang menyukai atau punya apresiasi tinggi pada suatu 

obyek yang bisa berupa benda atau seseorang.  

Anthony Cohen (1985), mengemukakan bahwa sebuah komunitas 

adalah terdiri dari anggotanya yang memiliki kesamaan pada suatu hal serta 

kesamaan tersebut yang membedakan mereka dengan para anggota dari 

komunitas lainnya. Dalam sepanjang karirnya Grup Musik “SLANK” juga 

tidak luput dari para penggemar-penggemarnya di belahan Indonesia. Lazim 

masyarakat menyebutnya Slankers, dimana club ini memberikan suatu tempat 

kepada para penggemar musik Slank. 

Slank Fan Club (SFC) adalah club resmi yang dibentuk oleh 

manajemen Slank untuk menampung para penggemar fanatik Slank. Fans 

Club ini dibentuk sejak Slank merilis albumnya yang pertama melalui 

formulir isian yang disisipkan dalam album. Seiring dengan perjalanan karir 

Slank, fans mereka pun berkembang semakin banyak.  

Berpisahnya formasi Slank + BIP membuat manajer Slank saat itu 

harus mengolah ulang para penggemar Slank, maka pembuatan video musik 

lagu Tong Kosong dari album Lagi Sedih pun melibatkan para Slankers 

sebagai model. Selain itu, diciptakan pula kebiasaan jumpa fans pada hari 

Rabu dan Sabtu di jalan Potlot III/14. Semenjak itu, suasana Potlot semakin 

ramai dikunjungi para fans.  
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Banyaknya Slankers yang berkumpul saat itu membuat Potlot menjadi 

ajang kreatifitas para Slankers. Diantara mereka ada yang membuat berbagai 

aksesoris, t-shirt, bahkan ada kelompok-kelompok yang membentuk band. 

Dari keramaian ini, dibentuklah Slankers Club Jakarta.  

Ketika Bunda Iffet menjadi manajer Slank, ia melihat komunitas Fans 

Slank yang sudah semakin banyak ini harus lebih diberdayakan. Tercetuslah 

ide Bunda Iffet untuk menciptakan wadah yang independen di setiap kota 

bagi para Slankers yang kini bernama Slank Fans Club (SFC). Konser di 

Malang pada tahun 1998, menjadi titik tolak dipanggilnya sekumpulan 

Slankers di kota Malang oleh Bunda Iffet. Bunda melihat kelompok ini sudah 

terorganisir dengan rapi, maka mereka pun diberi pengarahan. SFC Malang 

adalah yang pertama kali mendapat kesempatan untuk mengelola Slankers di 

luar Jakarta.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu ”Bagaimanakah manajemen grup musik 

SLANK mengelola musikalitas SLANK dalam industri musik?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah, dapat dikemukakan tujuan penelitian ini 

adalah  ”Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen grup musik SLANK 

mengelola musikalitas SLANK dalam industri musik”.  
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1.4  Manfaat Penelitian 

Bertolak dari tujuan penelitian, diharapkan dari hasil penelitin ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi bagi generasi yang akan datang tentang 

manajemen Grup Musik “SLANK” khususnya dalam bidang seni 

pertunjukan dan instrumennya baik sebagai pustaka maupun sebagai 

bahan pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi penulis guna menambah wawasan seni musik sebagai media 

promo perusahaan. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Bagian awal skripsi berisi: judul skripsi, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, sari, kata pengantar, dan daftar isi. 

Bagian awal isi skripsi yang terdiri dari: BAB I (latar belakang, rumusan 

masalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian); 

BAB II (Landasan Teori, berisi tentang (1) Pengertian Manajemen, (2) Pentingnya 

Manajemen, (3) Fungsi Manajemen, (4) Administrasi, (5) Pengertian Seni, (6) 

Pengertian Pergelaran/Pertunjukan Musik); BAB III (Metode Penelitian, yang 

terdiri dari  pendekatan penelitian, sasaran dan latar penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data); 

BAB IV (Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan 

pembahasan dari penelitian yang dilakukan); BAB V (Kesimpulan dan Saran). 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Seni 

2.1.1 Pengertian Seni 

Seni adalah sesuatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai 

ketrampilan (Hasibuan, 2001:15). 

Seni adalah bentuk ciptaan manusia yang dapat menimbulkan perasaan 

tertentu pada seseorang. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan 

karena kehalusan dan keindahan  disebut seni (Sudjana, 1986:6).  

Keindahan yang terdapat dalam seni merupakan hasil ungkapan perasaan 

seseorang yang tercipta secara sadar, terungkap melalui media yang dapat 

ditangkap oleh indra manusia. 

Menurut Soedarsono (1987:2), seni adalah segala macam kehidupan 

yang diciptakan manusia. Batasan ini mempunyai arti, seni adalah suatu 

produk kehidupan yang indah-indah untuk mendatangkan keindahan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seni 

merupakan kemahiran seseorang dalam menciptakan bentuk-bentuk indah. 

Bentuk-bentuk indah tersebut merupakan ungkapan ide atau gagasan yang 

dituangkan pada media tertentu dengan cita rasa keindahan, sehingga 

dapat menampilkan pengalaman estetis bagi orang lain yang melihat atau 

menikmatinya. 
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2.1.2 Macam-Macam Seni 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Seni merupakan kecakapan 

membuat (menciptakan) sesuatu yang elok-elok atau indah.  

Sesuatu karya yang dibuat (diciptakan) dengan kecakapan yang luar biasa 

seperti sanjak, lukisan, ukiran-ukiran dsb. Kesenian mempunyai berbagai 

macam, diantaranya : 

1. Seni Rupa 

Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian. Seni rupa 

memiliki wujud pasti dan tetap yakni dengan memanfaatkan unsur 

rupa sebagai salah satu wujud yang diklasifikasikan ke dalam bentuk 

gambar, lukis, patung, grafis, kerajinan tangan, kriya, dan 

multimedia. 

Kompetensi dasar yang harus dicapai bidang seni rupa adalah 

meliputi kemampuan memahami dan berkarya lukis, kemampuan 

memahami dan membuat patung, kemampuan memahami dan 

berkarya grafis ,kemampuan memahami dan membuat kerajinan 

tangan, serta kemampuan memahami dan berkarya atau membuat 

sarana multimedia. Terminologi in pada dasarnya telah ditetapkan 

sebagai kecakapan seseorang yang mampu menguasai bidang 

kerupawanan. 
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2. Seni Musik 

Unsur bunyi adalah elemen utama seni musik. Unsur lain dalam 

bentuk harmoni, melodi dan notasi musik merupakan wujud sarana 

yang diajarkan. Media seni musik adalah vokal dan instrumen. 

Karakter musik instrumen dapat berbentuk alat musik Barat dan alat 

musik Nusantara/tradisional. Jenis alat musik tradisional antara lain 

terdiri dari seruling, gambang kromong, gamelan, angklung, rebana, 

kecapi, dan kolintang serta arumba. Jenis alat musik Barat antara lain 

terdiri dari piano, gitar, flute, drum, musik elektronik, sintetiserr, 

seksopon, dan terompet. 

Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam mempelajari seni musik 

meliputi kemampuan memahami dan berkarya musik, pemahaman 

pengetahuan musik mencakup harmoni, melodi dan notasi musik 

serta kecerdasan musikal yang memungkinkan seseorang dapat 

beradaptasi dengan perangkat musik secara cepat. Di sisi lain, 

kemampuan memahami dan membuat notasi, kemampuan 

mengaransemen, serta praktik dasar maupun mahir dalam banyak 

alat atau instrumen secara terampil, serta kemampuan memahami 

dan membuat multimedia.  

3.  Seni Teater 

Kompetensi dasar bidang seni teater mencakup kemampuan 

memahami dan berkarya teater, kemampuan memahami dan 

membuat naskah, kemampuan memahami berperan di bidang casting 
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kemampuan memahami dan membuat setting atau tata teknik pentas 

panggung dan penciptaan suasananya sebagai perangkat tambahan 

dalam membidangi seni teater. Di sisi lain, kemampuan memahami 

untuk berperan di luar dirinya adalah penguasaan khusus yang harus 

dikuasai secara teknis dalam berkarya teater. Kemampuan 

memahami dan membuat sarana dan prasarana perlengkapan 

berbasis multimedia adalah pendekatan aktual yang harus dikuasai 

seorang dramawan dalam kaitannya dengan penyajian teater berbasis 

teknologi. Seni teater juga sebagai bagian integral kesenian memiliki 

media ungkap suara dalam wujud pemeranan. Cara atau teknik ini 

lebih mengutamakan terciptanya casting, pembawaan, diksi, intonasi, 

pengaturan laring dan faring secara konsisten adalah bagian penting 

dari penjelmaan profesi yang harus dimiliki. 

4. Seni Tari 

Media ungkap tari adalah gerak. Gerak tari merupakan gerak yang 

diperhalus dan diberi unsur estetis. Gerak dalam tari berfungsi 

sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu 

dari koreografer. Keindahan tari terletak pada bentuk kepuasan, 

kebahagiaan, baik dari koreografer, peraga dan penikmat atau 

penonton. 

Kompetensi dasar dalam mempelajari seni tari mencakup praktik 

dasar dan mahir dalam penguasaan gerak tari meliputi tari tradisional 

maupun tari garapan, kemampuan memahami arah dan tujuan 
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koreografer dalam konsep koreografi kelompok. Kemampuan 

memahami an berkarya tari (koreografi) adalah keterampilan khusus 

berhubungan dengan kepekaan koreografi, di sisi lain diharapkan 

memiliki kepekaan memahami aspek-aspek tari dan aspek keindahan 

secara teknis. Sebagai penyesuaian abad modern, kemampuan 

memahami dan membuat perangkat multimedia hubungannya 

dengan tari adalah bentuk penyesuaian sumber daya manusia dalam 

adaptasinya dengan teknologi.  

5.  Kerajinan Tangan 

Cabang kesenian ini pada dasarnya memprioritaskan kepada 

keterampilan tangan dalam bentuk benda hasil kerajinan. Hal 

kerajinan tangan mencakup unsur-unsur bordir, renda, seni lipat,seni 

dekoratif, serta seni yang menekankan keterampilan tangan. Seni dan 

pengetahuan lain dapat dipahami dan diketahui oleh pembaca dalam 

upaya pengembangan kepribadian dan keanekaragaman. Dalam 

suatu kehidupan akan terasa hambar dan gersang apabila kita tidak 

memiliki kesenian. Kesenian dapat menyempitkan aspek budaya dan 

memperluas cakrawala serta keanekaragaman pengetahuan 

seseorang. Secara aktual kesenian yang ada berwujud musik, rupa, 

teater, dan tari secara multilingual, multikultural, dan 

multidimensional. 
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2.2 Manajemen 

2.2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage (Bahasa Inggris) yang artinya 

mengurus, mengatur, mengelola (Gomes, 2000 :1). Ada pendapat lain yang 

mengartikan bahwa manajemen berasal dari bahasa itali yaitu managgiari 

yang artinya mengendalikan hewan (Winarno, 1999 : 12). Berbeda dengan 

pendapat Jazuli (2001 : 34), kata manajemen adalah management (Bahasa 

Inggris) berasal dari kata kerja to manage, artinya mengatur, mengelola, dan 

mengendalikan sesuatu. 

Mary Parker Follet (dalam T.Hani Handoko 2003 : 8) mendefiniskan 

manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi 

ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi 

melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas 

yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas 

itu sendiri. 

Sedangkan Stoner (dalam T.Hani Handoko 2003 : 8) mengemukakan 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Definisi ini menjelaskan bahwa manjemen itu merupakan 

suatu proses yang sistematis untuk melakukan pekerjaan. 

Luther Gulick (dalam T. Hani Handoko 2003 : 11) mendefiniskan 

manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha 
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secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia 

bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini 

lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick manajemen telah 

memenuhi persyaratan untuk disebut ilmu pengetahuan, karena telah 

dipelajari untuk waktu lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian 

teori. 

Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa 

manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam 

penerapannya; misal ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya. 

Bidang-bidang ilmu ini dapat kita pelajari secara universal. 

Atas dasar uraian di atas, Gulick merumuskan bahwa pada dasarnya 

manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk 

menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controling). Untuk 

lebih jelasnya, Gulick mendeskripsikan suatu manajemen pada bagan di 

bawah ini : 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Managemen Organisasi  

1. Perencanaan (Planning) 

Tujuan 
Organisasi Manajemen 

• Perencanaan 
• Pengorganisasian 
• Penggerakan 
• Pengawasan 
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Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum 

usaha dimulai hingga proses usaha masih berlangsung (Jazuli, 2001:35). 

Dalam arti luas perencanaan dapat dimengerti sebagai penetapan tujuan, 

kebijakan prosedur, program, pembiayaan (budget), standart mutu dari 

suatu organisasi. Dalam membuat perencanaan perlu mendasarkan pada 

beberapa alternatif, diantaranya adalah; 1) kemampuan, 2) kondisi 

lingkungan, 3) kompetensi, dan 4) kerjasama. 

Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan 

datang, perencanaan yang merupakan kumpulan kebijakan yang secara 

sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data dapat dipertanggung 

jawabkan serta dapat digunakan sebagai pedoman kerja (Mulyasa, 

2002:20). 

Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan 

memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, 

dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada (Harold Kountz 

dan Cyril O donnel dalam malayu S.P. Hasibuan). Jadi masalah 

perencanaan adalah masalah ”memilih” yang terbaik dari beberapa 

alternatif yang ada. 

Dalam  semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung 

usaha-usaha pencapaian tujuan, fungsi pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, dan pengawasan (Swasta dkk, 1988:91). Pada 

hakekatnya, perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan 
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yang menjadi dasar bagi aktivitas di waktu yang akan datang. Dalam 

prosesnya, diperlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, 

bagaimana mengerjakan, dimana suatu kegiatan perlu dilakukan, serta 

siapa yang perlu bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 

Perencanaan berarti penggambaran dimuka hal-hal yang harus 

dikerjakan dan cara bagaimana mengerjakan dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan, agar benar-benar tujuan dari usaha bersama 

itu tercapai (Swasta dkk, 1988:92-93). 

Tani Handoko (2003:78), mengemukakan bahwa perencanaan adalah 

suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; 

rencana harus diimplementasikan. Setiap selama proses implementasi dan 

pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap 

berguna. “ Perencanaan kembali” kadang-kadang dapat menjadi faktor 

kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu perencanaan harus 

mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan 

diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. 

Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan 

(decision making), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan 

kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan 

harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. 

Semua Kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap 

berikut ini : 
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Tahap 1 : Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan 

dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau 

kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan 

tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-

sumber dayanya secara tidak efektif. 

Tahap 2 : Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi 

manajemen Grup Musik “SLANK” dalam hal ini dari tujuan 

yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk 

mencapai tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan 

rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah 

keadaan manajemen Grup Musik “SLANK” dianalisa akan 

didapat informasi-informasi mengenai data stastistik dan 

keuangan, yang didapatkan melalui komunikasi dalam 

organisasi. 

Tahap 3 :  Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala 

kekuatan dan kelamahan serta kemudahan dan hambatan perlu 

diindetifasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam 

mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor 

lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu 

organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin 

menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi 

keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang 
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mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari 

proses perencanaan. 

Tahap 4 : Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk 

pencapian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan 

meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk 

pencapaian tujuan, penilian alternatif-alternatif tersebut dan 

pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara 

berbagai alternatif yang ada. 

Mengapa sebelum memulai sesuatu harus terlebih dahulu 

direncanakan? Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan 

dilakukan untuk mencapai 1) “protective benefits” yang dihasilkan dari 

pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan 

keputusan, dan 2) “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses 

pencapian tujuan organisasi. 

Manfaat perencanaan. Perencanaan mempunyai banyak manfaat. 

Sebagai contoh, perencanaan 1) membantu manajemen untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; 2) membantu 

dalam kristalisasi persesuian pada masalah-masalah utama; 3) 

memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih 

jelas; 4) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; 5) 

menghemat waktu, usaha dan dana. 

Perencanaan sendiri juga mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa 

diantaranya adalah bahwa; 1) pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan 
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mungkin berlebihan pada kontribusi nyata; 2) perencanaan cenderung 

menunda kegiatan; 3) perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen 

untuk berinisiatif dan berinovasi; 4) kadang-kadang hasil yang paling baik 

didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap 

masalah pada saat masalah tersebut terjadi; dan 5) ada rencana-rencana 

yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. 

Meskipun perencanaan mempunyai kelemahan-kelamahan tersebut, 

manfaat-manfaat yang didapat dari perencanaan jauh lebih banyak. Oleh 

karena itu, perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi harus 

dilakukan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian 

pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti 

organisasi perusahan, rumah sakit, atau perkumpulan seni. Pengertian 

kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara 

dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para 

anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Dalam 

bab ini akan dibahas bermacam-macam aspek pengorganisasian. 

Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani), 

yang berarti alat. Adanya satu alat produksi saja belum menimbulkan 

organisasi, setelah diatur dan dikombinasikan dengan sumber-sumber 

ekonomi lainnya seperti manusia, bahan-bahan, dan sebagainya timbulah 

suatu keharusan untuk mengadakan kerjasama secara efisien dan efektif, 
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serta dapat hidup sebagaimana mestinya, keadaan ini dapat membentuk 

suatu organisasi (Swasta, 1998:13). 

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasi sedemikian rupa, sehingga 

hubungan satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya. 

Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang 

menunjukan garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan 

yang ada, dan sebagainya. Organisasi hanya merupakan ”wadah” dan 

”alat” tempat menejer melakukan kegiatan-kegiatanya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. 

Pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi 

yang bersifat statis. Jika pengorganisasian baik, maka organisasi pun akan 

baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Pengorganisasian merupakan 

suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-

macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan 

orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang 

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan 

kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut 

(Malayu S.P. Hasibuan, 2001:118). 

Menurut Jazuli ( dalam T. Hani Handoko 2001 : 36) pengorganisasian 

diartikan sebagai keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, 

tugas, dan tanggung jawab (wewenang) sedemikian rupa sehingga tercipta 

suatu organisasi yang dapat digerakkan menjadi satu kesatuan kerjasama 
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untuk mencapai suatu tujuan. Prinsip pengorganisasian adalah pengaturan 

tugas dan tanggung jawab, penempatan orang pada tempat yang tepat 

untuk jabatan yang tepat, dan penyediaan peralatan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Untuk dapat mempertahankan atau menciptakan suatu bentuk kesenian 

dalam prosesnya sangat dibutuhkan adanya kerja pengelolaan kegiatan, 

baik individu maupun kelompok produksi seni. Untuk meningkatkan agar 

lebih berdaya guna dan berhasil maka perlu adanya pendekatan secara 

teoritis konseptual yang harus dilakukan dengan sengaja ( Bisri, 2000 : 

28). Hasil dari kesenian sebelumnya memerlukan proses terlebih dahulu, 

hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang diatur dengan baik serta 

memerlukan suatu pendekatan yang dilakukan secara sengaja. 

Menurut Esthu (dalam Bisri, 2000 : 30), pengelolaan organisasi seni 

sudah saatnya untuk mengubah pola, artinya perlu perubahan budaya 

organisasi dari ”Product In Concept” ke ”Market In Concept”. Ini bukan 

berarti produk karya seni harus tunduk pada kehendak pasar, melainkan 

harus jeli melihat kebutuhan dan sekaligus menciptakan pasar. 

Menurut Riantiamo (dalam Bisri, 2000:3), manajemen kesenian 

hanyalah semacam alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu 

sendiri. Itulah manajemen yang ideal bagi kesenian, ia harus sanggup 

membantu seniman untuk sampai kepada mutu artistiknya. Dan ia tidak 

berhak menjadi penghambat. Maka seharusnya ia bukan suatu yang: 

”Market Oriented” melainkan ”Product Oriented”. Produk karya seni 
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(konsep artistik) sumber dan sekaligus muaranya. Untuk itu pasar harus 

diciptakan.  

3. Penggerakan (Actuating) 

Pengerakan menyangkut tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu 

organisasi bisa berjalan, sehingga semua yang terlibat di dalam organisasi 

harus berupaya ke arah sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial 

(Jazuli, 2001:40). Prinsip penggerakan adalah 1) efisiensi; 2) komunikasi; 

3) kompensasi atau penghargaan baik yang berupa uang atau bukan uang 

dari pimpinan. 

Penggerakan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien (Mulyasa, 2002:21). Rencana yang telah disusun akan memiliki 

nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam penggerakan, 

setiap organisasi harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan, 

sebab jika tidak kuat akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Menurut Sudianto (1989:169) secara umum penggerakan mempunyai 

arti suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Karena menggerakan para 

bawahan, maka dengan demikian seorang pemimpin berada di tengah-

tengah para bawahan sebagai pendorong (sebagai motivator). Pernyataan 

di atas mengambarkan bahwa dalam manajemen, proses penggerakan 

lebih bersifat inklusif yaitu motivasi yang di dalamnya terdapat upaya 

sebagai peningkatan untuk mendorong keluaran agar lebih baik. Di sini 
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peran manajer untuk dapat melihat motivasi sebagai suatu sistem sangatlah 

penting sebagai upaya peningkatan produktifitas dari para karyawan. 

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan adalah kegiatan pimpinan dalam mengupayakan agar 

pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan 

tujuan yang telah ditentukan (Jazuli, 2001:41). Pengawasan adalah fungsi 

terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen. Dengan adanya 

pengawasan dapat diketahui mana-mana pekerjaan yang belum selesai dan 

yang sudah selesai, bagian mana yang ada penyimpangan dan bagian mana 

yang sudah berjalan dengan program. Dalam manajemen pengawasan 

mutlak dilakukan, hal ini perlu untuk mengontrol adanya suatu 

penyimpangan yang terjadi, sert untuk dapat segera diketahui. 

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati 

secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, 

petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, 

serta memperbaiki kesalahan (mulyasa, 2002 :21). Pengawasan merupakan 

kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat 

secara komprehesif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. 

Pengawasan merupakan fungsi seorang manajer dalam melaksanakan 

penilaian dan mengendalikan jalannya operasi atau suatu kegiatan badan 

usaha yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

(Sudianto, 1989:169). 
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Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler yaitu 

suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan 

tujuan-tujuan perencanaan, merancang sitem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, 

serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya suatu badan usaha atau perusahaan dalam hal ini 

management Grup Musik “SLANK”, dipergunakan dengan cara paling 

efektif dan efisien dalam pencapian tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa manajemen 

adalah mengatur, mengelola, mengendalikan suatu program manajemen 

yang meliputi 1) Perencanaan (plainning); 2) Pengorganisasian 

(organizing); 3) penggerakan (actuating); 4) pengawasan atau evaluasi 

(controlling). Dimana dari semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

2.2.2  Faktor-Faktor Manajemen Produksi 

Faktor-faktor dalam manajeman produksi (Bastomi, 1996:50) atau 

bahan-bahan menajemen produksi (alat/sarana manajemen produksi): 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkup 

manajemen musik “SLANK” yang menjadi faktor utama, yang 

menentukan kinerja dari manajemen produksi Grup Musik ”SLANK”. 

Faktor tersebut diantaranya: 
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1) Man (manusia) 

2) Metode (cara) 

3) Market ( Pasar) 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sistem kelompok, 

dalam hal ini berasal dari luar ruang lingkup manajemen Grup Musik 

“SLANK”. Tetapi mempengaruhi kinerja dari manajemen produksi musik 

SLANK. Faktor eksternal tersebut antara lain: 

1) Money (modal) 

2) Material (alat) 

3) Market (pasar ) 

 
2.3 Pentingnya Manajemen 

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, 

waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan 

adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja 

sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka 

pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan 

yang diinginkan tercapai. 

Menurut Hasibuan (2001:3) pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:  
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2.3.1 Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga 

diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelesaiannya. 

2.3.2 Perusahaan akan dapat berhasil, jika manajemen ditetapkan dengan 

baik. 

2.3.3 Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

semua potensi yang dimiliki. 

2.3.4 Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan. 

2.3.5  Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan 

memanfaatkan manusia, model, metode, material, sarana dan 

prasarana,  dan pasar dalam proses manajemen tersebut. 

         2.3.6   Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

         2.3.7 Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 

         2.3.8 Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 

         2.3.9 Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama kelompok. 

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur 

semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-

yayasan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang 

baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling 

menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. 
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2.4 Musik 

Musik adalah pengungkapan isi hati manusia dalam bentuk bunyi yang 

teratur dengan melodi atau ritme, serta mempunyai unsur harmoni atau 

keselarasan yang indah (Sunarto, 1989). 

Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu Musike (Hardjana, 1983: 6-

7). Musike berasal dari perkataan muse-muse, yaitu sembilan dewa-dewa Yunani 

di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam 

metodologi Yunani kuno mempunyai arti suatu keindahan yang terjadinya berasal 

dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Kemudian 

pengertian itu ditegaskan oleh Pythagoras, bahwa musik bukanlah sekedar hadiah 

(bakat) dari para dewa-dewi, akan tetapi musik terjadi karena akal budi manusia 

dalam membentuk teori-teori dan ide konseptual. 

Pengertian yang diungkapkan oleh Jamalus (1988: 1), bahwa musik adalah 

sebagai hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi-komposisi musik 

yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur 

musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur dan ekspresi sebagai 

satu kesatuan. 

Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama 

merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua 

unsur tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting dalam 

sebuah lagu. 

Menurut Jamalus (1988: 7), pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan atas: 
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1. Unsur-unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi, atau struktur lagu. 

2. Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik dan warna nada kedua 

unsur pokok musik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan.  

 

2.5 Kelompok Musik 

Kelompok atau grup pada dasarnya istilah yang diberikan kepada dua atau 

lebih orang yang berkecimpung di dalam sebuah kegiatan. Dan musik itu sendiri 

dapat diartikan sebagai bunyi yang diterima oleh individu yang berbeda-beda 

berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. 

Grup musik atau band adalah sebuah istilah yang diberikan kepada dua 

atau lebih orang yang biasanya melakukan sebuah aransemen musik dan 

memainkannya. (http//id.wikipedia.org). 

“Indie” dapat diartikan sebagai usaha secara mandiri dalam berkarya 

memproduksi, dan merencanakan pola distribusi. Dan indie sangat erat dengan 

pengaruh idealisme bermusik. Grup Musik “SLANK” merupakan sekumpulan 

dua orang atau lebih yang berkegiatan positif melalui bermusik. Mereka 

mempunyai aliran Rock and Roll yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi, dan 

di dalam lirik-lirik lagunya Slank mempunyai arti sebuah kesatuan yang 

menuntaskan suatu tujuan tanpa harus menunda yang mereka siratkan dalam lirik-

lirik lagu mereka. Grup Musik “SLANK” berharap tujuan yang ada di dalam lirik 

lagunya mampu menjadi doktrin bagi penikmat karyanya. 
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2.6.   Bentuk Pertunjukan Musik 

Menyaksikan suatu pertunjukan musik tidak terlepas dari suatu bentuk 

penyajian musikitus sendiri. Bentuk yang berkaitan dengan seni adalah bentuk 

ekspresi yang merupakan suatu perwujudan dari sebuah karya seni. Bentuk 

perwujudan seni tersebut tergantung dari materi yang digunakan. Materi yang 

digunakan dalam mewujudkan bentuk musik adalah suara, baik itu suara manusia 

(vokal) maupun suara alat musik (instrumen). 

Menurut Poerwodarminto (1994:108), bentuk mengandung pengertian 

wujud yang ditampilkan. Menurut Suwondo (1992:5) berpendapat bahwa, bentuk 

merupakan suatu media atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan arti yang 

terkandung oleh bentuk itu sendiri atau menyampaikan peran tertentu dari 

pencipta kepada masyarakat sebagai penerima. 

Suwito (1996:37) menyebutkan, bahwa bentuk pertunjukan musik ditinjau 

dari jumlah pemusik atau pendukungnya digolongkan menjadi empat golongan 

yaitu: Solo, Duet, Ansambel, dan Orkestra. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metodologi adalah suatu prosedur atau cara untuk memecahkan suatu 

permasalahan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, guna untuk 

mencari kebenaran. Metode penelitian adalah cara-cara bekerja untuk dapat 

memahami objek penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui 

oleh seorang peneliti. Metode penelitian memberikan ketentuan-ketentuan dasar 

untuk mendekati suatu masalah dengan tujuan menentukan atau memproses hasil 

yang benar-benar akurat. 

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal dari minat untuk 

mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, 

teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya 

(Singarimbun dan Effendi, 1987:12). 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian umumnya berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka yang menunjukan kuantitas. Penelitian deskriptif  

mengumpulkan data, menentukan dan melaporkan yang ada menurut kenyataan. 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian adalah manajemen grup musik Slank di Gg. Potlot 

No 14 Duren Tiga Jakarta Selatan. Sasaran penelitian adalah manajemen 

Grup Musik “SLANK” di Jakarta. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau bahan yang relevan, akurat dan 

terandalkan yang bertujuan untuk menciptakan hasil penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.3.1 Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan berbagai indera tanpa pertolongan alat standar 

untuk keperluan tersebut. Menurut Arikunto (1993:123), metode 

observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. Dalam penelitian observasi dapat 

juga dilakukan dengan angket, kuestioner, rekaman gambar, dan 

rekaman suara. 

Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Observasi langsung dapat dapat dilakukan dengan mengambil 

peran atau pun tak berperan. Menurut Spedley 1980 (dalam Sutopo, 
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1996:59) menjelaskan bahwa peran dalam observasi dapat dibagi 

menjadi; 1) tak berperaan sama sekali, 2) berperan pasif, 3) berperan 

aktif, dan berperan penuh, dalam arti peneliti benar-benar menjadi warga 

anggota kelompok yang sedang diamati. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan, artinya peneliti tidak langsung terlibat pada 

situasi yang sedang diamati, dengan kata lain peneliti tidak berinteraksi 

atau mempengaruhi objek yang diamati. 

3.3.2 Wawancara 

Dalam dunia penelitian wawancara didefinisikan sebagai hal yang 

sangat penting dalam pengumpulan data, untuk menemukan apa yang 

ada dalam pikiran orang yang diwawancarai, apa yang dipikirkannya, 

dan apa yang dirasakannya (Sigit, 1999:159). 

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan 

konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, 

peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan 

sebagainya. Untuk merekontruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian 

dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal seperti itu 

dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang 

(Sutopo, 1996:55). Wawancara dilakukan kepada manajer SLANK, 

penikmat seni, personil SLANK dan penanggung jawab grup musik 

SLANK untuk mengetahui tentang manajemen grup musik SLANK, 

materi pelatihan serta untuk mengetahui pengelolaan organisasinya. 
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Wawancara dilakukan secara mendalam agar memperoleh pengertian 

dan gambaran nyata dari informan sehingga diharapkan dapat diperoleh 

data berupa deskripsi yang aktual (nyata, cermat, dan terinci). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai manajemen Grup 

Musik “SLANK” di Jakarta, yang meliputi Marketing dan Traffic, Music 

Director, Production, monitoring. Sasaran wawancara dalam penelitian 

ini adalah manajer Grup Musik “SLANK”. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan 

dengan dokumen baik dalam bentuk laporan, surat-surat resmi maupun 

catatan harian dan sebagainya. 

Menurut Moleong (2000:161), dokumentasi adalah bahan tertulis 

atau film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. Dokumentasi digunakan untuk 

memperluas penelitian, karena alasan-alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Teknik tersebut peneliti dapat mempelajari dokumen yang 

berhubungan dengan materi “manajemen grup musik Slank di Jakarta”. 

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan berbagai macam 

domumentasi yang kami gunakan diantaranya: buku-buku, foto-foto, 

arsip-arsip, autobiografi, surat-surat. Hal ini bertujuan agar dokumen 

tersebut diharapkan dapat memberikan uraian dan wujud tentang 

manajemen Grup Musik “SLANK” di Jakarta. Dalam penelitian ini 
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dokumentasi dilakukan disekitar kantor management Grup Musik 

“SLANK” untuk mendokumentasikan kegiatan apa saja yang dilakukan 

oleh management Grup Musik “SLANK”. 

 

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan tri anggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperlauan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (moleong, 1996:178). 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, pencatatan dan 

wawancara dengan informan, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid 

dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan tri anggulasi sumber data 

melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data, mengolah, dan 

menginterprestasikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

sehingga peneliti menyajikan sesuai dengan data yang terkumpul (Usman, 

1996:86). Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersifat kualitatif. Oleh karena 

itu analisis data yang digunakan adalah sesuai dengan data kualitatif, yaitu analisis 

deskriptif kulitatif. Proses analisis data ditempuh melalui proses reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
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Reduksi data merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau 

pengumpulan dokumen yang masih berupa uraian panjang dan perlu direduksi. 

Menurut Rohidi (1993:16), mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai 

dengan permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi, 

serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disederhanakan dalam 

pengertian bahwa sejumlah data yang terkumpul melalui teknik wawancara, 

teknik observasi, dan dokumentasi digabung menjadi satu kemudian dicoba untuk 

dibakukan dan diolah serta dipilah-pilah menurut jenis-jenis atau golongan pokok 

bahasannya . Karena data yang diperoleh masih dalam bentuk uraian panjang 

maka perlu sekali untuk direduksi. Dengan mereduksi data dapat membantu 

peneliti dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. 

Data yang telah terorganisir dan diabstraksi, kemudian disajikan dan 

dianalisis dengan tidak menggunakan metode statistik (yaitu analisis yang 

berdasarkan pada perhitungan angka), tetapi dalam bentuk pernyataan yang 

dijabarkan secara deskriptif. 

Penyajian data dalam hal ini dimaksudkan sebagai langkah pengumpulan 

informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain mereduksi dan menyajikan data, 

tindakan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Simpulan tersebut tidak mutlak, 



35 

 

tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada kemungkinan berubah setelah diperoleh data 

yang baru. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah Singkat Grup Musik “SLANK” 

Slank terbentuk  sejak tahun 1983, dan sekarang menjadi salah satu grup 

musik papan atas di Indonesia. Terbentuk grup music “SLANK” yaitu bulan 

Desember 1983. Awalnya band ini bernama CSC (Cikini Stone Complex) yang 

terdiri dari anak – anak SMA Cikini, Jakarta. Grup ini terdiri dari Bimo Setiawan 

(drummer), Boy (gitaris), Kiki (gitaris), Abi (bassis), Uti (vokalis), dan Well 

Welly (vokalis). Mereka mengekspresikan hobinya terhadap karya-karya Rolling 

Stones yang beraliran Rock n Roll. Sayangnya grup ini tidak bisa bertahan lama 

dan akhirnya membubarkan diri. 

Saat itu Bimbim alias Bimo Setiawan meneruskan grup band musik ini 

dibantu dengan kedua saudaranya Denny dan Erwan, dan membentuk formasi 

baru yang terdiri dari Bimbim (drummer), Denny (bassis), Erwan (gitaris), 

Bongky (gitaris), Kiki (vokalis). Dengan terbentuknya formasi baru tersebut 

kemudian band ini berganti nama menjadi “SLANK”. Nama “SLANK” diambil 

karena band ini merupakan salah satu band yang dianggap slengek’an (urakan, 

red) oleh para penggemarnya. Oleh karena itu, Bimbim mencetuskan nama 

“SLANK” sebagai nama band nya.  

Dalam perjalanannya Grup Musik “SLANK” mengalami bongkar pasang 

atau pergantian personil, meski demikain Grup Musik ini masih tetap 
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dipertahankan.  Dengan formasi yang baru, Bimbim (dummer), Kaka (vokalis), 

Bongki (bassis), Pay (gitaris), dan Indra (keybordis).  

Tahun 1996 saat menggarap album keenam lagu sedih, Bimbim selaku 

leader akhirnya memutuskan untuk memecat Bongky, Pay dan Indra. Namun ada 

juga yang menyebutkan bahwa Bongky, Indra dan Pay keluar atau mengundurkan 

diri karena perilaku Bimbim dan Kaka yang sudah terlampau parah dalam 

penggunaan narkoba. Perpecahan tersebut sebenarnya sudah bisa terlihat di album 

ke lima mereka di lagu Pisah Saja Dulu, bahkan bimbim berniat untuk 

membubarkan grup musik “SLANK” tetapi niat itu diurungkan. Akhirnya Kaka 

dan Bimbim tetap menggarap album ke-6 dengan bantuan additional player.   

Reynold masuk untuk mengisi posisi gitar dan Ivanka yang waktu itu sering 

nongkrong di Potlot juga ikut membantu dalam mengerjakan project Slank untuk 

album ke enam dengan formasi masa transisi ini. Akhirnya Ivanka ditarik menjadi 

personil resmi, tetapi reynold tidak bisa terus bertahan karena dirasa belum terlalu 

mampu mengikuti kegiatan grup musik “SLANK” yang begitu padat. Sepeninggal 

Reynold, management langsung mencari orang untuk untuk menyelesaikan sisa 

show di beberapa kota. Ivanka merekomendasikan Abdee Negara untuk 

membantu Slank karena Abdee dan Ivanka memang sebelumnya sudah 

bersahabat. Tetapi ternyata manager Slank sudah mengontak Mohammad Ridwan 

Hafiedz (Ridho) yang baru saja menyelesaikan sekolah gitarnya. Akhirnya mereka 

berdua dimasukkan semua dalam personil grup musik “SLANK”. 

Dengan adanya dua gitaris ini sebenarnya sangat membingungkan juga 

karena sebelumnya Slank hanya memakai satu gitaris. Namun karena waktu yang 
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sangat singkat dan mendesak, akhirnya dua orang tersebut dipakai untuk 

melengkapi formasi inti Slank. Dan ketika konser pun, semua mata hampir tertuju 

ke arah dua gitaris baru tersebut. Ketika itu Slank diprediksi akan hancur dalam 

setahun namun ternyata formasi ini bertahan hingga saat ini dan mereka terus 

melahirkan karya-karya yang menegaskan eksistensi mereka di dunia musik 

Indonesia. 

Tentunya tidak mudah mempertahankan kekompakan, kebersamaan ,dan 

eksistensi mereka dalam sebuah band yang personilnya berasal dari orang-orang 

yang memiliki berbagai macam karakter yang berbeda,baik dari pola pikir 

maupun latar belakang, dan masing-masing personil tidak mesti sama 

pendapatnya dalam bermain musik. Masing-masing memiliki cara pandang 

berbeda tetapi mempunyai satu tujuan yaitu menghasilkan kualitas penyajian 

musik yang menarik dan layak disaksikan dan ditampilkan di depan masyarakat 

penikmat musik. 

Grup Musik “SLANK” ini merupakan grup yang cinta damai, dan pada 

kenyataanya Grup Musik “SLANK” tidak saja berhasil merebut hati penggemar, 

tapi Grup Musik “SLANK” ini juga telah berhasil membangkitkan semangat dan 

solidaritas dari sebuah generasi untuk punya sikap. Hingga saat ini grup Musik 

“SLANK” memiliki kelompok penggemar yang fanatik dan kreatif, yang dikenal 

sebagai “Slankers”. 
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4.2 Manajemen Organisasi Grup Musik “SLANK” 

Selatan Sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik apabila pemimpin 

tersebut dapat mengatur anak buahnya dengan baik dan menerapkan langkah-

langkah menejemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

dan pengevaluasian, Winamo (dalam Taslan, 2002:49). 

Dalam pengelolaan sebuah organisasi tidak lepas dengan adanya sebuah 

perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu dibuat sebelum melakukan 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Winarno (dalam Andiani, 

1999:52) mengungkap bahwa, perencanaan dikatakan baik apabila perencanaan 

tersebut spesifik, menantang, dan realistis. 

Grup musik “SLANK” merupakan salah satu grup band yang mempunyai 

management sendiri yang dimanageri oleh Iffeth Sidharta. Bunda Iffeth sapaan 

akrab dari Iffeth Sidharta merupakan ibu dari salah satu personil Grup Musik 

“SLANK”. Dalam perkembangannya Grup Musik “SLANK” membentuk label 

sendiri sehingga bukan industri yang “menyetir” mereka.  Album-album yang 

diedarkan lewat label juga mereka bentuk sendiri.  Kunci utamanya adalah mereka 

punya harga tawar yang maksimal tentang apa saja soal albumnya. Saat ini 

Management Grup Musik “SLANK” beralamat di Jalan Potlot No. 14, Duren Tiga 

Jakarta (12760) DKI Jakarta Indonesia. 
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4.2.1 Personil Grup Musik “SLANK” 

1) Akhadi Wira Satriaji (Kaka) 

 
Gambar 4.1 : Foto Kaka 

 
 

Nama: Akhadi Wira Satriaji (Kaka) 
Posisi : Vokalis 

 

Kaka sapaan akrab dari Akhadi Wira Satriaji merupakan vokalis salah 

satu personil grup musik “Slank”. Kaka lahir dari keluarga berantakan. 

Sejak ditinggal ibunya pada usia 2 tahun, dia diurus keluarga Denny di 

Kebon Sirih. Pria kelahiran Jakarta, 10 Maret 1973 ini mencoba mencari 

jati dirinya sendiri. Sejak kelas 4 SD, kaka sudah berkeinginan menjadi 

seorang penyanyi. Setiap kali mendengarkan musik, kaka selalu 

mengikutinya. Kaka juga selama beberapa tahun sebenarnya menjaga 

studio di potlot, tetapi dia belum sadar dengan bakat terpendamnya. Kaka 

mulai masuk grup musik “Slank” ketika bimbim meminjam dirinya untuk 
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menggantikan Willy yang cabut dari grup musik “Slank”, tetapi ternyata 

kebablasan hingga resmi menjadi personil grup musik “Slank 

2) Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim) 

 
 

Gambar 4.2 : Foto Bimbim 
Nama: Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim) 

Posisi: Drummer 
 

Nama asli Bimo Setiawan Almachzumi ini merupakan drummer dari 

grup musik “Slank”. Bimbim sekilas terlihat sosok yang penuh misteri, 

apalagi jika melihat gaya yang malas-malasan. Badan yang ceking 

ditambah wataknya yang keras membuat Bimbim seperti gangster. Tapi 

jangan ngira pentolan Slank ini angker. Asal bisa ngedeketin, Bimbim 

enak orangnya. Pria kelahiran Jakarta, 25 Desember 1966 ini memang 

berpenampilan seperti itu. Keinginan Bimbim ada tiga yaitu main bola, 

ngeband, dan jadi gangster. Makanya, drummer grup musik “Slank” ini 

sejak kecil punya gangster. Bunda yang tidak tahan dengan kelakuan 



42 

 

Bimbim langsung membuat kesepakatan bolah melakukan apapun asal di 

rumah. Makanya sejak itu rumah Bimbim menjadi markas bagi kawan-

kawannya. Jalan hidupnya sebagai seniman musik mulai membentuk 

markas Pulau Biru yang di bangun di halaman rumahnya.  

3) Ivan Kurniawan Arifin (Ivanka) 

 

Gambar 4.3 : Foto Ivanka 
Nama: Ivan Kurniawan Arifin (Ivanka) 

Posisi: Bassist 
 

Jika ditanya soal hobi, Ivanka langsung menjawab ngeband. Sejak 

kelas 2 SMP, dirinya memang ingin sekali menjadi musisi, apalagi dari 

berbagai media massa dia banyak tau jika anak band itu asyik sekali. Pria 

kelahiran Jakarta, 9 Desember 1971 ini terpaksa kucing-kucingan dengan 

orangtuanya tiap kali mau latihan. Karena keasyikan ngeband, 

sekolahnya nyaris berantakan. Begitu pula saat kuliah, saat dosen sedang 

menerangkan materi, Ivan malah berkutat dengan lirik lagu. Akhirnya dia 
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memutuskan untuk terjun total di dunia musik. Tahun 1994 Ivan berterus 

terang pada orangtuanya untuk fokus di dunia musik, awalnya orangtua 

Ivan keberatan, tetapi Ivan tetap ngotot dengan keputusannya. Ivan 

masuk di grup musik “Slank” tahun 1997, Ivan yang sekarang memegang 

posisi Bassist berikrar bakal menomorsatukan Slank, karena dari musik 

itulah ia banyak belajar soal pergaulan hidup termasuk kesetiaan. 

4)  Abdee Negara (Abdee) 

 
Gambar 4.4 : Foto Abdee 

Nama: Abdee Negara (Abdee) 
Posisi: Gitaris 

 

Dongala merupakan sebuah kota kecil di Sulawesi yang merupakan 

tempat kelahiran pria yang mempunyai nama asli Abdee Negara. Tempat 

kelahirannya jarang sekali kedengaran melahirkan pemusik andal, 

apalagi sarana di tempat tersebut tidak mendukung pula. Pria kelahiran 

28 Juni 1968 ini ingin sekali menjadi pemusik terkenal. Di usia SD, 

dirinya sudah bisa bermain gitar dan berteman dengan anak SMA dan 
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mahasiswa yang satu hobi dengannya. Lulus SMA Abdee pindah ke 

Jakarta untuk kuliah, tetapi juga disambi dengan ngeband. Tahun 1997 

Abdee masuk grup band “Slank” lantaran diajak Ivan yang pernah satu 

band dengannya dulu. Begitu gabung di grup musik “Slank”, Abdee 

makin polpolan main musik. Pengalaman dan materi yang didapat sangat 

berarti, makanya ia sudah mantap di musik. Saat ini Abdee memegang 

posisi sebagai gitaris di grup musik “Slank 

5) Mohammad Ridwan Hafiedz (Ridho) 

 

Gambar 4.5: Foto Ridho 

Nama: Mohammad Ridwan Hafiedz (Ridho) 
Posisi: Gitaris 

 

Sejak kecil, Mohammad Ridwan Hafiedz sudah pintar memainkan tuts 

piano dengan benar. Bakatnya terus berkembang. Saat kelas 2 SMP 

dirinya mencoba memainkan bas. Dari situ membelot ke gitar begitu 

duduk di bangku SMA. Pria kelahiran Ambon, 3 September 1973 ini 
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makin giat main band. Saat kuliah di IBII, dia bergabung dengan Last. 

Tahun 1995, Ridho cabut ke Amerika untuk berguru di Musician Institute 

Guitar Institute of Tecnologi selama setahun. Begitu pulang ke Jakarta, 

dia menjadi instruktur gitar. Ternyata itulah jalannya menuju markas 

“Slank”, tanpa diduga manager grup musik “Slank” memberikan 

kesempatan untuk dirinya bergabung dengan kaka dan kawan-kawan.  

 

4.2.2 Filosofi Logo Grup Musik “SLANK” 

Logo, gambar atau lambang menjadi sesuatu yang penting dalam 

menunjukan identitas. Hal ini pula yang mendasari grup musik membuat 

logo untuk mempermudah bagi para penikmat musik mengingat grup musik 

tersebut. Grup Musik “SLANK” mempunyai logo yang berbentuk kupu-

kupu. Menurut Bimbim, “Kupu-kupu itu kan berasal dari kepompong, 

berubah jadi ulat dan kemudian menjadi kupu-kupu. Ia akan terbang bebas. 

Walaupun terbang tinggi, hinggapnya tetap di tempat yang indah. Berbeda 

dengan lalat yang selalu mencari tempat jorok”.  

 

Gambar 4.6 : Logo Grup Musik “SLANK” 
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Sampai sekarang logo kupu-kupu tetap digunakan dengan modifikasi 

yang bermacam-macam sehingga mampu memperkuat eksistensi grup music 

ini hingga sekarang. 

 

4.2.3 Diskografi Grup Musik “SLANK” 

Grup Musik “SLANK” saat ini menjadi salah satu Grup musik  dengan 

bayaran termahal di Indonesia karena prestasi yang telah diraihnya sudah 

cukup banyak, Band yang sudah berumur 26 tahun ini telah mengeluarkan 

banyak album diantaranya: 

  Album Studio 
1. 1990 - Suit... Suit... He... He... (Gadis Sexy) 

2. 1991 - Kampungan 

3. 1993 - Piss! 

4. 1995 - Generasi Biru 

5. 1996 - Minoritas 

6. 1996 - Lagi Sedih 

7. 1997 - Tujuh 

8. 1998 - Mata Hati Reformasi 

9. 1999 - 999+09Double Album 

10. 2001 - Virus 

11. 2003 - Satu Satu 

12. 2004 - Road to Peace 

13. 2005 - PLUR 

14. 2006 - Slankissme 
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15. 2007 - Slow But Sure 

16. 2008 - Slank - The Big Hip 

17. 2009 - Anthem For The Broken Hearted 

18. 2010 - Jurus Tandur no. 18 

Album Live 
1. 1998 - Konser Piss 30 Kota 

2. 2001 - Virus Roadshow 

3. 2003 - Bajakan 

Album Soundtrack 

1. 2007 - Original Soundtrack "Get Married" 

2. 2009 - Original Soundtrack Generasi Biru 

3. 2009 - Original Soundtrack "Get Married 2" 

 
4.3 Manajemen Grup Musik “SLANK” Dalam Industri Musik 

4.3.1  Manajemen Produksi Album Grup Musik “SLANK” 

Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa 

manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam 

penerapannya; misal ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya. 

Bidang-bidang ilmu ini dapat kita pelajari secara universal. 

Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang 

untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan 

(controling). 
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Manajemen grup musik “SLANK” yang bekerja dalam produksi album 

yaitu: 

Executive Producer     : Slank Records 
Producer       : Slank 
Studio       : Parah Studio 
Tracked on Slank Dance & Monogami  : Ozone 
Tracked on Cekal (remake’09)   : Caca Sadat 
Mixed & Mastered on Slank Dance & Monogami : Indra Q 
Remastered      : Indra Q 
Art Design : CarmentRino & 

Emir Hakim 
Photography       : Timur Angin 
 

4.3.2 Perencanaan Album Rekaman 

Pengelolaan sebuah organisasi tidak lepas dengan adanya sebuah 

perencaan terlebih dahulu. Perencanaan dibuat sebelum melakukan 

pengorganisasian, penggerakan dan pegawasan, Winarno (dalam Andiani, 1999; 

52) mengungkapkan bahwa perencanaan dikatakan baik apabila perencanaan 

tersebut dikatakan menantang dan realistis.  

Demikian juga grup music SLANK, dengan adanya perencanaan dapat 

memberikan satu gambaran dan arah serta petunjuk tentang langkah-langkah yang 

perlu diambil. Bunda , manajer SLANK mengungkapkan bahwa keberadaan grup 

music SLANK merupakan wahana pengembangan bakat dan minat para remaja 

dalam bidang seni, dan dapat melatih para remaja dalam berorganisasi, melatih 

kedisiplinan, mental, kemandirian, kepemimpinan, ikut dan dapat digunakan 

sebagai kegiatan yang bersifat positif. 

Untuk mendukung tujuan diatas maka manajer SLANK selanjutnya 

menyusun program kerja SLANK. Program kerja SLANK meliputi program 
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mingguan, bulanan dan program kerja insidental seperti dikutip penulis dari 

manajer grup musik SLANK dibawah ini: 

4.3.2.1 Program Kerja Mingguan 

Program kerja mingguan merupakan program kerja yang rutin dilakukan 

pada setiap minggu dalam Manajemen grup musik SLANK. Program kerja 

mingguan secara rinci adalah: 

1) Latihan rutin 

Latihan rutin dilakukan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari senin 

dan kamis pukul 16.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Latihan diadakan secara 

rutin dengan tujuan supaya anggota dapat meningkatkan keterampilan dalam 

memainkan alat musik dan menambah perbendaharaan lagu. Dalam proses 

kerjanya yang harus dipersiapkan antara lain: 

1)Irama 

Irama musik yang dibawakan Grup Musik “SLANK” dalam setiap 

pentas-pentasnya cenderung berirama rock dengan formasi instrumen drum, 

gitar, bass, dan keyboard. 

2) Harmoni 

Dalam membawakan setiap lagunya Grup Musik “SLANK” selalu 

memperhatikan bagian-bagian dari unsur musik yang disebut harmoni. Hal 

ini dilakukan supaya terjadi kesesuaian antara irama dan melodi. 

3) Bentuk Lagu 

Bentuk lagu adalah suatu gagasan atau ide yang tampak dalam 

pengolahan atau susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi 
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(melodi, irama, harmoni, dan dinamika). Bentuk lagu dalam musik mirip 

dengan bahasa karena di dalamnya seolah-olah memuat kalimat. Dalam 

hal ini Grup Musik “SLANK” banyak memainkan lagu-lagu yang 

berbentuk tiga bagian (A B C). Pada masa sekarang ini lagu-lagu yang ada 

memiliki banyak bagian dari mulai intro, bait, reff, interlud, chorus, dan 

ending.  

4) Tempo 

Tempo ialah tingkatan kecepatan dalam musik yang diukur dengan 

sebuah alat yang dinamakan metronom. Komposisi lagu-lagu yang 

dimainkan Grup Musik “SLANK” sangat bervariasi temponya. Dari mulai 

tempo lambat (grave) MM: 40 hingga prestisimo MM: 208. Contoh lagu 

yang menggunakan tempo lambat adalah No Women No Cry yang 

dipopulerkan oleh Bob Maarley, sedangkan contoh lagu yang 

menggunakan tempo cepat adalah I shoot The Sheerif (Bob Marley), dan 

sebagainya. 

5) Ekspresi 

Ekspresi adalah cara seseorang membawakan lagu dalam hal 

penyesuaian dengan sifat lagunya. Misalnya yang berkaitan dengan cepat 

lambatnya lagu, kuat lembutnya lagu, serta makna kata-kata lagu.  Dalam 

hal ini ekspresi meliputi ekspresi pemain musik dan vokalis. Selain drumer 

dan pemain keyboard personil yang lain seperti pemain gitar, pemain bass, 

dan vokalis dapat bergerak secara bebas. Artinya mereka tidak hanya diam 

di tempat, karena alat musiknya dapat dibawa kemana-mana dan bergerak 
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menyesuaikan beat atau irama lagu. Lain halnya pemain drum dan pemain 

keyboard, mereka tidak dapat bergerak dengan bebas di atas pentas karena 

alat musik yang mereka mainkan tidak dapat dibawa kemana-mana.  

 6) Instrumen 

Instrumen yang digunakan adalah seperangkat alat band yang terdiri 

dari drumset, gitar melodi, bass elektrik, dan keyboard. Masing-masing 

alat musik memiliki peran dan fungsi sendiri. Pembagian tugas dan 

pengelolaan jalur kerja tim dari seni musik akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Drum, total bertanggung jawab dengan bentukan fondasi yaitu beat 

dan ritme tanpa nada. 

2) Bass, membungkus beat dan ritme tersebut dengan nada (terutama 

nada dasar) dan membentuk fisik musik tersebut. 

3) Gitar, secara bergantian dengan gitar mempersolid ritme dan 

mempertajam musik terutama dari sudut melodi musik tersebut. 

4) Vokal sebagai wakil dari pesan yang ingin disampaikan oleh karya 

musik tersebut melalui lirik lagu dan sekaligus memonitor 

keberadaan publik. 

4.3.3  Proses Pembuatan  Album Rekaman 

1) Tahapan paling awal adalah menyiapkan materi. Ini berarti ada 

proses penciptaan lagu termasuk pula proses pembuatan aransemen 

musik (bila memainkan lagu yg sudah ada). Penciptaan segala 

sesuatu itu membutuhkan pemikiran yang dalam. Seperti halnya 
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produk-produk lain (obat, pasta gigi, majalah, handphone, sabun 

cuci, untuk menciptakan sebuah produk umumnya diperlukan riset 

yang panjang dan rumit sebelum akhirnya bisa diproduksi dan di 

pasarkan secara luas. 

Dalam bidang seni (apa pun jenis seni-nya), proses penciptaan bisa 

jadi lebih kompleks. Mungkin dibutuhkan suasana hati yang sesuai, 

berbungkus - bungkus rokok, bahkan ada karya seni indah yang 

baru tercipta setelah sang pencipta mengalami dan merasakan 

penderitaan akibat suatu tragedi. Sedangkan untuk sebuah album, 

umumnya diperlukan belasan lagu.  Semakin banyak lagu yang 

tercipta, semakin banyak pula pilihan kita dalam menentukan mana 

yang terbaik untuk masuk ke dalam album kita. Untuk tahapan ini, 

waktu yang diperlukan bisa sangat lama. Dari jangka berbulan-

bulan, hingga bertahun-tahun.  

  2) Akhirnya setelah sekian lama berkutat diproses penciptaan, materi 

pun telah siap, langsung memulai proses rekam.  

3) Proses rekaman dilakukan per instrumen dan biasanya vokal yang 

terakhir. Perkecualian adalah rekaman dari sebuah live show yang 

menuntut persiapan teknis dan kerumitan penataan suara yang 

lebih canggih.  

Proses dimulai dengan persiapan partitur dan menentukan tempo 

yang tepat. Lalu penyetingan suara untuk instrumen musik (seperti 

check sound di panggung) setelah itu baru mulai satu per satu. 
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Biasanya instrumen bas yang mulai lebih dulu. Lalu baru drum dan 

seterusnya. Setiap instrumen membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari 

untuk menyelesaikan satu album. Hasil rekam suara per instrumen 

biasa sebut dengan satu track. Untuk sebuah grup musik, agar 

mendapat hasil yang maksimal umumnya memerlukan puluhan 

track. Untuk drum misalnya, memerlukan beberapa track sekaligus 

karena setiap elemennya (kick, tam, snare, hi-hat, symbal, dll)  

direkam dengan mikrofon yang berbeda. 

Saat rekaman berlangsung, bisa saja terjadi pengulangan rekam 

untuk mendapatkan hasil paling sempurna. Pendeknya, diupayakan 

agar hasil rekam sesempurna mungkin dengan kesalahan sesedikit 

mungkin. Dari semua prosese rekam, vokal manusia paling sulit 

dibanding instrumen musik lain. Instrumen musik umumnya sudah 

memiliki nada yang pasti. Namun vokal amatlah sensitif. Mengatur 

pita suara memerlukan keterampilan dan latihan yang  intens.   

4) Akhirnya setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, proses 

rekaman pun selesai. Para operator studio dan personel band bisa 

berteriak gembira. Hasil rekaman harus melewati dulu proses 

mixing. Mixing adalah proses memasak hingga menjadi makanan 

yang lezat. Di sini sang koki (sound engineer) yang menentukan 

berapa banyak tiap bahan diperlukan, dan berapa banyak garam 

atau terasi, untuk setiap jenis masakan. Proses mixing menentukan 

enak tidaknya lagu ini terdengar di kuping kita. Misalnya, apakah 
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suara gitarnya pas, tidak terlalu keras dibanding vokal. Atau 

apakan suara bas sudah  hendak ditebalkan atau ditipiskan, dan 

masih banyak lagi pertimbangan yang rumit. Di sinilah 

keterampilan dan pengalaman sound engineer diperlukan. Proses 

mixing bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-

bulan karena setiap track harus diolah dengan hati-hati dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek keindahan. 

 5) Setelah proses mixing selesai, hasil rekaman maju ke tahap berikut 

yang disebut mastering. Di sini hasil mixing master diperindah dan 

disesuaikan kualitas audionya untuk format, kaset, CD, ataupun 

yang lainnya. Proses mastering memakan waktu 2 sampai 5 hari 

karena dilakukan per lagu.  

6) Sementara proses mixing dan mastering berlangsung, umumnya 

anggota band bisa melakukan sesi foto untuk keperluan sampul 

atau kemasan album. Bisa dari  foto simpel di depan kelurahan atau 

menyewa fotografer terkenal. Proses ini biasanya cukup 

menyenangkan. Desain untuk cover album mestinya sudah 

dirampungkan ditahap ini. Bersamaan dengan selesainya 

mastering, siaplah master rekaman dibawa ke pabrik penggandaan. 

Album rekaman pun akhirnya siap.  

4.3.4 Promosi Album Rekaman 

Tim marketing mulai beraksi menerapkan strategi promosi 

(yang biasanya sudah dibahas sejak awal rekaman agar sesuai 
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dengan tema dan sasaran pasar). Kegiatan mereka antara lain 

menyiapkan materi promosi (termasuk pembuatan video klip yang 

kelak akan kita bahas di tulisan terpisah), mengirimkannya ke 

media massa, menjalin hubungan dengan jaringan distributor dan 

toko. Jika memang dananya ada, bisa juga dilakukan acara 

launching. Dana untuk pemasaran dan promosi biasanya sangat 

besar. Misalnya saja untuk memasang iklan diberbagai media 

massa cetak dan elektronik, konser promo keliling berbagai kota. 

Tanpa dukungan marketing dan jaringan distribusi, tentu produk 

kita tidak akan sampai ke penjual. Tanggung jawab tim marketing 

adalah memastikan agar semakin banyak orang yang membeli 

album kita. Jika tidak ada yang beli, tentunya pengorbanan waktu, 

pikiran, dan energi yang telah dicurahkan dalam menghasilkan 

album rekaman akan jadi tidak berarti.  Akhirnya, setelah berjuang 

sekian lama, siap sudah musik kita beredar di jagat pasar musik 

Indonesia. Jika kualitas produk kita bagus dan penerapan strategi 

marketing-nya tepat, peluang album ini dibeli tentu akan lebih 

besar.  

4.3.5 Evaluasi Album Rekaman 

Setelah selesai proses promosi seluruh crew album rekaman 

dan SLANK berkumpul dahulu didalam ruang produksi album 

rekaman untuk mengevaluasi hasil promosi album rekaman yang 

meliputi : Hasil penjualan album, promosi dan sponsor. Dari 
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evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangan selama proses 

promosi. Evaluasi dipimpin langsung oleh manajer SLANK bunda 

Iffet Sidharta. 

 

4.4 Manajemen Dalam konser Grup Musik SLANK 

Untuk grup musik besar seperti “SLANK” ini konser menjadi suatu 

rutinitas dalam agenda manajemen SLANK, dari konser-konser ini akhirnya 

SLANK mempunyai banyak penggemar yang fanatik untuk itu perlu adanya 

sistem manajemen yang tepat untuk kelancaran konser tersebut. Bunda Iffet 

selaku manajer telah membentuk tim sebagai berikut: 

Pelindung   : Mohammad Hatta 

Penasehat   : Bunda Iffet Sidharta 

Dewan Presidium  : Slank 

Wakil Dewan Presidium : Bang Denny 

Sekjen    : Andre 

Bendahara   : Shanti 

Nama Badan hokum  : PT. PULAU BIRU INDONESIA 

Slank Fan Club (SFC) adalah club resmi yang dibentuk oleh manajemen 

Slank untuk menampung para penggemar fanatik Slank. Slankers Club yang 

merupakan wadah para Slankers yang terbentuk ketika Slank melakukan Konser 

Piss 30 kota pada tahun 1998. Bunda Iffet, sebagai manager Slank melihat 

komunitas Slankers yang sudah ada harus diberdayakan. Oleh sebab itu ketika 

Slank konser di Malang, sekumpulan Slankers itu di pangil oleh Bunda untuk 
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diberi pengarahan. Tercetuslah ide Bunda untuk memberikan wadah untuk 

Slankers yang sekarang diberi nama Slank Fans Club. Dalam setiap konser 

SLANK, para penggemar ini diberdayakan untuk menjadi crew baik untuk 

belakang layar maupun keamanan yang diberi nama ‘Jaddah SLANK’. 

 
4.5 Manajemen Promosi Grup Musik “SLANK” 

 1)  Koran Slank 

Untuk menyampaikan informasi kepada para Slanker, Slank dan 

manajemennya memutuskan untuk membuat sebuah newsletter yang 

kemudian disebut dengan nama ‘Buletin Slank’. Buletin ini berisi jadwal, 

kisah-kisah pendek perjalanan tur panggung Grup Band “SLANK” dan 

sebagainya. Nama buletin sendiri dipakai sebagai simbol agar para slanker 

melingkari (buletin) jadwal kegiatan slank di kalender kegiatan mereka 

masing-masing. Buletin Slank inilah yang kemudian berkembang menjadi 

Koran Slank. 

Selain promo melalui media masa Grup Musik “SLANK” melakukan 

promosi melalui media elektronik dan menggunakan media website. 

Banyak iklan yang memilih Grup Musik “SLANK” menjadi bintangnya 

karena Grup Musik “SLANK” dianggap mampu menyampaikan pesan 

dalam iklan tersebut kepada para pemirsa. Manajemen SLANK juga 

membuat website yang menjadi wadah bagi para penggemarnya untuk 

menyampaikan berbagai informasi, menjadi tempat promo single bahkan 

album baru Grup Musik “SLANK” serta agenda kegiatan Grup Musik 

“SLANK”. 
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2) Marsendice 

Selain menyampaikan informasi kepada para Slankers melalui 

newsletter atau juga disebut dengan nama ‘Buletin Slank’, Slank dan 

manajemennya juga membuat berbagai macam mersendice untuk para 

penggemarnya, diantaranya:  

 

 
Gambar 4.7: Gelas “Slank” 

 

 
Gambar 4.8: Dompet “Slank” 
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Gambar 4.9: Sandal “Slank” 

 

 
Gambar 4.10: stik drum “Slank” 

 

 
Gambar 4.11: Sabuk “Slank” 
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Gambar 4.12: Gantungan kunci “Slank” 

 

 
Gambar 4.13: Kaos “Slank” 

 

 
Gambar 4.14: Freem Foto “Slank”  

 
 

4.5.1 Penghargaan Bagi Grup Musik “Slank” 

Berbagai macam album yang dibuat oleh grup music “Slank” ternyata 

tidak sia-sia, selain banyak yang menjadi hit dalam setiap lagunya  grup 
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musik “SLANK” juga mendapatkan berbagai macam penghargaan di 

antaranya: 

1. 1990 - Best Selling Album Rock Category BASF Awards 

2. 1991 - Best Selling Album Rock Category BASF Awards 

3. 1993 - Best Selling Album Rock/Alternative Category BASF Awards 

4. 1994 - Best Selling ALbum (Double Platinum Album Category) BASF 

Awards 

5. 1994 - Video Klip Terbaik (Terbunuh Sepi) Video Musik Indonesia 

6. 1995 - Video Klip Terbaik (Bang Bang Tut) Video Musik Indonesia 

7. 1997 - Lagu Rock Terbaik (Balikin) AMI (Anugerah Musik Indonesia) 

Awards 

8. 1997 - Album Rock Terbaik (Tujuh) AMI (Anugerah Musik 

Indonesia) Awards 

9. 1997 - Group Rock Terbaik AMI (Anugerah Musik Indonesia) Awards 

10. 1998 - Album Rock Terbaik (Matahati Reformasi) AMI (Anugerah 

Musik Indonesia) Awards 

11. 1999 - Band paling kontroversial Taboid MUMU (MUda MUsika) 

12. 2002 - The Best Director for Video I Miss You But I Hate You MTV 

Indonesia Awards 

13. 2003 - Artis/Duo/Group Terbaik AMI (Anugerah Musik Indonesia) 

Awards 

14. 2003 - Album Rock Terbaik (Satu-Satu) AMI (Anugerah Musik 

Indonesia) Awards 
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15. 2004 - Album Pop/Rock paling Ngetop(Road to Peace) SCTV Music 

Awards 2005 

16. 2005 - Penghargaan dari IFNGO (International of Non GOvernmental 

Organization) 

17. 2009 - Most Fav Band/Duo MTV Indonesia Awards 

18. 2010 - ALbum Rock Terbaik (OST Generasi Biroe) AMI (Anugerah 

Musik Indonesia) Awards. 

 

4.6 Penggemar SLANK (Slankers) 

Ketika nama besar grup musik “Slank” belum berkibar dan belum 

memiliki penggemar, pada penampilannya pertama kali di Universitas 

Nasional di tahun 1983 Slank harus mengerahkan anak-anak Perguruan 

Cikini untuk menyaksikan penampilan mereka dengan imbalan sebotol 

minuman untuk setiap penontonnya. 

Namun seiring dengan berkibarnya nama Slank dan prestasi yang 

diraih dari albumnya berturut-turut, maka semakin berkembang pula para 

penggemar Slank yang benar-benar menyukai dan menghargai karya 

mereka. Para penggemar Slank menyebut diri mereka dengan nama Slankers 

tetapi belum ada wadah resmi yang menampung para Slankers. Sebagian 

dari Slankers sering berkumpul di Jalan Potlot, sementara banyak juga yang 

menyebar di berbagai daerah. 

Slankers Club yang merupakan wadah para Slankers terbentuk ketika 

Slank melakukan Konser Piss 30 kota pada tahun 1998. Bunda Iffet, sebagai 
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manager Slank melihat komunitas Slankers yang sudah ada harus di 

berdayakan. Oleh sebab itu ketika Slank konser di Malang, sekumpulan 

Slankers itu di pangil oleh Bunda untuk di beri pengarahan. Tercetuslah ide 

Bunda untuk memberikan wadah untuk Slankers yang sekarang di beri nama 

Slank Fans Club. 

Divisi Slank Fans Club Pusat rasmi berdiri sejak 2 May 2004 sebagai 

bagian dari manajemen Pulau Biru Production yang menaunggi pengemar 

Slank yang tergabung dalam wadah Slank Fans Cub wilayah. Divisi Slank 

Fans Club Pusat berdiri dengan maksud menjembatani berdirinya Slank 

Fans Club wilayah sekaligus menampung kreatifitas dan mengkordinir 

kegiatan yang dilakukan Slankers demi terciptanya sumber daya manusia 

yang produktif dan aktif, bahkan saat ini Slank Fans Club sudah terdapat 98 

wilayah cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan 2 cabang di luar 

negeri yaitu Malaysia dan Timur Leste. 

Selama tur, para personil Slank selalu mengadakan temu fans dan di 

beberapa kota tersebut Slank meresmikan Slank Fans Club. Suasana 

peresmian Slank Fans Club biasanya bersifat santai dan akrab. 

Pada setiap event slank, keamanan menjadi salah satu pelengkap, maka 

pada perkembangannya Slank Fans club di tuntut untuk membuat satuan 

tugas untuk menjaga setiap pertunjukan Slank. Pembentukan satuan tugas 

ini di mulai dari Slank Fans Club cabang Jakarta, pada awalnya satuan tugas 

ini di namakan “kalau aku jadi presiden”, namun akhirnya diubah menjadi 

Bidadari Penyelamat (BP) atas saran Bim-bim, sesuai dengan judul lagu 
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slank. Bidadari Penyelamat yang sudah terbentuk di beberapa cabang di 

Indonesia saat ini, pada perkembangannya memerlukan konsep dan aturan 

yang matang, karena tenaga keamanan yang terbentuk sudah tidak hanya di 

peruntukan khusus pada pengamanan slank semata, tapi sudah dapat di 

peruntukkan untuk keamanan event-event entertaint yang lainnya. Bahkan 

Slank Fans Club dan Bidadari Penyelamat turut berperan aktif dikegiatan 

sosial terutama membantu korban bencana alam seperti gempa dan tsunami 

yang terjadi di Aceh, Yoyakarta dan Pangandaran serta bencana banjir 

Jakarta dan daerah lainnya. 

Bagi para slankers, bukti kecintaan pada Slank diwujudkan salah 

satunya melalui kepemilikan kartu anggota. Pendaftaran keanggotaan ini 

dilakukan langsung oleh manajemen Slank. Slankers yang ingin menjadi 

anggota SFC Pusat harus Mendaftar kejalan potlot 3 No.14 Duren Tiga 

Jakarta Selatan atau melalui surat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

Slankers yaitu membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 7.500 atau Rp. 

10.000 (melalui Surat), Menyerahkan kartu tanda pengenal dan foto 2 x 3 = 

2 lembar. Setelah mengisi lembar aplikasi Slankers tersebut akan 

mendapatkan kartu anggota berwarna biru. Jumlah anggota yang terdaftar 

pada saat ini adalah 900.607 orang. 



 

65 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam Bab IV tersebut di atas, 

maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut Manajemen Grup Musik “SLANK” 

di Kota Jakarta yang meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, pembagian kerja 

dan pengawasan sudah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam label 

indie. Terbukti Grup Musik ”SLANK” sekarang ini menjadi salah satu band 

terbesar di Indonesia dengan honor yang cukup tinggi, telah mengeluarkan banyak 

album karena merupakan band yang cukup produktif, berhasil go international 

dan mempunyai banyak penggemar. 

Kemampuan dalam pengelolaan manajemen “SLANK” cukup baik tetapi 

masih ada kekurangan yaitu label ini “hanya kuat” untuk album SLANK saja. 

Ketika mencoba mengorbitkan musisi baru belum berhasil. Pembagian kerja dan 

pengawasan sudah dapat dijalankan dengan baik. Namun perlu pembagian kerja 

yang menyeluruh dan tidak hanya pada pengurus dan seksi-seksinya saja. 

Kesibukan Grup Musik “SLANK” sendiri cukup padat sehingga kinerja 

pengawasan perlu ditingkatkan agar grup ini tetap menjaga kwalitasnya. 
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5.2  Saran 

Sejalan dengan simpulan tersebut di atas, maka penulis dapat 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kinerja management grup musik “SLANK” harus tetap dijaga begitu pula 

dengan para personil sendiri agar tetap solid, karena apabila ada perubahan 

dalam personil dan system management akan mempengaruhi produktivitas 

grup musik “SLANK”. 

2. Dalam menyiapkan materi pembuatan album harus dipersiapkan secara 

matang, tidak hanya memikirkan masalah komersial tetapi juga kwalitas dari 

lirik-lirik lagu dan musikalitas agar mempunyai karakter yang kuat dan 

dapat diterima oleh seluruh pecinta musik di seluruh lapisan masyarakat. 

3. Perlunya mengorganisir para penggemar grup musik “SLANK” agar tetap 

tertib di dalam setiap konser yang diadakan. Karena sampai saat ini masih 

banyak para penonton yang mengaku slankers tapi kurang bertanggung 

jawab yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi penonton lain maupun 

masyarakat sekitar. 
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LAMPIRAN 1 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
Nama Responden    : 
Jabatan Dalam Organisasi   : 
Tanggal Pelaksanaan Wawancara  : 
 

  
No MATERI WAWANCARA HASIL 
A PERENCANAAN  
 1. Apa yang direncanakan terhadap Grup Musik “SLANK”?  
 2. Siapa saja pelaku dalam mengelola Grup Musik “SLANK”?  
 3. Mengapa perencanaan itu dilakukan?  
 4. Bagaimana perencanaan itu dilakukan?  
 5. Kapan rencana itu dilaksanakan?  
 6. Dimana perencanaan itu dilaksanakan?  
B PENGORGANISASIAN  
 1. Apa yang dilakukan dalam pengorganisasian Grup Musik 

“SLANK” ini? 
 

 2.  Siapa saja yang tergabung dalam pengurus dan anggota Grup 
Musik “SLANK” ini? 

 

 3. Mengapa dalam membentuk organisasi memilih pengurus 
tersebut? 

 

 4. Bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi 
tersebut? 

 

 5. Berhasilkah mereka dalam mengorganisasi Grup Musik 
“SLANK”? 

 

C PEMBAGIAN KERJA  
 1. Apa saja pembagian kerja dalam Grup Musik “SLANK”?  
 2. Siapa saja pelaku sesuai dengan pembagian kerja tersebut?  
 3. Mengapa dalam pembagian kerja memilih personil tersebut?  
 4. Bagaimana kerja mereka?  
 5. Kapan mereka harus melaksanakan pekerjaan itu?  
 6. Dimana mereka harus melaksanakan pekerjaan itu?  
D PENGAWASAN  
 1. Apa saja kontrol yang dilaksanakan dalam organisasi Grup 

Musik “SLANK”? Grup Musik “SLANK”? 
 

 2. Siapa saja yang mengontrol dalam kegiatan tersebut?  
 3. Mengapa kontroling harus dilaksanakan?  
 4. Bagaimana cara melaksanakan kontroling terhadap personil 

yang dimiliki? 
 

 5. Kapan kontroling itu dilaksanakan?  
 6. Dimana kontroling itu dilaksanakan?  
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LAMPIRAN 2 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1, dan 2 : Wawancara dengan manager Grup Musik “SLANK”, Iffet 
Sidharta (Bunda Iffet) 
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Gambar 3 dan 4 : Wawancara dengan gitaris dan Bassis Grup Musik “SLANK” 
(Abdee dan Ivanka) 
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Gambar 5 dan 6 : Foto bersama personil Grup Musik “SLANK”, Kaka (Vokalis) 

dan Bimbim (Drummer) 
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Gambar 8 dan 9 : Foto bersama personil Grup Musik “Slank” Abdee (Gitaris) dan 
Ridho (Guitaris) 
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Gambar 6 dan 7 : Foto personil Grup Musik “Slank” 
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Gambar 10 dan 11 : Foto manajer Grup Musik “Slank” (Bunda Iffet Sidharta) 


