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Abstract: This study aims to analyze the role of Siasat Partikelir in raising value of 

local musician in internernational market from 2017 – 2019. Siasat Partikelir in 

increasing the value of local musicians are implemented in programs in accordance 

with marketing concepts such as direct selling, promotion and sponsorship. Apart 

from the marketing side, Siasat Partikelir programs also suits local musicians 

because it contains elements of human resource development  
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Pendahuluan  

Globalisasi memberi dampak di semua bidang salah satunya ekonomi. Dengan 

menipisnya jarak-jarak antar negara setiap pelaku usaha berkesempatan untuk 

memasrkan produk mereka ke negara lain. Hal ini tentu saja menjadi peluang sekaligus 

tantangan bagi masyarakat Indonesia. Karena hal ini juga berarti Indonesia harus siap 

dalam bersaing secara global.Setiap negara memiliki potensi masing-masing dalam 

menghadapi persaingan global. Menurut Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), 

Indonesia memili empat industri potensial dalam menghadapi persaingan ekonomomi 

global. Menurut KEIN industri yang potensial dalam menghadapi persaingan global 

adalah agro, maritim, kreatif dan digital, serta pariwisata (Empat Industri Potensial RI 

Hadapi Persaingan Global https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191007222219-

97-437609/empat-industri-potensial-ri-hadapi-persaingan-global ).  

Salah satu sub dalam industri kreatif adalah musik. Musik merupakan salah satu 

sub dalam industri kreatif yang telah berkembang diberbagai negara salah satunya 

Indonesia. Perkembangan musik di Indonesia telah terjadi sejak okupasi portugis pada 

abad delapan belas. Sejak saat itu music di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. 

Dalam perkembangannya, musik Indonesia terbagi dalam dua katagori yaitu musisi 

major dan musisi independent. Band dengan produksi major label merupakan band yang 

segala sesuatunya diatur oleh management. Band major label akan dibentuk oleh 

management untuk mengikuti selera pasar (Perbedaan major label dengan indie label”, 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tgL-bX7Ss9Q). Contoh band major label 

adalah Armada, Kerispatih, Virgoun, dan Wali. Band major label biasanya akan lebih 

cepat dikenal masyarakat atau pasar musik Indonesia. Sebaliknya band independent 

melakukan semuanya secara mandiri, mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi.  

Selain melakukan proses produksi dan distribusi secara mandiri, musisi 

independent juga dapat dilihat dari cara mereka menciptakan karya. Jika musisi major 

label menciptakan lagu berdasarkan selera pasar maka musisi independent menciptakan 

lagu berdasarkan keinginan mereka. Hal inilah yang menjadikan beberapa karya musisi 

independent tidak dapat diterima dipasar domestik.  
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Namun hal ini buka berarti karya musisi independent tidak dapat dijiual. Band – 

band independent seperti White Shoes and The Couples Company, Mocca, dan 

Superman Is Dead justru lebih dinikmati oleh pasar luar negeri. Hal ini dibuktikan 

melalui kontrak antara Mocca dan Label asal Korea Selatan. Sebuah label tidak akan 

memberikan sebuah kontrak jika band tersebut tidak memiliki potensi untuk dijual. 

Selain Mocca, band yang telah menjalin kontrak dengan label luar negeri adalah 

Murphy Radio dari Samarinda. Dalam merilis albumnya Murphy Radio dikontrak oleh 

label dari Jepang, Friends of Mine. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, musisi Independent sebenarnya memiliki 

potensi untuk bersaing di pasar internasional. Hanya saja karena kurangnya kemampuan 

untuk melakukan strategi marketing maka banyak diantara mereka yang namanya tidak 

dikenal baik didalam maupun luar negeri.  

Untuk itulah muncul sebuah agency swasta bernama Siasat Partikelir. Siasat 

Partikelir merupakan sebuah agency yang menaungi beberapa sub sektor industri kreatif 

salah satuya musik. Siasat Partikelir mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjualan, 

distribusi, packaging, dan sebagainya, mulai dari pasar lokal sampai luar negeri. Lewat 

kerjasama antar agency Siasat Partikelir mampu untuk menampilkan  pelaku musik 

independent di panggung interansional tanpa membebani biaya perjalanan kepada band 

atau pelaku musik itu sendiri. 

 

Kerangka Teori dan Konseptual 

Pemasaran Musik 

Pemasaran musik secara umum memiliki kewajiban yang sama dengan pemasaran 

produk pada umumnya yaitu mempertemukan produk dan calon pembeli. Perbedaan 

musik marketing yang paling mendasar adalah dari sisi musik itu sendiri. Dari 

komoditas yang ada, musik merupakan salah satu produk dengan tingkat varietas yang 

tinggi. Hal ini karena musik berpengaruh dan dipengaruhi oleh variable yang dekat 

dengan manusia seperti pola pikir, keadaan sosial, dan perasaan. Seperti strategi 

penjualan produk lainnya, dalam pemasaran musik kita bisa menerapkan konsep 

marketing mix. Yaitu, dengan unsur-unsur konvensional bauran pemasaran yaitu 

produk, harga, tempat (distribusi) dan promosi. 

Promosi 

Menurut Martin L. Bell dalam Swastha dan Irawan promosi adalah semua jenis 

kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Sedangkan menurut 

William G. Nikels dalam bukunya Swastha dan Irawan promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Secara garis besar 

dapat dikatakan bahwa promosi merupakan suatu usaha untuk mengokomunikasikan 

suatu produk dengan tujuan meningkatkan penjualan. 

Untuk melakukan promosi suatu organisasi dapat menggunakan teknik bauran 

promosi. Menurut Kotler dan Gary A bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan 

pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang di pergunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Menurut Basu Swastha dalam Marius 
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P.Angipora , promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel- 

variabel periklanan (advertising), penjualan pribadi (personal selling) dan alat promosi 

lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan ( 

Pengaruh Strategi Promosi Melalui Social Media Terhadap Keputusan Pembelian 

Garskin yang Dimediasi Word of Mouth Marketing, 2014)  

Program Pelatihan dan Pengembangan 

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas 

atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, 

pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. 

Menurut Wayne Monde proses  pelatihan dapat ditentukan dengan cara, pertama 

organisasi harus menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan secara spesifik. 

Kemudian, tujuan-tujuan spesifik perlu diterapkan. Dalam organisasi-organisasi yang 

ideal, terdapat hubungan yang dekat antara misi stratejik perusahaan dengan tujuan-

tujuan program pelatihan dan pengembangan. Penilaian dan pemutakhiran berkala atas 

tujuan-tujuan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut 

menunjang kebutuhan-kebutuhan stratejik yang terus berubah dari organisasi tersebut. 

Setelah menetapkan tujuan- tujuan pelatihan dan pengembangan, manajemen dapat 

menentukan metode- metode dan sistem penyampaian yang tepat untuk digunakan. 

Tentunya manajemen harus terus-menerus mengevaluasi pelatihan dan pengembangan 

untuk memastikan kegunaannya dalam mencapai tujuan organisasi 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menganalisis peran Siasat Partikelir dalam mempromosikan 

musisi local ke pasar internasional. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data 

sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, 

majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah 

yang diteliti yakni mengenai peran Siasat Partikelir dalam mempromosikan musisi local 

ke pasar internasional. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif content 

analysis artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari 

beberapa sumber yang menggambarkan peran Siasat Partikelir dalam mempromosikan 

musisi local ke pasar internasional. 

Hasil dan Pembahasan 

Siasat Partikelir 

Sebuah agensi yang dibentuk pada tahun 2016 oleh Ardi Chambers dan Alex 

Kowalski. Misi dari Siasat Partikelir adalah memperbaiki ekosistem industri musik 

Indoneia. Menurut mereka Indonesia masih harus membenahi pilar-pilar ekosistem 

industri musik yang salah satu diantaranya dipengaruhi oleh hubungan antara seniman 

dan sponsorship.  Perbedaan mereka dengan agensi pada umumnya adalah Siasat 

Partikelir tidak hanya fokus pada talenta yang ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-

daerah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Jawa Timur. Karena menurut mereka 

Indonesia memiliki banyak sumber daya kreatif, hanya saja media dan pasar musik 

Indonesia masih berpusat di Jakarta. Selain perbedaan dalam memilih talenta, Siasat 

Partikelir juga menjadi sorotan karena konsep mereka yang sangat modern seperti 

pemilihan warna, berita yang disajikan, serta band-band atau seniman yang mereka 

promosikan.  
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1. Musisi Independendent 

Indonesia memiliki seniman musik yang karyanya cukup layak untuk bersaing di 

pasar global. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Pop Indonesia Hub oleh platform 

musik digital, Spotify. Didalam playlist ini hanya terdapat lagu-lagu Indonesia, yang 

paling sering di dengar, seperti Sheila on 7, Tulus, dan Brisia Jody. Menurut data dari 

Spotify, terdapat kurang lebih sepuluh miliar lagu Indonesia yang di streaming dalam 

satu hari. Menariknya, Pop Indonesian Hub merupakan rujukan dari para pendengar 

musik Indonesia yang terdapat di luar negeri. Hal ini menandakan bahwa karya musik 

Indonesia sudah mulai diminati oleh pasar Internasional.  

Musik pop merupakan suatu genre musik yang menjadikan budaya sekitar sebagai 

acuan. Akibatnya, musik pop selalu identik dengan industri musik karena terdapat nilai 

jual didalamya. Di Indonesia, musik pop identik dengan lirik yang membahas soal cinta, 

perceraian atau pencarian jati diri. Itu sebabnya muncullah band-band seperti ST 12, 

Peterpan, Sheila On 7, dan sejenisnya.  

Namun sebenarnya Indonesia memiliki band yang mengusung tema diluar budaya 

popular atau industri musik di Indonesia. Band-band yang muncul tanpa pengaruh dari 

industri ini sering disebut sebagai pelaku musik independent. Berbeda dengan band 

major label yang mengikuti selera pasar, band independent mengusung tema yang lebih 

bebas, atau tema yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam segi lirik mereka tidak 

lagi membahas soal cinta, mereka bisa membahas soal politik, atau keadaan sosial 

dengan harmonisasi yang tidak sesederhana musik pop. 

Banyak yang menganggap bahwa indie adalah sebuah genre musik, 

namun indie sebenarnya adalah sebuah sebutan yang diambil dari kata independen yang 

dapat bermakna bebas, mandiri atau tidak bergantung dengan yang lain. Istilah indie 

sendiri dapat diartikan sebagai sikap atau semangat dari orang-orang yang memilih 

untuk berkarya secara bebas dan mendistribusikannya secara mandiri. Maka dari itu, 

banyak karya dari musisi indie cenderung berbeda dari pasaran. Meskipun demikian, 

musik independen memiliki kualitas yang sama dengan musisi major label. Bahkan 

sebagian dari mereka berhasil menembus pasar internasional. Salah satu contohnya 

adalah Mocca, band dari kota bandung yang dirilis oleh record label dari Korea Selatan, 

atau Murphy Radio yang merilis album dengan label asal Singapura dan Jepang. Hal ini 

karena musik mereka cocok dengan selera pasar yang ada di masing-masing negara asal 

label musik tersebut. Sebagai contoh Friends Of Mine record menjual album Murphy 

Radio, karena di Jepang musik seperti Murphy Radio sangat diminati. 

Karena musik dari musisi independen tidak mengikuti selera pasar, tidak banyak 

label yang mau untuk menerima band atau musisi independen. Hal ini menimbulkan 

kesulitan bagi musisi independen untuk melakukan proses promosi maupun distribusi. 

Dalam sebuah proses promosi, band maupun musisi independen disarankan untuk 

melakukan tur. Menurut Ryan gitaris Jessie J, tur dapat membantu seorang musisi 

mempromosikan karya mereka sekaligus bertemu langsung dengan para penggemar. 

Namun tentu saja sebuah tur membutuhkan biaya yang cukup besar.  
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Selain tur, sebuah band juga membutuhkan tim marketing untuk melakukan bentuk 

promosi lainnya. Itulah sebabnya peran sebuah label atau agensi msuik sangatlah 

penting.  

A. Peran Siasat Partikelir  

Perkembangan teknologi dan komunikasi mendukung terciptanya pasar industri 

kreatif secara global. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi para pengkarya lokal 

dapat memasarkan produk mereka ke pasar internasional. Salah satu contohnya adalah 

seniman musik. Namun tentu saja untuk bersaing di pasar internasional para seniman 

perlu untuk melakukan strategi promosi.  

Siasat Partikelir merupakan sebuah agency yang bergerak di bidang industri kreatif, 

salah satunya musik. Siasat Partikelir bekerja melalui divisi-divisi serta program yang 

dapat membantu musisi lokal untuk mempromosikan karya mereka ke pasar 

internasional. Dapat dikatakan demikian karena program-program dari Siasat Partikelir 

merupakan bagian dalam konsep marketing mix. 

Program-program Siasat Partikelir yang dimaksud adalah: 

A.1. Siasat Traficing 

Promosi adalah satu-satunya cara pasti untuk menjangkau konsumen / pengguna 

musik. Melalui promosi artis, konsumen / pengguna dapat berhubungan dengan artis, 

dan sebaliknya, artis menciptakan pelanggan yang loyal. Semua taktik promosi harus 

meningkatkan kesadaran pelanggan tentang artis dan meyakinkan konsumen / pengguna 

nilai musik. 

Promosi musik dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Salah satu 

promosi musik dalam bentuk langsung adalah tur. Tur adalah serangkaian jadwal konser 

suatu band dari suatu kota kekota lainnya yang bertujuan untuk menjual album mereka. 

Menurut Ryan Haberfield, gitaris dari Jessie J (SoundTech, “Why Do Musicians Tour? 

By Ryan Haberfield, Guitarist for Jessie J https://www.soundtech.co.uk/news/why-do-

musicians-tour), terdapat beberapa kelebihan dalam melakukan tur. Pertama, menurut 

Ryan melakukan tur merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, karena saat 

melakukan tur seorang musisi atau band dapat mengunjungi tempat – tempat yang 

belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bermain live. 

Saat melakukan tur, seorang musisi tentu dapat memperlihatkan secara langsung skill 

yang telah mereka latih. Lalu yang ketiga adalah bertemu dengan fans / penggemar.  

Menurut Ryan fans merupakan salah satu komponen penting dalam industri musik, dan 

melalui sebuah tur musisi berkesempatan untuk bertemu fans mereka. Hal ini 

memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menonton penampilan sang musisi 

secara langsung. Selain dapat melihat penampilan musisi secara langsung, melalui tur 

fans juga akan mereasa terpuaskan saat CD yang mereka beli ditandatangani langsung 

oleh sang musisi. 

Siasat Traficking merupakan sebuah program dari Siasat Partikelir yang ditujukan 

untuk para musisi. Program ini dibuka pada tahun 2018 dan diikuti kurang lebih 300 

band dari seluruh Indonesia. Dengan mengikuti program Siasat Traficking sebuah band 

berkesempatan untuk melakukan tur di Eropa (Rubah di Selatan – Siasat Traficking, 

www.Siasatpartikelir.com) . Dalam pelaksanaannya Siasat Traficking menggunakan 

sistem submisi dan kurasi. Submisi merupakan serapan dari Bahasa Inggris Submission, 

https://www.soundtech.co.uk/news/why-do-musicians-tour
https://www.soundtech.co.uk/news/why-do-musicians-tour
http://www.siasatpartikelir.com/
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yang berarti sebuah tindakan untuk menyerahkan dokumen atau file sebagai 

pertimbangan keputusan bagi orang lain. Dalam hal ini, band-band diminta untuk 

mengirim file atau dokumen terkait band mereka (karya dan portofolio) kepada Siasat 

Partikelir. 

Setelah mengumpulkan hasil submisi, Siasat Partikelir akan melakukan tahap 

selanjutnya yaitu kurasi. Dalam tahap ini akan dipilih band-band yang lolos hingga 

sepuluh besar. Penilaian terhadap band dilakukan atas dasar dokumen dan file yang 

diterima oleh Tim Siasat Partikelir. Kemudian pada tahap sepuluh besar, Tim Siasat 

Partikelir akan melakukan musyawarah bersama para pakar untuk menentukan band 

yang berhak untuk tur Eropa.  

Salah satu band yang berhasil memenangkan submisi dari Siasat Traficiking adalah 

Rubah Di Selatan. Rubah Di Selatan merupakan band dari Yogyakarata yang 

beranggotakan Gilang, Roni, Melinda, dan Adnan. Mereka berempat mengusung tema 

genre folk dengan memadukan instrumen modern dan instrument tradisional sepert 

udupot, saluang, karinding, dan kecapi. Rubah Di Selatan terpilih sebagai pemenang 

dan dibiayai penuh oleh Siasat Partikelir untuk melakukan tur di empat negara Eropa 

yaitu Belanda, Luxemburg, Perancis, dan Jerman. 

Saat berada Eropa Rubah Di Selatan diberi kesempatan untuk tampil di festival 

besar sepert “A Day In a Forest” Amsterdam, Belanda. Selain itu Rubah Di Selatan 

festival, Rubah Di Selatan juga diberi kesempatan untuk menampilkan karya mereka di 

kafe-kafe saat berada di Jerman, Perancis, dan Jerman.  

Dengan menganalisis fenomena diatas, Siasat Traficking termasuk dalam bauran 

promosi yaitu direct marketing . Pemasaran langsung merupakan gambaran suatu 

hubungan yang sangat dekat dengan target market dan memungkinkan proses two ways 

communication terjadi. Tujuan dari direct marketing  adalah untuk memungkinkan 

terjadinya proses transaksi secara langsung. Dalam hal ini Siasat Traficking dapat 

dikatakan sebuah bauran promosi karena dalam pelaksanaannya Rubah Di Selatan dapat 

bertemu langsung dengan pendengar dan komunitas musik di Eropa. Selain itu Rubah 

Di Selatan juga dapat menjual karya mereka secara langsung seperti CD atau 

merchandise. 

Siasat Traficking juga termasuk dalam bauran promosi  kerjasama event dan 

sponsorship. Kerjasama dalam bentuk sponsorship dilakukan bersama PT.HM 

Sampoerna TBK. Melalui kerjasama ini, Siasat Traficking mendapatkan pembiayaan 

untuk mengakomodir tur dari pemenang Siasat Traficking di empat negara Eropa. 

Sedangkan kerjasama dalam bentuk event dilakukan bersama para organizer dan venue 

lokal di masing-masing negara.  

Saat tur di Eropa Siasat Traficing juga mengakomodir Rubah Di Selatan untuk 

melakukan promosi tentang karya mereka di sebuah radio terkemuka Amsterdam yaitu 

Red Light. Hal ini berarti Siasat Traficking juga termasuk sebagai bauran promosi 

media karena radio merupakan salah satu media yang masuk dapat digunakan dalam 

promosi media. 
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A.2. Funding 

Selain melalui kurasi, Siasat Partikelir juga membantu musisi Independent untuk 

memasarkan karya mereka di pasar global melalui pendanaan. Salah satu contohnya 

adalah Dira Bhongs. Dhira Bhongs merupakan seorang solois dari kota Bandung yang 

memulai karirnya pada tahun 2014 (Dhira Bhongs Siap Berangkat ke Panggung SXSW 

2019 Mewakili Indonesia! (https://hai.grid.id/read/071602987/dhira-bongs-siap-

berangkat-ke-panggung-sxsw-2019-mewakili-indonesia). Awal karirnya dimulai dengan 

merilis album “my precious”. Album “my precious” sendiri dirilis secara independen 

oleh Dhira Bhongs. Pada tahun 2019 Dhira Bongs menjadi satu – satunya penampil 

yang terpilih dari Indonesia untuk tampil di South By South West (SXSW), Austin, 

Texas.  

SXSW sendri merupakan sebuah festival dengan exposure yang besar bagi musisi, 

karena dalam festival ini para musisi atau band dapat bertemu dengan band – band dari 

berbagai negara, pada tahun 2014 tercatat kurang lebih dua ribu penampil yang ikut 

dalam festival ini
2
. Selain itu dalam SXSW juga berkumpul para pelaku industri lain 

seperti film dan media interaktif. 

Hal ini tentu menjadi kesempatan yang baik bagi Dhira Bongs untuk 

memperkenalkan karyanya, akan tetapi seperti yang telah dijelaskan diatas untuk 

melakukan perjalanan keluar negeri tentu membutuhkan biaya besar. Dalam mengatasi 

hal tersebut Siasat Partikelir memberi bantuan biaya kepada Dhira Bongs untuk 

menghadiri festival tersebut. Melalui perspektif konsep marketing mix bantuan Siasat 

Partikelir kepada Dhira Bongs masuk ke dalam dua poin yaitu direct selling dan 

sponsorship.  

Direct Selling dapat dilihat dari bagaimana Dhira Bongs dapat bertemu para 

audience secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya two ways communication. 

Sedangkan sponsorship dilihat dari usaha Siasat Partikelir dalam mengakomodir 

perjalanan Dhira Bongs seperti membeli tiket, uang makan, dan penginapan. 

Selain Dhira Bongs band lain yang dibantu oleh Siasat Partikelir adalah Wake Up 

Iris. Wake Up Iris merupakan band dari kota malang dengan dua personil yaitu Bie 

Paksi, dan Vania. Keduanya terpilih untuk mewakili Indonesia di Korea Selatan dalam 

Zandari Festival.  

A.3. WEBSITE 

Selain mengakomodir para pendengar melalui program offline, Siasat Partikelir 

juga membantu mempromosikan musisi independent secara online dengan membuat 

sebuah website Siasat Partikelir.Com. Hal ini penting, karena seperti yang telah 

dijelaskan diatas industri kreatif global berbanding lurus dengan kemajuan teknologi 

dan informasi. Menurut data dari IFPI musik digital menyumbang kurang lebih 56,1% 

pendapatan industri musik secara global (IFPI,2018).  Dengan demikian para band 

independent juga harus bisa memasarkan karya mereka secara digital. 
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Muhamad Ranaldi Yamin 

 

 828 

Siasat Partikelir.Com merupakan sebuah media yang berisi informasi seperti 

perilisan album, videoclip, press release, dan biografi. Perbedaan antara Siasat 

Partikelir.com dengan media lainnya terletak pada jenis berita. 

Gambar 1. Global Music Market 2019 in Numbers 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ifpi.org 

Pada media umumnya berita yang diangkat berasal dari band-band major label saja, 

sedangkan di Siasat Partikelir.com terdapat berita dari para seniman lokal dari seluruh 

daerah di Indonesia.  

Siasat Partikelir melalu Siasat Partkelir.com membantu band-band independent 

untuk meraih target pasar melalui media. Hal ini selaras dengan salah satu bauran 

promosi yaitu iklan. Bauran promosi iklan merupakan sebuah langkah untuk menraih 

target pasar melalui media dukungan seperti radio, e-mail, dan website. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Siasat Partikelir.com membantu band-band 

independent untuk meraih target pasar melalui salah satu bauran promosi yaitu iklan. 

 

A.4. Workshop Musik 
 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, setiap pelaku industri kreatif memiliki 

kesempatan untuk memasarkan karya mereka di pasar internasional. Hal ini tentu saja 

menjadi kesempatan yang baik bagi para pelaku musik sebagai sub dari industri kreatif. 

Namun tentu saja dengan hilangnya batas – batas negara maka persaingan juga semakin 

ketat. Sebabagai contoh, jika sebelumnya para musisi lokal bersaing dengan band – 

band dalam negeri, di era ini, karya musisi lokal harus bersaing dengan musisi dari 

negara lain seperti Amerika, Eropa, dan Jepang.  

Melalui konsep pemasaran musik telah dijelaskan bahwa  di era saat ini setiap 

musik memiliki pasarnya masing-masing. Hal ini menjadikan strategi promosi sebagai 

hal yang penting. Karena dengan strategi promosi yang tepat kita tidak hanya dapat 

menjangkau pasar baru, tetapi juga mendapatkan pasar yang sesuai dengan produk yang 

kita miliki.  
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Namun tentu saja tidak semua pelaku musik independen mengetahui dasar -dasar 

ilmu marketing. Oleh karena itu Siasat Partikelir tidak hanya mendukung musisi 

independent melalui agenda promosi, tetapi juga pelatihan seperti teknik membuat 

materi, managing, dan marketing. Hal ini karena, walaupun band-band yang baru 

muncul bisa saja langsung memasarkan karya mereka lewat platform digital seperti 

Spotify, Soundcloud dan media sosial seperti Instagram, facebook, dan Twitter, para 

musisi independent tetap harus memiliki pengetahuan dasar tentang marketing, 

khususnya marketing di industri musik. 

Oleh karena itu dalam kerjasama Siasat Partikelir bersama dengan PT.HM 

Sampoerna TBK menyelenggarakan workshop yang disebar diseluruh pulau di 

Indonesia. Dalam menjalankan mekanismenya Siasat Partikelir bekerjasama dengan 

kontributor di seluruh Indonesia, kontributor ini sebagian besar tergabung dalam 

program yang bernama Special Ambassador. 

 Para Special Ambassador ini akan dikumpulkan dalam satu pelatihan untuk 

kemudian menghasilkan sebuah program dalam jangka waktu satu tahun. Setiap 

program yang disusun oleh kontributor didalamnya wajib disertakan workshop yang 

sesuai dengan visi dan misi Siasat Partikelir. Selain harus menyertakan workshop yang 

sesuai dengan visi dan misi Siasat Partikelir, para kontributor juga harus menyusun 

program yang sesuai dengan kebutuhan musisi di masing-masing kota. Dengan kata lain 

Siasat Partikelir mengakomodir sebuah program yang terorganisir. Hal ini selaras 

dengan konsep pengembangan sumer daya manusia yang fokus pada sebuah program 

edukasi yang terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Suatu karya musik memiliki latarbelakang yang berbeda – beda. Latar belakang 

dari suatu karya dapat berupa suatu kejadian, perasaan, atau atmosfir lingkungan sekitar 

dari sang pembuat musik itu sendiri. Latarbelakang inilah yang menyebabkan perbedaan 

pada cara promosi setiap karya musik. Oleh karena itu dalam menjalankan workshop-

nya, Siaat Partikelir menggunakan metode classroom. Metode pertemuan dalam kelas 

meliputi lecture (pengajaran), conference (rapat), programmed instruction, metode studi 

kasus, role playing, metode diskusi, dan metode seminar. Jadi sebagian besar kelas yang 

diadakan Siasat Partikelir berisis tentang diskusi dan studi kasus. Hal ini tentu saja 

sesuai dengan kebutuhan musisi untuk menemukan strategi yang cocok untuk 

mempromosikan karya mereka.  

Kesimpulan 

Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dalam pasar industri kreatif global, 

salah satunya melalui sub-kultur industri kreatif yaitu musik. Salah satu karya musik 

yang dapat bersaing dipasar internasional adalah karya dari musisi independen.Namun 

sayangnya karya musisi independen kurang terdengar. Hal ini karena musisi independen 

tidak memiliki tim serta dana yang cukup untuk melakukan agenda promosi.  

 

Untuk membantu musisi independen melakukan promosi, Alex Kowalski dan Ardy 

Chambers membuat sebuah agensi bernama Siasat Partikelir. Siasat Partikelir 

membantu para musisi melalui program-program seperti Siasat Traficking, funding, dan 

website. Program – program tersebut sangat efektif untuk melakukan promosi karena 
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dengan mengikuti program tersebut musisi atau band independen dapat melakukan 

kegiatan promosi yaitu adversiting dan direct selling,  
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