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BAB III 

METODOLOGI 

 

  

3.1. Pernyataan Masalah & Solusi 

Lokananta merupakan sebuah perusahaan rekaman yang didirkan pada tahun 1956 

di Solo. Lokananta merupakan sebuah perusahaan milik Negara yang didirikan 

atas dasar kebijakan pelestarian budaya Soekarno pada masa ke-presidenannya. 

Pembajakan dan ditutupnya Departemen Penerangan oleh Gus Dur, sehingga 

tahun 1999 hingga tahun 2000 menjadi awal mulai perusahaan rekaman ini 

collapse. Lokananata menghentikan semua produksi, dan perusahaan ini menjadi 

tidak jelas kehadirannya di industri musik dan eksistensinya dipertanyakan sampai 

diliquidasi tahun 2004. 

 Kondisi ini menyebabkan Lokananta kehilangan eksistensi dan kehadiran 

mereka dipertanyakan bahkan dilupakan oleh masyarakat. Masyarakat khususnya 

generasi penerus atau generasi muda sudah tidak lagi aware terhadap tempat 

bersejarah yang menjadi saksi terbentuknya budaya dan sejarah Indonesia hanya 

menjadi sebuah kenangan dan hanya menjadi setumpukan pita dan piringan hitam 

tanpa arti dan makna. Permasalahan ini juga diperkuat bahwa generasi muda di 

Solo, hanya mengetahui Lokananta hanya sebatas tempat bermain futsal. 

 Permasalahan ini menjadi sangat ironis bagi bangsa Indonesia sehingga 

sangat penting bagi Lokananta untuk dikenang dan diperkenalkan kembali kepada 

masyarakat khususnya kepada generasi-generasi penerus. Maka sesuai dari 
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permasalahan ini, diperlukan adanya promosi terhadap cagar budaya musik 

Indonesia Lokananta. Menurut Keller (2013) bahwa dengan melakukan promosi 

terhadap sebuah brand  dapat meningkatkan awareness masyarakat dengan 

memberikan informasi dan secara luas dan tertuju kepada target audien (hlm. 217-

219). 

 

3.2. Lokananta 

Melalui situs resmi Lokananta www.lokanantamusik.com diketahui bahwa 

Lokananta didirikan pada tahun 1956 di Solo, Surakarta dengan tujuan  dan alasan 

untuk memproduksi dan mendistribusikan siaran RRI atau yang sering sekali 

disebut dengan Radio Republik Indonesia dalam bentuk piringan hitam atau PH.  

 Pabrik piringan hitam ini resmi berdiri pada tanggal 29 Oktober 1956 

pukul 10.00 WIB dengan nama Lokananta atau dengan nama PPH Lokananta/ 

Pabrik Piringan Hitam  Lokananta. Nama Lokananta sendiri diangkat dari 

seperangkat  alat musik gamelan yang bercerita tentang gamelan surgawi yang 

berbunyi dengan suara yang merdu  dan indah yang dapat didengar sampai ke 

penjuru dunia. Lokananta sendiri bercerita tentang seperangkat alat musik 

gamelan Kyai Sri Kuncuro Mulyo atau yang dinamakan “Doa” yang diletakan di 

studio Lokananta yang sering membunyikan suara dengan nada yang merdu. Pada 

tahun 1961 PPH Lokananta mulai berkembang dan bidang usahanya berubah 

menjadi sebuah perusahaan label rekaman yang dikhusukan pada rekaman musik 

tradisional hingga lagu – lagu daerah. Selain memproduksi musik – musik dalam 

bentuk piringan hitam. Sam Saimun, Jack Lesmana dan Buby Chen merupakan 
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pemusik dan tokoh – tokoh yang sangat mempengaruhi seni musik di Indonesia 

dan sempat bergabung dan bekerja sama dengan Lokananta, yang kemudian 

berubah menjadi institusi milik Negara.  

 Tahun 1970 sampai 1980 merupakan tahun – tahun keemasan bagi studio 

rekaman Lokananta, mereka mempunyai keputusan untuk mengalihkan produksi 

pada format piringan hitam menjadi memproduksi pita kaset yang kemudian 

menjadi populer pada era tersebut. Keputusan untuk mengalihkan produksi 

memberikan kesempatan pada Lokananta untuk bersaing. Lokananta mampu 

memproduksi dan melepas 100 ribu pita kaset setiap bulannya yang kemudian 

dipasarkan dan mampu diapresiasi dan disambut dengan positif.  

   

3.3. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan menggali informasi lebih dalam 

tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Lokananta, dari masalah yang dihadapi 

Lokananta, perkembangan Lokananta serta opini-opini yang dilemparkan oleh 

beberapa pelaku industri musik terhadap cagar budaya Lokananta yang 

menyimpan sejarah dalam seni musik Indonesia. Wawancara dilakukan dengan 

Bapak Miftah selaku Pimpinan Lokananta dan Bimo selaku Karyawan Lokananta, 

serta dengan pendiri Irama Nusantara yaitu David Tarigan dan grup musik White 

Shoes and The Couples Company yang tidak lama melakukan sesi rekaman di 

Lokananta, juga Intan Anggita selaku pendiri gerakan Sahabat Lokananta. 
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3.3.1.  Pimpinan Lokananta 

Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Miftah selaku Pimpinan Lokananta yang 

tidak lama menjabat sebagai nahkoda penggerak Lokananta. Sesi wawancara ini 

dilakukan di Lokananta Solo pada tanggal 1 Maret 2016, topik yang bersangkutan 

ialah tentang bagaimana perkembangan Lokananta serta beberapa permasalah atau 

kendala yang dihadapi dan beberapa harapan dan strategi kedepan yang dilakukan 

Lokananta.  

 Wawancara diawali dengan menanyakan target audien dari Lokananta, dan 

dijelaskan bahwa Lokananta dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi percetakan dan 

divisi audio atau dapat disebut sebagai Lokananta. Divisi audio atau Lokananta 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu studio, pengarsipan atau museum, dan 

penggandaan kaset. Target audien untuk divisi Lokananta pada dasarnya sangat 

umum kecuali studio rekaman yang difokuskan kepada musisi profesional. Bapak 

Miftah selaku Pimpinan Lokananta menjelaskan pentingnya Lokananta bagi 

khalayak generasi penerus atau generasi muda dalam informasi dan pengetahuan 

terhadap seni musik Indonesia yang telah menjadi sejarah bagi Negara ini dan 

dapat ditemukan dan dipelajari di Lokananta, pada saat Penulis menanyakan 

pentingnya Lokananta untuk diketahui dan dikenal oleh generasi penerus. 

 Bapak Miftah juga mengatakan melalui sesi wawancara bahwa generasi 

muda belum terlalu mengetahui dan mengenal Lokananta, sehingga diperlukan re-

awareness terhadap Lokananta kepada khalayak generasi penerus yang bertujuan 

untuk memberikan informasi dan pengetahuan terhadap eksistensi Lokananta di 
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Indonesia juga edukasi bahwa Lokananta menyediakan pengarsipan musik 

Indonesia yang lengkap dan bersejarah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Karyawan Lokananta 

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu staff umum Lokananta pada tanggal 1 

Maret 2016. Topik dan pertanyaan yang dilemparkan oleh Penulis mengarah pada 

informasi yang lebih dalam terhadap Lokananta juga pentingnya Lokananta bagi 

seni musik Indonesia dan sejarah. Penulis mengawali wawancara dengan 

menanyakan bagaimana ia melihat Lokananta dan dijelaskan bahwa Lokananta 

menyimpan dan mempunyai andil besar dalam merekam kejadian-kejadian 

bersejarah dalam bentuk pita rekaman, seperti halnya lagu-lagu yang berbau PKI 

Gambar 3.1 Bapak Miftah Selaku Pimpinan Lokananta 
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bahkan sampai rekaman pidato proklamasi Soekarno yang dapat ditemukan di 

Lokananta. 

 Menurut Bapak Bimo selaku salah satu karyawan umum Lokananta 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa aksi pelestarian yang sempat dilakukan 

oleh beberapa pelaku industri musik terhadap Lokananta seperti halnya gerakan 

save Lokananta juga #sahabatLokananta yang bertujuan untuk memperkenalkan 

Lokananta kembali di mata bangsa Indonesia 3 tahun lalu. 

 Sebagai karyawan umum Lokananta Bapak Bimo mengatakan bahwa 

Lokananta menjadi sangat penting untuk dikenal dan diketahui oleh generasi 

penerus atau generasi muda mengingat banyaknya sejarah dan bentuk kebudayaan 

yang dapat dipelajari di Lokananta, dimulai dari musik tradisional sampai sejarah 

pembentukan Negara Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bapak Bimo Selaku Staff Umum Lokananta 
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3.3.3. David Tarigan 

Wawancara dengan David Tarigan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016 yang 

bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang Lokananta serta opini yang ada 

di benak mereka terhadap Lokananta juga harapan pelaku industri musik terhadap 

eksistensi Lokananta di kalangan generasi muda. Menurut David Tarigan sebagai 

penikmat dan pengamat musik dalam sesi wawancara bahwa Lokananta ialah 

sebuah tanda atau bentuk kepedulian Pemerintah terhadap seni musik populer 

Indonesia dan sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam melestarikan 

kebudayaan Indonesia yang tengah terancam. 

 David Tarigan juga mengatakan bahwa Lokananta mempunyai keragaman 

materi dalam bentuk musik maupun cerita yang terdapat didalamnya yang 

menjadi sangat menarik untuk diangkat kembali karena dapat menginspirasi 

musisi maupun penikmat musik dari materi musik yang mempunyai karakter khas 

Indonesia serta mempunyai semangat Nasionalisme dari setiap musiknya. 

Menurut David bahwa bangunan yang sudah dicatat menjadi sebuah landmark 

atau cagar budaya ini dapat diekspresikan menjadi sesuatu yang menarik, 

mengingat dari keragaman material musik serta cerita atau sejarah didalamnya 

yang cenderung tidak kaku, sehingga dapat diangkat kembali dan dapat dikenal 

serta dikenang oleh generasi penerus yang belum mengetahui maupun generasi 

yang cenderung sudah mengetahui. 

 Menurut David Tarigan ketika ditanyakan upaya yang diperlukan untuk 

mengangkat kembali Lokananta di mata publik ialah, Lokananta dapat dijadikan 

sebuah situs yang menyimpan berbagai hal yang menyangkut dengan musik 
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Indonesia, apapun yang bersangkutan dengan musik Indonesia dapat ditemukan di 

Lokananta, sehingga dapat menjadi salah satu tempat yang dapat mengedukasi 

generasi muda terhadap Lokananta sebagai tempat penyimpanan musik-musik 

Indonesia serta kebudayaan yang menyangkut didalamnya. 

 

3.3.4. Indra Ameng (Manager Grup Musik White Shoes & The Couples 

Company) 

Wawancara ini dilakukan via email dengan salah satu grup musik yang sudah 

cukup terkenal di kalangan generasi muda, dan grup musik ini tidak lama telah 

melakukan sesi rekaman di Lokananta untuk album yang menyanyikan lagu-lagu 

daerah. Sesi wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016. Menurut Indra 

selaku manager grup musik White Shoes and The Couples bahwa Lokananta 

mempunyai nilai sejarah dan sebagai situs bersejarah Lokananta mempunyai andil 

besar dalam pembentukan karir para musisi legendaris pada eranya. Selain itu 

Lokananta juga mempunyai studio rekaman yang mempunyai kualitas rekaman 

yang dapat dikategorikan sangat bagus didukung ruangan akustik yang sangat 

sempurna apabila digunakan dalam sesi rekaman.  

 Menurut Indra Ameng dalam sesi wawancara bahwa Lokananta menjadi 

sangat penting untuk diketahui dan dikenal karena kebudayaan dan sejarah awal 

mula seni musik Indonesia salah satunya dapat ditemukan di Lokananta secara 

lengkap mengingat dari kelengkapak pengarsipan musik yang disediakan di 

Lokananta sehingga dapat mengedukasi. Harapan grup musik ini terhadap studio 

rekaman bersejarah ini ialah dapat diangkat kembali dan berjaya pada eranya, dan 
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dikenal kembali oleh masyarakat sekitar serta kembali menjadi sebuah perusahaan 

rekaman atau label rekaman yang berjaya. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Intan Anggita (Sahabat Lokananta) 

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu penggerak Sahabat Lokananta 

melalui via email pada tanggal 31 Maret 2016. Intan juga sempat menulis 

beberapa artikel terhadap Lokananta dalam blognya dan sekarang Intan 

mempunyai toko musik yang menjual piringan hitam. Melewati sesi wawancara 

Intan mengatakan bahwa Lokananta adalah sebuah tempat penyimpanan arsip 

musik Indonesia yang kaya akan sejarahnya. Intan sebagai salah satu penggerak 

gerakan #savelokananta menjelaskan bahwa gerakan ini didasari oleh 

kekhawatiran terhadap kondisi Lokananta yang menyedihkan dan tidak lagi 

dikenal oleh masyarakat dan bangsanya sendiri. Gerakan ini bertujuan untuk 

meningkatkan awareness masyarakat terhadap Lokananta yang semakin tidak 

terlihat. 

Gambar 3.3 Grup Musik White Shoes & The Couples Company di Lokananta 

(Sumber: http://cdn.klimg.com/resized/476x/p/wsatcc-lokananta.jpg) 
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 Menurut Intan dalam sesi wawancara bahwa Lokananta menjadi sangat 

penting untuk dilestarikan sebagai bentuk rekam jejak seni musik di Indonesia 

yang mempunyai keragamanan didalamnya. 

 

3.3.6. Analisa wawancara 

Dari hasil wawancara dengan pihak Lokananta dan beberapa pelaku industri 

musik, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari berbagai macam pandangan. 

Konklusi dari hasil wawancara dengan pihak Lokananta bahwa Lokananta 

menjadi sangat penting untuk dilestarikan dan dikenang kembali mengingat dari 

bentuk edukasi yang dapat diberikan oleh Lokananta dengan berbagai arsip-arsip 

bersejarah yang sangat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu para generasi-generasi 

penerus terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia melalui seni musik. Harapan-

harapan pihak Lokananta bahwa kedapannya Lokananta dapat kembali lagi 

dikenal dan diketahui oleh masyarakat. 

 Sedangkan dari sisi pengamat dan penggerak dalam industri musik ialah, 

keragaman materi Lokananta menjadi salah satu keunggulan Lokananta dan dapat 

menjadi salah satu bentuk edukasi dan ilmu pengetahuan yang dapat 

menginspirasi para musisi atau penikmat musik terhadap seni musik di Indonesia 

melalui arsip-arsip audio di Lokananta.  

 Dari hasil wawancara dengan musisi atau grup musik, Lokananta menjadi 

sangat penting untuk dilestarikan mengingat dari nilai sejarah didalamnya serta 

dalam pembentukan karir musisi legendaris Indonesia yang menjadi sangat tenar. 

Serta keunggulan dari kualitas suara dari hasil rekaman dan ruangan akustik yang 
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mendukung sesi rekaman menjadi salah satu alasan mengapa Lokananta harus 

dilestarikan. Harapan yang timbul dari sisi musisi ialah, Lokananta menjadi 

sebuah label rekaman seperti layaknya era keemasannya dulu. 

 

3.4. Observasi 

Observasi dilakukan oleh Penulis untuk mencari informasi lebih dalam dengan 

datang langsung ke lapangan atau Lokananta untuk melihat lebih jauh terhadap 

Lokananta serta untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh terhadap 

Lokananta dan yang terjadi disekitarnya, meliputi gerakan-gerakan musik yang 

menjadi sangat potensial untuk memperkenalkan kembali Lokananta pada 

generasi muda khususnya penikmat dan masyarakat yang antusias terhadap 

musik. 

 

3.4.1. Observasi Lapangan 

Observasi ini dilakukan dengan mengujungi langsung Lokananta di Solo pada 

tanggal 29 Februari sampai 2 Maret 2016, observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui dan mengenal lebih dalam terhadap Lokananta dengan kondisi yang 

memprihatinkan walaupun sudah mulai berkembang dan mulai membenahi 

beberapa kendala. Lokananta dikepalai oleh Bapak Miftah yang baru saja 

menjabat dan mulai membuka situs resmi Lokananta yang mulai memberikan 

beberapa lagu yang hanya dapat didengarkan dengan durasi yang sudah 

ditentukan.  
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 Setelah memasuki area Lokananta mulai terdengan alunan musik-musik 

tradisional yang masih setia diputar melalui audio-audio klasik yang masih 

dipergunakan sampai sekarang. Di ruang tunggu terlihat hanya sebuah x-

banner berdiri yang menjelaskan tentang Lokananta. Namun sayangnya kondisi 

Lokananta tidak seperti tempat bersejarah lainnya yang ramai dikunjungi oleh 

turis maupun masyarakat lokal, pada saat itu hanya Penulis yang mengunjungi 

Lokananta demi untuk mengenal Lokananta lebih jauh.  

 Walaupun ada orang yang datang mereka hanya memberikan sebuah 

dokumen atau urusan pekerjaan. Penulis sempat melihat beberapa aset-aset 

bersejarah mereka seperti halnya piringan hitam dan pita master sebagai arsip 

bersejarah, museum, serta studio rekaman yang mempunyai ukuran lapangan 

futsal dengan akustik yang sangat bagus, didukung oleh perangkat yang masih 

menggunakan teknologi analog. Dari hasil wawancara dan observasi Penulis 

banyak sekali menangkap kata-kata yang bersangkutan dengan sisi edukatif 

Gambar 3.4 Lokananta 

(Dokumen Pribadi) 
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yang diberikan oleh Lokananta dan insipirasi yang dapat digali kembali di 

Lokananta menyangkut dengan keragaman musik dengan karakter yang khas. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Analisa Observasi 

Dari hasil observasi studi eksisting terhadap perkembangan industri musik di 

Indonesia dapat menjadi sebuah keunggulan bagi Lokananta untuk dapat 

diperkenalkan kembali kepada masyarakat khususnya ialah penikmat dan antusias 

akan musik. Dari hasil observasi lapangan saat Penulis datang lansung ke lokasi 

Lokananta ialah, terdapat banyak sekali ilmu dan edukasi yang dapat diberikan 

Lokananta terhadap kebudayaan dan sejarah Indonesia melalui aset-aset musik 

yang mereka simpan didalam pengarsipan Lokananta dan patut untuk 

diperkenalkan dan ditinjau kembali.  

Gambar 3.5 Ruang Pengarsipan Lokananta 

(Dokumen Pribadi) 
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3.5. Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan studi terhadap beberapa contoh museum atau cagar 

budaya yang sudah ada, yang ditinjau terhadap konsep, pesan dan elemen visual 

serta media apa saja yang mereka gunakan untuk mempromosikan suatu museum 

atau cagar budaya. Contoh yang diambil ialah,  beberapa promosi yang sudah 

dilakukan Lokananta, bentuk gaya visual serta pesan yang ingin disampaikan. 

Lalu dilanjutkan dengan studi terhadap beberapa museum – museum yang 

membicarakan sejarah dan musik didalamnya. 

 

3.5.1. Lokananta 

Dari hasil analisa studi eksisting terhadap promosi yang pernah dilakukan, 

terdapat beberapa hasil promosi Lokananta yang digunakan dalam acara-acara 

seperti Lokananta Festival dan Records Store day di Lokananta. Dapat ditemukan 

bahwa konsep tidak lepas dari penggunaan gaya klasik atau vintage dalam 

eksekusi karya visual. Serta ada beberapa dari gaya visual yang menggunakan 

bentuk gedung Lokananta sebagai fokus utama didalam promosi Lokananta.  

 Proses studi eksisting ini dilakukan untuk penulis dapat memahami gaya 

promosi Lokananta yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Dapat terlihat 

gaya-gaya yang sebelumnya yang menampilkan piringan hitam sebagai fokus 

utama dalam mempromosikan Lokananta.  
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3.5.2. Johnny Cash Museum 

Johnnya Cash Museum ialah sebuah museum yang bertemakan tentang musisi 

kelas dunia pada tahun 1950an. Johnny Cash cenderung bergaya wild west zaman 

koboi. Museum ini menempatkan Johnny Cash sebagai figur utama yang 

ditampilkan di berbagai media promosi museum ini. Pesan dan konten yang juga 

mengacu pada sejarah serta cerita terhadap pengalaman hidup Johnny Cash 

menyangkut musiknya dan lainnya.  

 Pemilihan tipografi menggunakan gaya country atau koboi pada masanya 

dengan tekstur yang disetiap tipografinya yang membawa kesan klasik. 

Penggunaan media yang selalu keluar dalam museum ini ialah poster serta 

outdoor banner yang digunakan sebagai media primer dalam mempromosikan 

museum ini. 

 

Gambar 3.6 Poster Lokananta Fest 

https://antitankproject.files.wordpress.com/2014/12/10822437_803

533476372973_308324539_n.jpg 
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3.5.3. Asian Art Museum 

Asian Art Museum ialah sebuah museum tentang peradaban Asia khususnya ialah 

budaya Cina di dunia. Mengambil konsep dari eksotisme Asia dan Cina yang 

dikombinasikan menggunakan warna neon yang terkesan eksotis di setiap media 

dan penempatan promosi dalam museum ini. Museum ini berpesan dalam setiap 

karya visual atau promosinya ialah melalui foto-foto dari beberapa artefak yang 

terkesan eksotis sehingga ingin menyampaikan bahwa edukasi terhadap 

kebudayaan dapat ditemukan melalui artefak-artefak di museum ini. 

 Penggunaan elemen visual yang cenderung menggunakan fotografi untuk 

mengambil bentuk sempurna dari artefak-artefak yang sudah ada digabungkan 

penggunaan layout yang cenderung sangat modern dan sangat cocok untuk 

diperkenalkan ke masyarakat atau generasi penerus. Dapat disimpulkan bahwa 

Museum ini mengambil unsur-unsur modern seperti penggunaan layout namun 

digabungkan dengan sebuah benda yang bergaya klasik dan eksotis. 

 

3.5.4. National Music Museum 

 Tempat bersejarah ini mengambil konsep pada seni musik dunia secara universal 

dimana tempat ini memfasilitasi semua orang dapat mengenali alat musik dari 

berbagai negara. Pesan yang ingin disampaikan ialah sebagai pusat pembelajaran 

seni musik dunia dan memfokuskan pada alat atau seni musik yang berbau eksotis 

seperti halnya seni musik Indonesia atau Jawa.  
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3.6. Studi Dokumen 

Beberapa media sudah mulai menyorot Lokananta, dari media cetak maupun 

media digital, dan ada beberapa penikmat dan pecinta musik mulai melontarkan 

opini-opini, rasa prihatin dan harapan mereka terhadap Lokananta, media ini ialah 

Rolling Stone, Whiteboard Journal serta blog Eargasmme buatan Intan Anggita. 

Ditemukan berbagai film-film dokumenter terhadap Lokananta yang dimulai dari 

film dokumenter hasil rekaman Glenn Fredly di Lokananta diikuti dengan gerakan 

Sahabat Lokananta serta ada beberapa film dokumenter lainnya yang berisikan 

tentang kekhawatiran akan punahnya musik Indonesia dengan tutupnya 

Lokananta.  

 Purwoaji dan Zakaria (2010) melalui situs eargasmme.com yang  

membicarakan tentang sisi keemasan Lokananta dalam seni musik Indonesia 

melalui sesi wawancara dengan Ibu Waldjinah selaku penyanyi keroncong 

legendaris, mengatakan dalam artikel ini bahwa Lokananta adalah sebuah institusi 

yang membuat semua musisi menjadi terkenal dan mempunyai kualitas. Dilain 

sisi artikel ini sangat mendeskripsikan keadaan Lokananta yang sudah mulai 

diterlantarkan dan tidak dikenal oleh Bangsanya sendiri.  

 Sama dengan artikel Anggita (2014) melalui situs eargasmme.com dengan 

artikel yang berjudul “Mencintai Musik Indonesia Dari Titik Nol” berisikan 

tentang keprihatinan yang diwujudkan melalui gerakan Sahabat Lokananta dengan 

harapan untuk dapat meningkatkan kembali awaraness terhadap Lokananta yang 

menyimpan arsip besar musik Indonesia yang sudah mulai hilang eksistensinya.   
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 Hilmi (2011) dalam situs whiteboardjournal.com juga banyak mengangkat 

keprihatinan terhadap Lokananta yang dimulai dengan gerakan-gerakan yang 

dengan cepatnya hilang atau dilupakan oleh masyarakat dan mengembalikan 

Lokananta menjadi tidak dikenal eksistensinya, keprihatinan ini menjadi sangat 

serius ketika masyarakat dan generasi muda lokal Solo tidak mengetahui 

Lokananta kalaupun mereka tahu hanya sebatas lapangan futsal saja. Berharap 

Lokananta dapat menjadi sebuah perusahaan label rekaman besar pada masa 

kejayaannya dulu.  

 Putra (2016) dalam situs cnnindonesia.com diketahui bahwa munculnya 

record store day yang serentak di setiap pertengahan April ini berhasil 

menciptakan komunitas terhadap antusias musik rilisan fisik. Acara record store 

day ini membentuk komunitas tersendiri terhadap gerakan musik independent 

serta setiap acara ini digelar terdapat rilisan-rilisan fisik yang hanya dijual atau 

dirilis pada momen ini. Sehingga dengan adanya acara ini dapat membangun 

relasi yang besar didalam bidang industri musik. 

 Dari hasil studi dokumen Penulis dapat melihat bahwa beberapa media 

mempunyai kekhawatiran yang serupa terhadap Lokananta dan berharap 

Lokananta dapat berkembang dan berjaya seperti pada masa keemasannya. Dari 

hasil studi dokumen dapat diketahui bahwa para pecinta musik juga membangun 

relasi tersendiri antara para pecinta musik lainnya dalam beberapa acara musik 

terhadap rilisan fisik. 
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3.6.1. Analisa Studi Dokumen 

 Dari hasil analisa terhadap dokumen yang ditemukan melalui berbagai artikel dari 

berbagai media dapat dijelaskan bahwa setiap media mempunyai pandangan 

terhadap Lokananta yang berbeda-beda namun pada akhirnya mereka mempunyai 

harapan terhadap Lokananta untuk tetap berdiri untuk menjadi sebuah tempat 

bersejarah yang menyimpan berbagai cerita serta pengetahuan yang dapat 

disalurkan melalui pita master.  

  Lokananta menjadi sebuah tempat yang kaya akan pengetahuan secara 

kebudayaan dan patut untuk dilestarikan dan diapresiasi kembali mengingat dari 

edukasi yang dapat disalurkan dari generasi ke generasi. 

 

3.7. Kesimpulan Dari Hasil Pencarian Data 

Dari hasil pencarian data dapat disimpulkan bahwa, Lokananta mempunyai 

sejarah dan keragaman materi yang dapat dijadikan konten untuk diperkenalkan 

kembali dan diingatkan kembali kepada target audien. Serta dengan 

perkembangan industri musik yang sudah semakin membaik dengan munculnya 

berbagai acara-acara lokal seperti records store day dengan memunculkan 

beberapa album yang dirilis kembali, merupakan momen bagi Lokananta untuk 

menaikan nama mereka dan mengingatkan eksistensi mereka dalam industri 

musik.  

 Dari hasil studi dokumen dapat disimpulkan bahwa, beberapa media 

melihat Lokananta adalah sebuah aset besar bagi sebuah negara yang harus 

dipertahankan dan dilestarikan sehingga dapat diturunkan kepada generasi 

penerus atau generasi muda. 
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3.8. Studi Aktifitas Audien 

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan strategi penempatan media melalui 

aktifitas audien sehingga solusi dari permasalahan Lokananta menjadi tepat 

sasaran sehingga informasi dan edukasi yang disampaikan melalui media dapat 

disalurkan secara efektif dan tepat.   

 Target audien primer penulis ialah masyarakat secara umum yang 

berumur 21-30 tahun yang antusias terhadap musik dan hanya sebatas mengetahui 

Lokananta tanpa mengetahui Lokananta lebih dalam. Target audien merupakan 

orang yang mengapresiasi segala jenis musik dan menggali musik yang dianggap 

menarik melalui internet ataupun mendatangi toko musik. 

 Dari hasil studi aktifitas audien diketahui bahwa target audien 

bersentuhan dengan handphone yang mempunyai akses internet dimanapun 

mereka berada. Media sosial merupakan media utama dalam pencarian informasi 

serta akses internet melalui komputer juga menjadi keseharian mereka.    

 Munculnya records store day di Indonesia merupakan sebuah ajang 

berkumpulnya para kolektor dan antusias musik dengan segala pemahaman 

terhadap musik. Target audien cenderung mendatangi berbagai acara-acara musik 

juga toko musik dan salah satunya ialah mendatangi acara yang diadakan setiap 

tahun, untuk mengetahui dan menggali musik lebih dalam.  

 

3.9. SWOT Analysis 

Dari hasil pencarian dapat diketahui keunggulan dan kekurangan Lokananta dan 

berikut adalah pemetaan analisa SWOT terhadap Lokananta, yang meliputi 
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keunggulan Lokananta, kelemahan dan kekurangan Lokananta, serta kesempatan 

yang mendukung Lokananta juga ancaman – ancaman atau kendala yang dialami 

Lokananta. 

 

1. Strengths 

a. Lokananta mempunyai sejarah dan cerita dalam pembentukan musik 

Indonesia. Kaya akan ilmu pengetahuan 

b. Memiliki aset musik Indonesia yang lengkap serta dengan keragaman 

materi didalamnya. 

c. Mempunyai brand yang cukup besar pada eranya. 

 

2. Weakness 

a. Kurangnya aktifitas dalam organisasi sehingga tidak menciptakan 

kesadaran di masyarakat. 

b. Fasilitas dan sarana yang kurang mendukung Lokananta 

c. Tidak terlalu terbuka dengan teknologi dan kurangnya inisiatif dalam 

pembentukan kesadaran kepada para antusias musik. 

 

3. Opportunity 

a. Kebangkitan rilisan ulang fisik album tua dan munculnya records 

store day di Indonesia. 

b. Rilisan album remaster musik-musik Indonesia dan rilisan ulang 

album remaster. 
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c. Munculnya berbagai platform bagi para antusias musik. 

 

4. Thread 

a. Kurangnya kreatifitas dibandingkan dengan cagar budaya lainnya. 

b. Fasilitas yang cenderung kuno dan akan termakan oleh usia. 

c. Kendala akan jarak yang cenderung jauh karena berada di kota Solo. 
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