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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


