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BAB 3 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1  Rockvolution 

Rockvolution merupakan salah satu festival musik rock yang diselenggarakan di 

Jakarta. Dimulai pada tahun 2011, Rockvolution direncanakan menjadi acara tahunan 

oleh promotor nya, velvet rocks production. Rockvolution mengklaim sebagai “The 

Biggest Indie Rock Festival” yang diselenggarakan pada 23 – 24 juli 2011 dengan 

konsep tiga panggung dengan menampilkan band – band indie rock international dan 

juga lokal.  

 

Gambar 3.1 Rockvolution 2011 
 

Di hari pertamanya, Rockvolution menampilkan The Datsun dan Tonight Alive 

sebagai bintang internasional nya dan juga menampilkan band – band lokal ternama 

seperti Koil dan The S.I.G.I.T. dan di hari kedua menampilkan Rufio dan Marky 

Ramones dan band – band lokal seperti Superman is Dead, Netral, dan Thirteen. 
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Gambar 3.2 Penampilan Marky Ramones 
 

(http://www.infolktainment.com/2011/08/01/review-marky-ramones-rockvolution2011/,2011) 

 

 

Gambar 3.3 Penampilan Superman is Dead 
(http://fahrifiraz.blogspot.com/2011/08/superman-is-dead-rockvolution-2011-stop.html, 2011) 

 

Festival Rockvolution ini dibuat dengan tujuan memberikan pilihan lebih 

kepada pecinta musik rock di Indonesia dan Jakarta pada khususnya, seperti 

diungkapkan oleh Director velvet production Triadi Noor dalam konfrensi pers 

Rockvolution ketika ditanya mengenai bentroknya Rockvolution dengan festival rock 

serupa Java rocking’land.  

Di sisi lain, penulis juga mendatangi festival Rockvolution itu sendiri. Dari hasil 

observasi yang penulis dapatkan penulis mendapati banyak kekurangan yang terjadi 

selama festival. Selain dikarenakan waktunya yang bentrok dengan Java 

Rocking’Land (JRL), acara itu sendiri kurang tertata seperti kurang persipan yang 
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mantap. Akan tetapi penulis dapat menyimpulkan bahwa titik permasalahan utama 

tidak berada dengan penempatan jadwal hari yang bersamaan dengan JRL melainkan 

acara festival itu sendiri tidak memiliki pembeda dengan festival yang lain dan 

kurangnya promosi. Selain itu penulis juga menemukan pemakaian logo yang tidak 

konsisten dalam pengaplikasiannya, seperti pada gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Poster Rockvolution 
(https://rajakarcis.com/cms/media/2011/06/RockvolutioN.jpg, 2011, http://www.hai-

online.com/var/gramedia/storage/images/hai2/music/news/line-up-rockvolution-music-fest-2011-day-
1/5622134-1-ind-ID/Line-Up-Rockvolution-Music-Fest-2011-Day-1_haibaru650x431.jpg, 2011, 

http://www.loveindonesia.com/images/thingstodo/479/web.jpg,2011) 
 

Dari data ini penulis merasa dibutuhkannya sebuah panduan untuk pemakaian 

logo yang jelas dalam pengaplikasiannya di berbagai media promosi yang dilakukan 

olehh pihak rockvolution. Selain itu penulis juga menemukan bahwa logo 

rockvolution selalu berganti tiap tahunnya mengikuti tema acara yang dibawa oleh 

rockvolution sendiri. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Poster Rockvolution setiap tahunnya. 
(http://www.ibudibjo.com/gfx/tickets/101/1311037173.jpg,2011, 

http://www.flickr.com/photos/uyunkgasdoun/9636183970/,2011, 
https://www.loveindonesia.com/images/thingstodo/1089/web.jpg, 2013) 

 
 

Oleh karena itu penulis merasa dibutuhkannya sebuah identitas yang 

mendukung festival musik rockvolution 2014 yang membawa tema indie rock yang 

dapat dilihat dari band – band yang dibawa.  Sehingga logo yang digunakan sesuai 

dengan tema dan gaya desain yang digunakan untuk Rockvolution 2014. 

 3.1.1 Wawancara  

Untuk mengetahui mengenai rencana dan konsep rockvolution 2014 maka penulis 

mengadakan wawancara dengan Bapak Trihadi Noor selaku direktor dari Velvet 

Production, berikut adalah hasil dari wawancara nya : 

1. Apa konsep dasar dari rockvolution 2011? 

Bassically rockvolution 2014 itu lebih ke arah musik rock. Perkembangan 

musik indie di Indonesia itu sendiri sulit mendapat tempat untuk berekspresi. 

Beranjak dari itu, kita  membuat suatu acara yang bisa menampung band band 

ini supaya bisa punya tempat untuk promosi. 

 2.  Bagaimanapun dengan konsep di tahun 2014? 

Untuk yang sebelum-sebelumnya kita udah sempet ngangkat band punk, rock, 

metal, bahkan kita di 2012 bikin kolaborasi personil2 band rock yang sudah 
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terkenal. untuk tahun 2014 kita mau mengangkat band – band indie. 

Rencananya kita mau mendatangkan band indie dengan musik yang berbeda 

dari rockvolution sebelumnya namun tetap dalam nuansa rock. Jadi kita 

mencoba mengangkat band2 indie rock yang sedang digemari di indonesia saat 

ini, seperti sonic youth, the vaccines dan arctic monkeys untuk mengisi 

rockvolution 2014. Sekarang kita masih berusaha berhubungan dengan agen 

mereka. 

3. Bagaimana dengan promosi yang akan di gelontorkan di tahap selanjutnya? 

Apakah sama dengan tahun 2011? 

Promosi sih standar ya seperti rockvolution yang sebelumnya, media2 

konvensional tetap kita pakai seperti poster, flyer, dan promosi di internet. 

Di sisi lain kita juga masukin ke social media seperti facebook, twitter dan 

kita juga membuat website. 

4. Animo masyarakatkah atau memang sudah agenda tetap untuk rockvolution? 

Kita berharap sih ini menjadi agenda tahunan. Seperti yang dulu kan sudah ada 

rockvolution di 2011 dan 2012, namun di 2013, rockvolution “music fiesta” 

batal diadakan, maka kita berencana membuat hidup kembali rockvolutin di 

tahun 2014. 

5.  Apa harapan untuk rockvolution 2014? 

Harapan nya rockvolution 2014 bisa menjadi sebuah acara yang menjadi 

barometer acara musik di Indonesia. 
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3.1.2  SWOT 

Adapun festival musik rockvolution mempunyai kelebihan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. Rockvolution merupakan satu – satunya festival musik yang mengangkat 

band – band indie rock sebagai pengisi acaranya. Musik indie rock saat ini sedang 

berkembang di dunia musik internasional, begitu juga di Indonesia sendiri, mulai 

muncul band – band indie rock dengan kualitas yang bagus seperti the s.i.g.i.t, 

morfem, the pornos, dan lain – lainnya. Selain itu rockvolution juga membawa band – 

band indie dari beberapa genre lain yang sudah mempunyai nama yang besar seperti 

seringai, burgerkill, dan koil. Hal ini menjadi keunikan dari rockvolution dibanding 

festival rock lainnya, karena mengangkat band indie rock, sedangkan festival rock 

yang lain lebih mengangkat kepada rock mainstream. Namun akibat kurangnya 

promosi yang dilakukan oleh pihak rockvolution, acara ini menjadi sepi pengunjung. 

Promosi yang dilakukan terlalu dekat dengan hari H sehingga tidak maksimal dan 

tidak sampai ke calon konsumen yang dituju. 

Di sisi lain festival musik rockvolution mempunyai peluang menjadi sebuah 

festival musik yang sukses, sebab rockvolution merupakan satu – satunya festival 

musik yang mengangkat band – band indie rock sehingga mampu menarik minat 

komunitas – komunitas indie rock di indonesia. Komunitas musik di indonesia 

merupakan pangsa pasar yang besar dan setia. Rockvolution juga mempunyai peluang 

untuk menjadi sebuah barometer untuk festival musik di tanah air yang mengangkat 

tema tersendiri sedangkan festival musik lain lebih mengedepankan pada penjualan 

tiket. Selain itu band – band indie rock internasional yang dibawa oleh rockvolution 

mampu menjadi sebuah daya tarik tersediri. Festival musik rockvolution juga dapat 

menjadi alternatif pilihan pecinta musik yang ingin mendengarkan musik – musik 
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yang berbeda ditengah stagnannya musik indonesia diantara musik – musik melayu di 

jalur mainstream dan musik folk dan metal di jalur indie. 

Selain itu rockvolution mempunyai ancamannya tersendiri. Adanya festival 

musik yang membawa band – band rock mainstream lokal dan international seperti 

java rocking’land yang lebih dikenal masyarakat umum. 

 

3.1.3  Segment Target Positioning 

Pengklasifikasian target konsumen penting, oleh sebab itu penulis mengklasifikasikan 

konsumen sesuai dengan: 

1.Geografis 

anak muda yang tinggal di daerah Jabodetabek pada khususnya dan daerah – 

daerah di pulau jawa seperti bandung, yogyakarta dan surabaya. Pemilihan ini 

dikarenakan banyaknya komunitas musik indie di daerah – daerah tersebut.  

 

2. Demografis 

anak muda seperti pelajar, mahasiswa dan pekerja muda dengan pengeluaran 

kisaran 1 – 5 juta. Seperti yang terdapat pada kuisioner yang telah disebar 

terhadap 90 pengisi, hal ini dapat dikarenakan harga tiket konser yang cukup 

mahal, terutama festival musik yang membawa banyak pengisi acara lokal dan 

internasional. 

3. Psikografis 

anak muda yang suka mendengarkan musik, musik indie pada umumnya dan 

musik indie rock pada khususnya.  
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4. Behavior 

anak muda dengan gaya hidup yang suka bersosialisai dan menonton live 

music. Anak muda yang berada di dalam komunitas indie terutama indie rock 

yang menyukai menonton secara langsung band – band indie lokal ataupun 

internasional. 

Adapun target konsumen dari rockvolution adalah anak muda yang 

berusia 15 – 34 dengan kelas B - A. Dimana target konsumen mereka adalah 

anak – anak muda yang suka dengan musik dan suka datang ke pertujukan 

musik live baik itu konser maupun festival. 

Selain itu positioning Rockvolution adalah sebuah festival musik indie 

rock yang diperuntukkan bagi anak muda sebagai tontonan musik yang 

memiliki nilai – nlai baru, unik dan segar dalam musiknya. 
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3.1.4  Kuisioner 

 

 

Gambar 3.6 Diagram umur berdasarkan hasil riset 
 

Mayoritas umur pecinta musik indie rock berumur 20 – 24 tahun kemudia diikuti 

dengan kelompok umur 15 – 19 tahun. Dari kelompok – kelompok umur penikmat 

musik indie rock diatas dapat disimpulkan bahwa penikmat musik indie rock adalah 

anak muda, dengan begitu dapat digunakan konsep visual yang lebih menarik dalam 

warna dan objek yang digunakan. Dengan begitu mampu visual dari media promosi 

rockvolution mampu menarik perhatian. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7 Diagram jenis kelamin berdasarkan hasil riset 
 

Perbandingan pecinta musik indie rock antara laki – laki dan wanita hampir 

seimbang. Ini dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam penggunaan visual media 
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promosi, bahwa penggunaan bentuk – bentuk dan warna yang feminim dan maskulin 

dapat dipadukan dalam satu media promosi. 

 

Gambar 3.8 Diagram pendidikan terakhir berdasarkan hasil riset 
 

Kebanyakan pecinta musik indie yang juga menyukai datang ke acara konser 

atau festival musik berpendidikan terkahir sma dan s1 sehingga pemakaian konsep 

desain yang dipakai dapat menggunakan analogi – analogi terhadap objek – objek 

desain yang akan ditampilkan.   

 

Gambar 3.9 Diagram pekerjaan berdasarkan hasil riset 
 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa peminat dari festival musik indie 

sebagian besar merupakan mahasiswa dan pelajar. Sehingga pemakaian konsep desain 

dapat lebih ekspresif untuk menarik minat mereka untuk datang. 
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Gambar 3.10 Diagram jenis kelamin berdasarkan hasil riset 
 

kebanyakan pecinta musik indie yang juga menyukai datang ke acara konser atau 

festival musik berpendidikan terkahir sma dan s1. Dengan ini dapat disimpulkan 

bahwa peminat dari festival musik ini merupakan mahasiswa dan pekerja muda. 

Dengan penghasilan 1.000.000 sampai 5.000.000. ini disebabkan oleh harga tiket 

yang rata – rata berkisar 500.000 – 1.000.000 

 

 

Gambar 3.11 Diagram kuantitas menghadiri konser berdasarkan hasil riset 
 

dari data diatas didapatkan bahwa para 57% responden menyaksikan festival musik 

ataupun konser sebanyak 4-6 kali. Dan sisanya 23% datang 7-9 kali. Hanya 12% dari 

responden menyaksikan festival musik ataupun konser lebih dari 10 kali setahun. Dan 

jumlah terkecil yang kurang dari 3 kali sebanyak 8%. 
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Gambar 3.12 Diagram alasan ketertarikan berdasarkan hasil riset 
 

Dari survey diatas dapat diketahui sisi ketertarikan dari responden bahwa, band 

pengisi dan tema acara menjadi sebuah daya tarik utama untuk responden datang ke 

acara tersebut, yaitu sebanyak 55% untuk band pengisi dan media promosi acara 

tersebut sebanyak 31% dan juga tema acara sebanyak 18%. Sisanya yang menjadi 

pertimbangan responden untuk datang adalah harga dan tempat yang mudah 

dijangkau sebesar 14%. 

Dari survey diatas dapat diketahui sisi ketertarikan dari responden bahwa, band 

pengisi dan tema acara menjadi sebuah daya tarik utama untuk responden datang ke 

acara tersebut, yaitu sebanyak 55% untuk band pengisi dan media promosi acara 

tersebut sebanyak 31% dan juga tema acara sebanyak 18%. Sisanya yang menjadi 

pertimbangan responden untuk datang adalah harga dan tempat yang mudah 

dijangkau sebesar 14% 
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Gambar 3.13 Diagram jenis kelamin berdasarkan hasil riset 
 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa media promosi mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam keberhasilan acara yang akan diselenggarakan. Media 

promosi akan lebih mengangkat band pengisi dan tema acara yang diangkat oleh 

penyelenggara sehingga mampu merangkul lebih banyak lagi pecinta musik indie 

untuk datang. 

 

Gambar 3.14 Diagram istilah indie rock berdasarkan hasil riset 
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Pengetahuan pecinta musik terhadap indie rock sudah cukup besar, ini dapat 

dilihat dari bagan diatas dimana 82% responden mengetahui indie rock. Dari data ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa indie rock bukan sebuah genre yang asing 

dikalamngan masyarakat pecinta musik sehingga pemakaian tema musik festival indie 

rock dapat menjadi salah satu kekuatan yang membedakan rockvolution dengan 

festival musik lain.  

Gambar 3.15 Diagram jumlah indie rock berdasarkan hasil riset 
 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 51% responden mendengarkan 6-10 band indie 

rock dan sebagian lagi sebanyak 30% mendengarkan 11-15 band indie rock. Sisanya 

14% mendengarkan lebih dari 15 band indie rock dan yang terkecil 6% 

mendengarkan kurang dari 5 band. Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

band – band indie mampu menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kalangan 

masyarakat pecinta musik. Sehingga mampu menjadi daya tarik pecinta musik untuk 

datang. 
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Gambar 3.16 Diagram karakter indie rock berdasarkan hasil riset 
Pada diagram ini menjelaskan mengenai karakter indie rock dimata para 

responden. Sebagian besar responden dengan presentase sebesar 42% menjawab 

bahwa indie rock memiliki karakter kebebasan dalam berkarya, 25% menjawab 

budaya D.I.Y, 18% menjawab budaya anti-mainstream, 11 %  menjawab rebel 

sebagai karakter indie rock.  

Berdasarkan data tersebut dapat membantu penulis dalam pembuatan desain 

media promosi yang tepat, gaya ekspresif yang ditampilkan dapat juga menunjukkan 

kebebasan untuk berkarya ditambah penggunaan strategi komunikasi propaganda 

untuk menunjukkan budaya Do It Yourself dan melawan mainstream yang banyak 

dilakukan oleh band – band indie rock. 

 

Gambar 3.17 keyword karakter visual indie rock berdasarkan hasil riset 
 

Dari pertanyaan terbuka yang di jawab oleh responden, dapat dilihat bahwa 

sebagian dari responden memahami karakteristik gaya .desain dari Indie rock, namun 

sebagian lagi masih belum memahami seperti apa karakteristik dari gaya design indie 

rock. sebagian besar menjawab penggunaan warna soft dan penggunaan objek – objek 

retro, alat – alat band, dan simbol – simbol yang melambangkan kebebasan dan 

perlawanan. Selain itu juga menggunakan gaya desain yang ekspresif. 
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3.1.5 Perbandingan visual 

Untuk membantu penulis agar lebih mendalami karakter indie rock untuk media 

promosi rockvolution. Penulis membuat sebuah breakdown dari perbandingan poster 

– poster acara musik yang membawa genre tertentu seperti punk, indie rock dan 

hardcore. Pemilihan ketiga karakter ini dikarenakan erat kaitannya dengan 

rockvolution pada tahun – tahun sebelumnya. 

 

 

 
 

 

Gambar 3.18 (kiri) Poster Bandung Berisik (kanan) Poster  Hole in the Sky 
(http://content.berisiknews.com/content/images/2013/03/08/5/419/1328a07d619f3186097afa09f55dc19

d.jpg, 2011. http://www.lammaszine.fi/wp-content/uploads/2011/09/Hole-in-the-Sky-Bergen-Metal-
Fest-2012.jpg, 2011) 

 
Pertama – tama penulis akan mem-breakdown poster musik hardcore dan 

metal. Karakter desain yang di tampilkan oleh poster – poster festival musik hardcore 

dan metal (gambar 3.16) lebih menggambarkan sisi dark atau gloomy, seperti yang 

ditampilkan oleh musik dan lirik band – band metal dan hardcore. Penggunaan warna 

– warna gelap dan solid yang dipadu dengan background hitam menjadi salah satu 

karakter poster – poster festival musik hardcore dan metal. Tidak hanya mem-

Perancangan Logo ..., Antonio Sompotan, FSD UMN, 2014



 44 

breakdwon warna, dari segi font 2 poster diatas menampilkan font gothic pada bagian 

nama acara dan keterangan acara tersebut.  

Dilihat dari sisi ilustrasi yang digunakan, festival musik kedua genre tersebut 

lebih banyak terinspirasi dari era gothic. Festival musik metal dan hardcore 

menggunakan simbol – simbol agama, demonology dan angelology. Festival musik 

metal dan hardcore juga banyak menggunakan simbol – simbol malam dan kematian 

seperti kelelawar, bulan purnama, tengkorak, batu nisan (gambar 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 3.19 Poster Hell & Heaven 

(http://www.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2013/05/Cartel-por-d%C3%ADa-HH.jpg, 2013) 

 

Di era modern saat ini, festival musik metal dan hardcore juga mulai memakai 

teknik fotografi dan digital imaging dengan tetap menonjolkan karakter – karakter 

desain poster metal dan hardcore pada umumnya seperti unsur – unsur demonology 

dan warna – warna gelap / gloomy. Font yang dipakai semakin modern yang namun 

tetap tidak kehilangan unsur gothik.  Hal ini dapat kita lihat pada desain poster Hell & 

Heaven (gambar 3.18). 
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Gambar 3.19 Contoh poster punk 

(http://farm3.staticflickr.com/2568/3948128464_5639857c45_o.jpg) 

Sedangkan untuk desain poster festival musik punk  mengambarkan karakter 

punk itu sendiri dan para punkers nya. Poster festival musik punk menggambarkan 

propaganda / perlawanan terhadap pemerintahan, mainstream, dan kemapanan. poster 

punk juga membawa karakter DIY (Do It Yourself) yang menjadi bagian dari karakter 

punk itu sendiri. Terlihat dari gaya desain yang memakai warna seminimal mungkin 

seperti 2 – 3 warna saja, bahkan di awal – awal era punk, acara musik punk lebih 

memakai warna hitam putih yang kemudian menggunakan warna – warna solid dan 

panas sehingga dengan mudah menarik perhatian mata. Festival punk juga 

menampilkan karakter vandalisme seperti yang ditunjukkan melalui font yang 

kebanyakan menggunakan tipe font stencil. Lalu dari penggambaran objek dan 

ilustrasi menggunakan simbol – simbol perlawanan, vandalisme dan juga karakter 

punkers, seperti kepalan tangan, 2 tangan yang memutus rantai, rabut mohawk dan 

gaya pakaian, boots, dan juga menggunakan simbol – simbol anarki dan vandalisme. 

Di era modern festival punk tetap dengan karakternya walaupun ada beberapa 

yang berubah dari sisi desainnya seperti menggunakan font – font san serif modern 

hingga futuristik. 
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Gambar 3. 20  (kiri) poster shanghai punk festival (kanan) poster afro-punk festival 2010 

(http://www.cityweekend.com.cn/shanghai/events/135613/2013-shanghai-punk-festival/,2013 
0http://s245291497.onlinehome.us/AP_2010/images/AP_fest_banners/AP_4x6flyer_afro_music_front

_2.jpg,2010) 
 

Seiring perkembangan jaman, indie rock banyak dipakai sebagai karakteristik band – 

band yang mengusung independent dalam bermusiknya. Indie rock yang besar di 

united kingdom dan amerika utara mulai menyebar di amerika dan banyak disebut 

juga sebagai alternative rock. Desain poster festival musik indie rock mempunyai 

karakter yang lebih soft dibandingkan dengan hardcore, metal maupun punk.  

Hal ini dapat dilihat dari warna yang digunakan pada kebanyakan poster 

adalah warna – warna cerah dan soft, bahkan beberapa memakai warna – warna pastel 

dalam desainnya. Selain itu ilustrasi yang digunakan juga menunjukkan kebebasan 

dalam berkarya tanpa terbatas pada pemakaian simbol – simbol tertentu. Ilustrasi 

yang digunakan kebanyakan menggunakan teknik hand-sketching yang kasar dan 

kebanyakan juga memakai gaya retro dalam desain – desain yang digunakan. Selain 

itu penggunaan font yang dipakai dalam desain – desain poster indie rock lebih 

bervariasi yang kebanyakan memakai font san serif yang modern dengan gaya hand 

writing dan minimalis, banyak juga yang menggunakan font yang lebih bergaya 

seperti futura. 
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Gambar 3.21 (kiri atas) poster marlon beats kings (kanan atas) poster album bob dylan 
(kiri bawah) poster big day out 2013 (tengah bawah) poster big day out 2012 (kanan bawah) 

cover indie rock poster book 
(http://www.mercurylounge.com/art/up-up-concert-series-featurig-marlow-beat-kings-jan-31-2013-

full.jpg, http://www.miltonglaser.com/thumbs/380x555/files/wphl/milton-16340-31.jpg 
http://turning34.files.wordpress.com/2012/07/bdo2013.jpg?w=395 

http://www.muzic.net.nz/images/gigs/feature/195/BigDayOutPoster_1.jpg 
http://s3.amazonaws.com/yellowbird/assets/artwork_images/102/large/indie_rock_poster_book_cover.j

pg?1301526041) 
 

Beberapa desain indie rock juga menggunakan teknik fotografi yang lebih 

menunjukkan movement dari para pecinta indie rock, seperti euphoria penonton yang 

menyaksikan band indie rock yang bermain di panggung festival musik indie rock, 

atau menunjukkan gaya fashion dan aksi panggung band – band indie rock. Juga 

permainan digital imaging yang terkesan kasar dipadu dengan warna – warna soft. 
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Gambar 3. 22 (kiri) poster indieweek festival (kanan) poster basilica music festival 2010 
(http://fc02.deviantart.net/fs71/f/2012/131/1/4/1498b396eca08d55609edad975c1dddf-d37fi6p.jpg http://pitchfork-

cdn.s3.amazonaws.com/content/basilica-music-fest-final.jpgmabuabik, 2012) 
 

 

3.2  Brainstorm 

 

Gambar 3. 23 Mindmap Rockvolution 2014 
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Untuk mendapatkan sebuah bentuk promosi yang tepat untuk acara 

rokvolution 2014 maka penulis membuat mindmap / brainstorming, guna 

mendapatkan garis merah yang tepat antara acara, tema, logo, media promosi dan 

detail lainnya. 

Rockvolution diciptakan  sebagai bentuk apresiasi untuk musik dan komunitas 

indie rock sehingga mampu memberi dampak yang baik untuk band – band indie rock 

lokal untuk lebih dikenal lebih luas di masyarakat dibantu dengan band – band lokal 

indie rock internasional yang sudah dikenal masyarakat sehingga mampu menarik 

pecinta musik lebih banyak. Rockvolution 2014 yang kedua ini bertujuan untuk lebih 

mengenalkan dan memasyarakatkan musik indie rock itu sendiri. Rockvolution 2014 

akan membawa tema “here comes indie rock”. 

Sebagai bentuk strategi komunikasi dalam bentuk ATL (above the line) 

promosi yang dilakukan akan berada pada bentuk media cetak, seperti majalah, koran, 

poster, flyer, digital ads, dan website. Promosi seperti poster, flyer akan disebarkan di 

daerah sekitar jabodetabek. 

Sedangkan pada BTL (below the line)  bentuk promosi yang dilakukan akan berupa 

acara – acara pre event yang diadakan di kampus dan sekolah – sekolah di daerah 

jabodetabek. 

Promosi rockvolution juga akan bekerja sama dengan media – media indie di 

jabodetabek, dan juga brand – brand clothing untuk penyebaran poster dan flyer juga 

pemasangan digital ads di web forum musik dan website – website clothing tersebut. 

Selain itu promosi di saat acara berlangsung akan dilakukan dengan pemasangan 

umbul – umbul, spanduk, dan pembagian flyer. 
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3.3  Konsep kreatif 

Rockvolution 2014 akan menampilkan perubahan yang terjadi di dunia musik rock, 

dimana indie rock menampilkan sesuatu yang berbeda secara visual dengan 

menambahkan unsur feminim dalam visualisasinya. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

pemakaian warna, penggunaan font dan objek - objek dipakai. Selain itu penggunaan 

ilustrasi ditujukan sebagai sebuah penguat untuk menunjukkan gaya retro yang lekat 

dalam desain – desain indie rock yang sudah ada. 
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