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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Musik merupakan bentuk seni yang universal yang dapat di nikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Karena musik bersifat universal ini, musisi dan musik yang 

dihasilkan juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 

industrinya. Musik yang beredar di Indonesia sendiri dikuasai oleh major label seperti 

Universal, Sony BMG, Warner, EMI, Aquarius Musikindo, Nagaswara, dan 

sebagainya. Major label di Indonesia ini mengalami kejayaan di abad ke 20. Namun, 

seiring dimulainya era digital, kejayaan mereka mulai terancam.  

Seiring dengan kemunduran yang terjadi pada musik mainstream, muncul 

sebuah budaya musik independen (indie) sebagai counterculture dari musik 

mainstream yang semakin monoton. Dalam buku “musik record INDIE LABEL” 

Idhar rez (2008) musik indie memasuki pergerakan yang sangat besar. Melalui musik 

indie ini pula munculah budaya indie rock yang di luar negeri di mulai dengan 

pergerakan besar musik punk di inggris dan amerika yang membawa karakter DIY 

(Do It Yourself) dengan sistem anti-mainstream yang melawan kapitalisme dan 

menitik beratkan musik pada kebebasan musisinya untuk berekspresi (hlm.17). 

Di Indonesia musik indie lebih dikenal dengan underground mulai tumbuh dan 

besar di tahun 1970an melalui festival – festival band, seperti ditulis oleh Bens Leo 

dalam majalah aktuil di tahun 1971, God Bless dari Jakarta, Giant Step dari Bandung, 

Terncem dari Solo, dan Bentoel dari Malang adalah cikal bakal dari musik indie rock 

di indonesia. Hingga saat ini band – band seperti morfem, THE S.I.G.I.T, the adams, 
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sajam cut, higtime rebellion dan jirapah juga mampu besar melalui festival – festival 

di berbagai kota di Indonesia. 

Perkembangan musik indie rock yang terjadi juga memacu perkembangan 

festival - festival musik. Festival musik rock seperti Java Rockingland dan 

Rockvolution mampu menarik minat banyak pendengar musik. Kedua festival ini 

mempunyai konsep acara yang sama, bahkan pada tahun 2011 keduanya membuat 

acara pada hari yang sama. Hal ini mengakibatkan sedikitnya penonton yang hadir ke 

Rockvolution. Bahkan seorang jurnalis dalam rubrik online jurnalica.com 

menggambarkan secara kasar bahwa lebih banyak jurnalis dibanding penonton 

Rockvolution itu sendiri. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak 

Rockvolution juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penonton yang datang. 

Hal ini diakui oleh director event organizer dari rockvolution Trihadi Nur dalam 

wawancaranya dengan kapanlagi.com pada 25 juli 2011. 

 Mengetahui kenyataan tersebut, penulis menyadari betapa festival musik 

memberikan banyak pengaruh bagi musisi indie rock. Adanya konsep kreatif dan 

media promosi yang sesuai dan tepat sasaran dibutuhkan untuk memberikan sesuatu 

yang berbeda dari acara musik lainnya. Namun tidak adanya konsistensi dalam 

penggunaan logo pada event rockvolution sebelum, penulis merasa dibutuhkannya 

identitas yang sesuai dan tepat untuk rockvolution 2014 ini. Pada Konsep 

rockvolution 2014 akan mengangkat tema indie rock.  

Mempertimbangkan beberapa hal di atas yang sudah dikemukakan 

sebelumnya, serta pemenuhan kebutuhan yang memang diperlukan maka penulis 

bermaksud membuat tugas akhir dengan judul “Perancangan Logo dan Media 

Promosi Rockvolution 2014” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang sudah penulis temui di lapangan dan ingin diangkat yaitu apakah 

Rockvolution 2014 memerlukan identitas dan media promosi dan media promosi yang 

seperti apa yang diperlukan. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam pemahaman 

maka penulis membaginya kedalam pertanyaan seperti berikut: 

 1.   Bagaimana membuat logo untuk Rockvolution 2014? 

2.   Bagaimana visualisasi media promosi Rockvolution 2014? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, batasan untuk memfokuskan penelitian bahwa Rockvolution 

memiliki spesifikasi sendiri dari target audience secara geografis, demografis atau 

secara psikologis. 

1. Audiens yang di maksud adalah pria dan wanita urban hingga sub urban 

Jabodetabek dan Bandung dari usia 15 – 34 tahun.   

2. Proses perancangannya terdiri dari pencarian data, analisis data, 

brainstorming, pembuatan sketsa karya dan hasil karya final berupa logo 

dan media promosi  Rockvolution 2014. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat visualisasi Logo rockvolution 2014 yang sesuai dengan karakter 

indie rock  

2. Membuat visualisasi media promosi Rockvolution 2014 dengan tetap 

menonjolkan karakter visual indie rock 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Terciptanya sebuah festival musik yang mengangkat karakter musik indie 

rock sehingga mampu memberikan warna baru bagi musik indonesia. 

2. Membentuk sebuah komunitas musik indie yang mampu mendorong 

perkembangan di indonesia. 

3. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya logo dan media promosi 

yang baik bagi pihak penyelanggara acara, masyarakat  dan bagi UMN. 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, metode penelitian bersifat kualitatif dan 

kuantatif. Data diperoleh melalui buku, riset kepada sejumlah orang, internet, dan 

wawancara kepada pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada. 

Adapun literaturnya adalah sebagai berikut : 

1.  Literatur buku Graphic Design 

 - Graphic Design Basic, Amy E. Arnston,  2012 

 - Graphic Design Solution, Robin Landa, 2011 

 - Basic Art Direvtion, Nik Mahon, 2010 

2.  Literatur buku branding  

 - Strategic Brand Management, Kevin Lane, 1998 

3.  Literatur buku media promotion 

 - The Advertising Concept Book, Pete Barry, 2010 

4.    Literatur buku indie musik 

 - Indie Label, Idhar Rez, 2008 

6.  Wawancara dengan promotor musik festival 
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