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BAGAIMANA MENGELOLA DALAM SUATU  PROMOSI 
MUSIK 

Nur Furqon, SH. 
 

Abstract 

Managing a music promotion can be done in various ways including: Website and 
Blog, Facebook/MySpace/Twitter, other internet sites, Flyers and posters, 
Merchandise, Youtube, Musicians directory, Internet radio/live streaming radio, 
Mobile Ringtones/apps , and attend band events or festivals. Besides the power of 
press releases, collaboration with other bands, Buzzer ala those closest to you. 
Also it's time to Make a Demo Video, With famous musicians on SoundCloud.com, 
Make Your Indie Band's Official Website, Post Posters and Name Cards, Treat 
Fans as Best You Can. Managing a music promotion results in sales of physical 
packaging such as cassettes and compact disks (CDs) of up to millions of pieces, 
including Nike Ardila, Peterpan/Noah, Padi, Indah Dewi Pertiwi, Jamrud, Sheila on 
Seven, Dewa 19, Rosa, Raja , and Hadad Alwi, then shifted to digital music. 

Keywords: Managing, Promotion, Music. 

 

I. Pendahuluan 

mengelola adalah mengendalikan. Mengelola juga berarti menyelenggara-

kan (pemerintahan dan sebagainya) Arti kata mengelola adalah mengurus 

(perusahaan, proyek, dan sebagainya). Mengelola juga berarti menjalankan. 

Contoh: Sudah 45 tahun beliau mengelola yayasan yang bergerak dalam bidang 

pendidikan itu. 1  Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi adalah 

perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang.2 Promosi merupakan salah 

satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. Sebagai salah satu 

elemen bauran promosi, promosi penjualan merupakan unsur penting dalam 

kegiatan promosi produk Definisi promosi penjualan menurut American 

Marketing Association (AMA) yang dikutip dari bukunya Sustina adalah: “Sales 

promotion is media and non media marketing pressure applied for a 

predetermined, limited period of time in order to stimulate trial, increase 

consumer demand, or improve product quality”. Definisi di atas menunjukkan 

bahwa promosi merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan non 

media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan 

dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk.3  

                                                
1 https://lektur.id/arti-mengelola/ di akses pada 2 September 2019. 
2  Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 898. 
3 Sustina, Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003, hlm. 299. 
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Menurut Rambat Lupiyoadi promosi merupakan salah satu variable dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat 

untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan 

jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.4  Promosi penjualan menurut 

Fandy Tjiptono adalah bentuk persuasif langsung melalui penggunaan berbagai 

intensif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera 

atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.5  

Sarana Promosi. Menurut Kasmir, sarana promosi dapat dilakukan dengan 

beberapa hal, di antaranya adalah:6  

1. Periklanan (Advertising) Periklanan merupakan promosi yang dilakukan 

dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam 

spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, TV atau radio. Dengan 

membaca atau melihat Advertising itu diharapkan para konsumen atau 

calon konsumen akan terpengaruh lalu tertarik untuk membeli produk 

yang diiklankan tersebut, oleh karena itu iklan ini harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga menarik perhatian para pembacanya. 

2. Promosi penjualan (Sales Promotion).  Promosi Penjualan merupakan 

promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan 

harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu 

pula. 

3. Publisitas (Publicity).  Publisitas merupakan promosi yang dilakukan 

untuk meningkatkan citra Rumah Zakat di depan para calon muzakki atau 

muzakki nya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal 

atau sosial atau olah raga. 

4. Penjualan pribadi (Personal Selling).  Penjualan Pribadi merupakan 

promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan Rumah Zakat 

dalam melayani serta ikut mempengaruhi muzakki. 

Sifat-sifat sarana promosi. Menurut Indriyo Gitosudarmo terdapat 

beberapa sifat-sifat sarana promosi, antara lain:  
                                                

4 Rambat Lupiyoadi, A.Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta: Salemba 
Empat, 2006 hlm.120. 

5 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hlm. 229. 
6 Kasmir, Pemasaran Bank, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 176-177. 
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1. Periklanan (Advertising) Periklanan mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut:7 

a. Memasyarakat (Public presentation). Dengan iklan yang baik dan tepat 

akan dapat menjangkau masyarakat luas dengan cepat, dapat 

memberikan pengaruh terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, 

karena pesan yang dirancang dalam iklan adalah sama untuk semua 

target audiens atau konsumen sehingga motivasi pembelian konsumen 

akan dikenal.  

b. Kemampuan membujuk Periklanan mempunyai daya bujuk yang tinggi 

(sangat persuasif), hal ini disebabkan periklanan dapat dimuat berkali-

kali. Dengan demikian para calon pembeli dapat membanding- 

bandingkan dengan iklan yang dibuat pesaing.  

c. Ekspresif (expressiveness) Periklanan mempunyai kemampuan untuk 

mendramatisir produk sekaligus juga perusahaannya. Hal ini 

disebabkan periklanan menggunakan seni cetak, warna, suara dan 

format nya yang menarik.   

d. Tidak terhadap orang tertentu saja (Impersonal) Periklanan merupakan 

bentuk komunikasi yang hanya monolog, oleh karena itu 

konsekuensinya tidak dapat menanggapi respon atau tanggapan 

secara langsung dari pembaca iklan.  

e. Efisien Periklanan dikatakan efisien karena periklanan dapat 

menjangkau masyarakat luas, terutama secara geografis. Sehingga 

biaya persatuan untuk promosi menjadi rendah atau murah.  

2. Promosi penjualan (Sales Promotion) Promosi Penjualan mempunyai 

beberapa sifat, yaitu:  

a. Komunikasi Promosi penjualan mampu menarik informasi dan sikap 

konsumen terhadap perusahaan.  

b. Insentif Promosi penjualan dapat dengan jalan memberikan insentif. 

Insentif yang diberikan dapat berupa potongan harga, premi dan 

sebagainya, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang kuat serta 

kesan yang positif bagi konsumen.  

                                                
7 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, Yogyakarta: BPFE, 1997, hlm. 

242-245. 
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c. Mengundang Mampu mengundang konsumen dengan segera karena 

daya tarik nya yang tinggi, tetapi efeknya tidak dapat dalam jangka 

panjang.  

3. Publisitas (Publicity) Publisitas mempunyai beberapa sifat, yaitu:  

a. Kredibilitas nya tinggi Suatu berita, pernyataan ataupun komentar di 

media, baik media cetak ataupun media elektronik yang dapat 

dipercaya dan familier sangat berpengaruh besar bagi pembaca 

terhadap kesan perusahaan dan barangnya. Kredibilitas tinggi ini 

tentunya karena publikasi dianggap bukan merupakan propaganda, 

karena publikasi tidak dibiayai oleh perusahaan pemilik produk atau 

jasa.  

b. Dapat menembus batas perasaan (tak disangka-sangka) Publisitas ini 

mampu menjangkau konsumen yang tidak menyukai iklan, karena 

kesan yang timbul dari publisitas ini adalah berita yang bersifat bebas 

dan tidak memihak (non commercial promotion), lain halnya dengan 

iklan yang bersifat komersial.  

c. Dapat mendramatisir Publisitas juga mampu mendramatisir atau 

menyangatkan suasana, sebagaimana dengan iklan, tetapi 

pendramatisiran publisitas lebih dipercaya daripada iklan karena 

melakukannya bukan perusahaan yang bersangkutan.  

4. Penjualan pribadi (Personal Selling) Penjualan Pribadi mempunyai sifat-

sifat sebagai berikut:  

a. Perorangan (Personal) Personal merupakan alat promosi yang terlibat 

langsung, menanggapi dan berinteraksi secara langsung pula pribadi 

atau beberapa pribadi yang dihadapinya.  

b. Tanggapan langsung (Direct Respons) Karena personal selling mampu 

memberikan tanggapan atau reaksi kepada konsumen secara 

langsung, sehingga dapat memberikan kesan baik perusahaan 

ataupun konsumennya.  

c. Mempererat hubungan perusahaan dan konsumen Jika personal 

selling yang dilakukan perusahaan dapat berjalan secara efektif maka 

dapat mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. 

Dikatakan efektif jika komunikator (sales presentatives) mampu 

meningkatkan minat dan membina hubungan baik secara panjang.  
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d. Biaya tinggi Karena harus berkomunikasi secara langsung dengan 

tatap muka dengan konsumen, maka perlu kesempatan yang lebih 

banyak. Sehingga biaya persatuan yang ditanggung pembeli menjadi 

lebih tinggi atau mahal.  

Tujuan Promosi. Tujuannya promosi antara lain:  

1. Menginformasikan (Informing), dapat berupa:  

1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru.   

2. Menjelaskan cara kerja suatu produk.  

3. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.  

4. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

5. Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan.  

6. Meluruskan kesan yang keliru.  

7. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli.  

8. Membangun citra perusahaan.  

2. Membujuk pelanggan sasaran (Persuading), untuk:  

a. Membentuk pilihan merk.  

b. Mengalihkan pilihan ke merk tertentu.  

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.  

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.  

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (Salesmen). 

3. Mengingatkan (Reminding), terdiri atas:  

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat.  

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual perusahaan. 

c.  Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan.8   

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk  

atau  jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi  produsen  atau distributor  

mengharapkan kenaikannya angka penjualan.9  

                                                
8 Fandy Tjiptono, Op.Cit, hlm.221 
9  Jonathan."Pengertian Promosi: Definisi, Tujuan, Jenis, dan Contoh Promosi".    

www.maxmanroe.com. Diakses tanggal 8 September 2019. 
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Tujuan promosi di antaranya adalah: 

1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial 

2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit/laba 

3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan 

4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar 

5. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing 

6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang 

diinginkan. 

7. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen.10  .  

Cara Promosi. Beberapa cara untuk melakukan promosi adalah:11 

1. Melalui E-mail; 

2. Melalui SMS; 

3. Melalui pembicaraan; 

4. Melalui Iklan; 

5. Melalui Media sosial; 

6. dan sebagainya. 

Contoh promosi antara lain: 

1. Pasang iklan di tv mengenai produk baru perusahaan X. 

2. Kirim 5 sms, dapat 10 sms gratis ke semua operator. 

3. Beli kaos kaki seharga Rp. 30.000,00 dapat 2 kaos kaki gratis. 

4. Diskon 50% bagi produk tertentu di Department Store. 

5. Beli coklat malam hari dapat segelas teh gratis. 

Bauran promosi adalah berbagai cara atau upaya dalam mempromosikan 

suatu produk yang sama agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan 

memuaskan. Bauran promosi terdiri atas 5 bagian, yaitu:12 

1. Periklanan (Advertising), merupakan bentuk komunikasi non individu 

dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan 
                                                

10 Manajemen, Admin Jurnal."Strategi Promosi Penjualan Produk Beserta Tujuan 
dan Klasifikasi". www.jurnalmanajemen.com. 6 Maret 2019. Diakses tanggal 8 
September  2019. 

11 Lihat Website https://id.wikipedia.org/wiki/Promosi_(pemasaran) di akses pada 
12 September 2019.  

12  "Berbagai Jenis Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan dan Pemasaran 
Produk".  www.thidiweb.com. Lihat Juga BAURAN PROMOSI (PROMOTION 
MIX)". www.ilmu-ekonomi-id.com. Diakses tanggal 9 September 2019. 
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oleh perusahaan, organisasi non laba ataupun para individu. Tujuan 

utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang 

ditawarkan. 

2. Personal Selling, merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu 

produk melalui komunikasi langsung (tatap muka) agar konsumen tertarik 

untuk membeli produk yang ditawarkan. 

3. Publisitas (Publicity) – Public Relation (PR), adalah sejumlah informasi 

tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke 

masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya, ataupun tanpa 

pengawasan dari sponsor. Merupakan teknik promosi paling efektif. 

4. Promosi penjualan (Sales Promotion), merupakan kegiatan pemasaran 

selain personal selling, periklanan dan publisitas yang mendorong 

efektifitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti 

peragaan, pameran, demonstrasi dan sebagainya, juga potongan harga 

seperti diskon pembelian produk. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing), adalah pemasaran yang 

menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan 

konsumen, biasanya menelepon konsumen untuk mendapat respons 

langsung (Kotler & Gary Armstrong.(1996:53)), atau ketika perusahaan 

ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan, mereka 

mengguanakan strategi komunikasi langsung, dimana lebih bisa 

berinteraksi, database yang memicu proses komunikasi pemasaran 

menggunakan media untuk mendorong respon pelanggan. Hubungan 

promosi dengan penjualan yaitu promosi dapat meningkatkan 

angka penjualan. Pada umumnya setelah angka penjualan cukup tinggi, 

suatu badan produksiatau distributor akan mengurangi kegiatan promosi. 

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung 

irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari 

alat-alat yang dapat menghasilkan irama.13  Walaupun musik adalah sejenis 

fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya 

adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik 

                                                
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI". 2011. 
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adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh 

beberapa alat musik.14 

Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens yakni sekitar 

180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia 

mula mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi 

seperti pada benua Afrika, sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu telah 

ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari 

hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa 

memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa 

berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan 

spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari 

bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-

nama hewan, perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan 

benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Dalam kehidupan 

yang berpindah-pindah, manusia purba mungkin mendapat inspirasi untuk 

mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanannya dan 

kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat 

inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu 

atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan 

menjadi suling purba.15 

Manusia menyatakan perasaan takut dan gembira dengan menggunakan 

suara-suara. Bermain-main dengan suara menciptakan lagu, hymne, atau syair 

nyanyian kecil yang diinspirasikan oleh kicauan burung. Kayu-kayu dan batuan 

keras dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasyikkan. 

Mungkin secara tidak sengaja manusia telah mengetuk batang pohon yang 

berongga di dalamnya dengan batang kayu yang mengeluarkan bunyi yang 

keras. Kulit binatang yang digunakan sebagai pakaian diletakkan sebagai 

penutup rongga kayu yang besar sehingga terciptalah sebuah gendang. Teori 

pra sejarah musik hanya didasarkan pada temuan situs arkeologi paleolitik. 

Seruling merupakan alat musik yang banyak ditumakan pada zaman pra sejarah, 

yang salah satunya berbentuk seperti shakuhachi yang berasal dari Jepang. Ada 

seruling Divje Babe yang terbuat dari tulang paha beruang gua, yang 
                                                

14 https://id.wikipedia.org/wiki/Musik Di akses pada 15 September 2019. 
15 https://id.wikipedia.org/wiki/Musik Ibid. 
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diperkirakan sudah digunakan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berbagai jenis 

seruling dan alat musik yang terbuat dawai atau senar telah ada sejak 

zaman Peradaban Lembah Sungai Indus, India, yang memiliki salah satu tradisi 

musik tertua di dunia yang berasal dari kitab Weda. Penemuan terbesar dan 

tertua dari alat musik pra sejarah berlokasi di Cina, yang bisa dilacak balik ke 

antara 7000 dan 6600 SM. Lagu-lagu Hurri adalah kumpulan musik tertulis dalam 

tulisan kuno yang digali dari Hurrian di kota Ugarit yang diperkirakan telah ada 

sekitar 1400 SM.16 

Terapi musik adalah proses interpersonal yang menggunakan musik untuk 

terapi aspek-fisik, emosional, mental, sosial, estetika, dan spiritual untuk 

membantu pasien dalam meningkatkan atau mempertahankan kesehatan 

mereka. Dalam beberapa kasus, kebutuhan pasien ditangani langsung melalui 

musik. Pada kesempatan lain, metode terapi tergantung hubungan yang 

berkembang di antara pasien dan terapis. Terapi musik ini digunakan untuk 

individu dari segala usia dan dengan berbagai kondisi, termasuk untuk gangguan 

kejiwaan, masalah medis, cacat fisik, gangguan sensorik, cacat perkembangan, 

penyalahgunaan zat, gangguan komunikasi, masalah interpersonal, dan untuk 

orang-orang yang berada dalam proses penuaan. Terapi juga digunakan untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan harga diri, mengurangi stres, 

mendukung latihan fisik, dan memfasilitasi sejumlah aktivitas lainnya yang 

berhubungan dengan kesehatan. Salah satu catatan paling awal yang 

menyebutkan terapi musik berlokasi di (c. 872-950) Al-Farabi. Makna risalah dari 

Akal menggambarkan efek terapi musik di jiwa.17  Musik telah lama digunakan 

untuk membantu orang dalam mengatasi masalah emosi mereka. Pada abad ke-

17, sarjana Robert Burton dalam The Anatomy of Melancholy berpendapat 

bahwa musik dan tari sangat penting dalam mengobati penyakit mental, 

terutama melankoli.18 Dalam catatannya disebutkan, musik memiliki "kekuatan 

yang sangat besar ... untuk mengusir penyakit" dan menyebutnya sebagai "obat 

sangat ampuh dalam melawan keputusasaan dan melankolis." Burton 

                                                
16 Ibid. 
17   (Inggris) Amber Haque (2004), "Psychology from Islamic Perspective: 

Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim 
Psychologists," Journal of Religion and Health 43 (4): 357–377 [363] 

18 (Inggris) cf. The Anatomy of Melancholy, Robert Burton, subsection 3, on and after 
line 3,480, "Music a Remedy" 
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menunjukkan bahwa pada zaman purbakala, Canus, pemain biola Rhodian, 

menggunakan musik untuk "membuat seorang pria melankolis bergembira, ... 

kekasih lebih terpikat, seorang yang religius lebih saleh.19  Pada bulan November 

2006, Dr Michael J. Crawford20  dan koleganya juga menemukan bahwa terapi 

musik membantu pasien skizofrenia.21 Dalam Kekaisaran Utsmaniyah, penyakit 

mental diobati dengan musik.22  

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas rumusan masalah dalam kajian ini 

adalah Bagaimana Mengelola Dalam Suatu Promosi Musik? 

III. Pembahasan 

Kebanyakan seniman, membuat lagu atau menulis hanya karena itu adalah 

apa yang mereka nikmati dan ingin menghabiskan sebagian besar waktu mereka 

untuk melakukannya. Namun suatu karya yang baik amat disayangkan jika tidak 

bisa dinikmati oleh orang lain dan tentu saja tidak mendatangkan keuntungan. 

Maka dari itu mulai dari sekarang buatlah musik Anda sebagai produk dari bisnis 

Anda dalam artian Anda dan musik Anda adalah bisnis Anda. 

Aksesibilitas/saluran Promosi. Berikut adalah beberapa saran tentang tempat 

Anda bisa mempromosikan band dan musik Anda, semoga dapat membantu.23 

1. Website dan Blog: Website Anda adalah di mana para fans potensial 

akan pergi untuk mengenal band Anda. Jadi pada setiap promosi selalu 

pastikan ada link ke halaman web Anda. Pada halaman web Anda, 

                                                
19 Ismenias the Theban, Chiron the centaur, is said to have cured this and many 

other diseases by music alone: as now thy do those, saith Bodine, that are troubled with 
St. Vitus's Bedlam dance. Project Gutenberg's The Anatomy of Melancholy, by 
Democritus Junior Lihat Juga  (Inggris) "Humanities are the Hormones: A Tarantella 
Comes to Newfoundland. What should we do about it?" by Dr. John Crellin, MUNMED, 
newsletter of the Faculty of Medicine, Memorial University of Newfoundland, 1996. Lihat 
Juga Aung, Steven K.H., Lee, Mathew H.M., "Music, Sounds, Medicine, and Meditation: 
An Integrative Approach to the Healing Arts," Alternative & Complementary Therapies, 
Oct 2004, Vol. 10, No. 5: 266–270. 

20 Dr. Michael J. Crawford page at Imperial College London, Faculty of Medicine, 
Department of Psychological Medicine. 

21  Crawford, Mike J. (2006). "Music therapy for in-patients with schizophrenia: 
Exploratory randomised controlled trial". The British Journal of Psychiatry (2006).189 (5): 
405–409. doi:10.1192/bjp.bp.105.015073. PMID 17077429. Music therapy may provide a 
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mereka harus dapat menemukansample demo musik band Anda, 

sebuah link agar mereka dapat mendownloadlagu Anda. Setiap 

kunjungan ke situs Anda adalah penting maka buatlah webdengan tema 

yang baik dan menarik dan tentu saja sertakan demo lagu andalan Anda. 

2. Facebook / MySpace / Twitter: Facebook dan situs jejaring sosial yang 

besar adalahalternative mutlak agar dapat berhubungan dengan 

penggemar Anda melaluiupdate status untuk selalu memastikan mereka 

mengetahui perkembangan bandAnda ketika Anda menghasilkan suatu 

karya baru baik Mp3, live performance, event, mini album, full 

album maupun Video Klip. 

3. Situs internet lain: MySpace dan Facebook tidak hanya outlet Anda untuk 

dapat menampilkan karya band Anda secara gratis. Ada banyak situs 

yang dirancang untuk membantu seniman mempromosikan musik 

mereka. Last.fm, ents24.com, dan , soundcloud, reverbnation.com adalah 

beberapa situs terkenal dimana Anda bisa mulai 

mempromosikan band Anda. 

4. Flyers dan poster: Selain media promosi di internet flyers dan poster juga 

merupakan media penunjang yang baik yang kadang disepelekan berkat 

kemudahan promosi via internet. Dengan adanya flyers dan poster akan 

menimbulkan gagasan bahwa band Anda adalah band yang serius dan 

sudah mempunyai nama dengan begitu tidak menutup kemungkinan 

mereka tertarik untuk surfing band Anda di internet. 

5. Merchandise: Membuat beberapa stiker, pin, t-shirt atau apa pun yang 

dapat Anda pikirkan yang mencakup nama band Anda dan halaman 

web band Anda kemudian bagikan ke kerabat dan teman-teman Anda 

terlebih dahulu. Bayangkan jika t-shirt kita dikenakan oleh banyak orang 

atau stiker kita dipasang di kendaraan mereka, itu akan mejadi objek 

promosi bergerak dan tentu saja akan banyak orang melihat. Sekali, dua 

kali melihat mungkin sebagian dari mereka tidak memperhatikannya, 

namun untuk seterusnya tidak menutup kemungkinan membuat mereka 

penasaran dan mencoba mencari tahu tentang band Anda atau 

setidaknya dapat membekas di ingatan mereka tentang nama band Anda. 

6. YouTube dan vimeo Buatlah video kliplagu band Andadan upload ke Yout

ube atau vimeo Pasti Anda sudah mengetahui 
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bahwa Youtube dan vimeo adalah dua situs terbesar di dunia dimana 

semua orang dapat sharing video secara gratis. Ini akan sangat 

membantu proses promosi band Anda. 

7. Musisi direktori, Ada banyak direktori artis musik di web. Ada yang gratis 

dan ada pula yang berbayar. Misalnya Yahoo direktori menerima kedua 

daftar gratis dan berbayar. 

8. Radio Internet / Live Streaming Radio Ada ratusan stasiun radio internet 

Anda dapatsurfing di google dan menentukan sendiri yang cocok untuk 

ajang promosi bandAnda dan pastikan sertakan lagu terbaik band Anda 

karena stasiun-stasiun ini selalu mencari musik baru yang berkualitas 

untuk diperkenalkan kepada pendengar. 

9. Ringtones Handphone / apps: Anda bisa membuat ringtone ponsel dari 

salah satu lagu Anda untuk fans Anda. Setiap kali ponsel mereka 

berdering akan mengingatkan mereka tentang band Anda. Selain itu, 

dengan perkembangan ponsel iPhone dan lainnya, Anda bahkan bisa 

menjadi akal dengan menciptakan aplikasi mobile Anda sendiri. 

10. Yang paling penting dari semua itu adalah dengan mengikuti event atau 

festival band agar banyak orang dapat menilai lagu band Anda dan skill 

bermain musik Anda. 

Catatan terakhir - Jangan menyerah: Ingat, belajar bagaimana untuk 

mempromosikan band atau musik tidak terjadi dalam semalam. Berikan karya 

terbaik dan selalu belajar  sesuatu hal yang baru, berinovasi, dan gigih. Mungkin 

dalam prosesnya Anda akan mengalami beberapa hambatan, tapi tetaplah 

semangat dan percaya akan kemampuan diri. Dan jika satu ide tidak bekerja 

selalu ada ide-ide lain yang dapat Anda coba. 

4 Cara Promosi Band Tanpa Budget Mahal.  Punya band tapi masih 

bingung cara promosi band atau acara seputar band kamu? Punya band nggak 

sebatas wajib punya karya bagus saja, tapi kita juga harus paham cara promosi 

band kita. Promosi ini emang kadang bikin senewen, apalagi kalau sebuah band 

tertentu gak punya dana lebih untuk promo. Tapi di era serba canggih ini kamu 

nggak perlu punya banyak uang, kok, untuk promosikan bandmu. Kamu bisa 

promosi band kamu dengan low budget namun dengan dampak promo yang 
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sama besarnya dengan orang-orang yang memiliki budget besar. Gimana 

caranya? Simak nih, cara murah promosi band di kancah musik Indonesia.24 

1. Kekuatan press release. Press release ini merupakan cara termudah 

agar band atau event band kita dilirik oleh media. Asiknya, 

press releases ini bisa kamu kerjakan sendiri bersama teman-teman di 

band.  Apa saja sih informasi yang harus ada di press release? Tentu 

informasi terkait band atau event band yang akan kamu gelar seperti apa 

nama acaranya, dimana, kapan, apa cerita menarik dari band kamu. 

Kalau masih bingung kamu bisa bertanya kepada teman-teman sesama 

band soal press release. Lalu setelahnya kamu bisa mengirimkan ke 

media. Gimana cara mendapatkan alamat email media besar? Jangan 

malas browsing atau tanya langsung alamat email ke media yang kamu 

mau tuju lewat akun media sosial mereka. 

2. Kreatif menggunakan media sosial. Pemakaian media sosial udah 

bukan hal baru dalam mempromosikan sesuatu. Tapi jika kalian mau 

promosi band atau event band kalian kamu harus menggunakan sedikit 

kreativitas agar lebih dilirik. Buat gimmick di Instagram tentang upcoming 

single yang band kamu mau rilis. Lakukan sedikit effort untuk membuat 

video teaser beberapa detik untuk kamu upload di Instagram, Facebook 

dan YouTube. Posting Twitter secara berkala update-an terbaru tentang 

bandmu. Selain itu, kamu juga bisa mengunggah promo band kamu di 

akun sosial media pribadimu. 

3. Kolaborasi dengan band lain. Nggak cuma berkolaborasi dalam karya, 

kamu juga bisa berkolaborasi dalam urusan promo. Minta bantuan teman 

sesama band untuk mempromosikan band-mu di akun sosial media 

mereka. Buang pemikiran kompetisi, karena sesama musisi harusnya 

sama-sama membangun iklim saling support satu sama lain. Siapa tahu, 

dari saling support promosi, band kamu bisa menghasilkan karya bareng 

mereka, kan? 

4. Buzzer ala orang-orang terdekat. Kalian juga bisa memanfaatkan 

teman-teman atau keluarga terdekat untuk membantu mempromosikan 

band kamu di akun sosial media mereka. Di sini, karya terbaikmu jadi 
                                                

24  https://haho.co.id/media/tutorial/4-cara-promosi-band-tanpa-budget-mahal/ Di 
akses pada 10 September 2019. 
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modal utama, kalau karyamu emang bagus mereka pasti dengan 

sukarela melanjutkan word of mouth tentang band kamu, kok. 

Cara Mempromosikan Musik Anda. Mempromosikan musik Anda dapat 

menjadi sulit ketika ada begitu banyak seniman berbakat dan grup musik di luar 

sana. Tetapi jika Anda tahu cara mempromosikan diri melalui daring (online) dan 

belajar untuk membuat koneksi secara pribadi, Anda dapat berada dalam 

perjalanan untuk menyebarkan musik Anda ke dunia seperti seorang profesional. 

Jika Anda ingin tahu bagaimana cara mempromosikan musik Anda, ikuti 

langkah-langkah berikut ini.25 

1. Bersiap Mempromosikan Musik Anda. Pastikan Anda siap untuk 

membagikan musik Anda dengan dunia. Ini adalah hal yang paling 

penting. Jika Anda mempromosikan lagu yang buruk, atau bahkan 

sebuah album yang buruk, nantinya akan sulit untuk bangkit kembali. 

Lebih baik menunggu sampai Anda benar-benar siap untuk membagikan 

musik Anda dengan dunia daripada mengeluarkan beberapa musik yang 

membuat Anda menyesal nantinya. Berikut adalah beberapa tips untuk 

mengetahui kapan Anda siap untuk membagikan musik Anda:26  

• Jika Anda bisa, dapatkan umpan balik dari orang-orang yang dihormati 

dalam industri terlebih dahulu. Bangun hubungan dengan produsen 

dan tanyakan apakah mereka menyukai lagunya. Setelah setidaknya 

60% dari mereka berpikir itu layak untuk dibagikan, anggap itu sebagai 

lampu hijau karena produsen akan menjadi lebih kritis daripada 

penggemar Anda. Ingat bahwa Anda harus meluangkan waktu untuk 

membangun hubungan ini terlebih dahulu. 

• Periksa layanan musik umpan balik, yang dapat membantu Anda 

berbagi musik dengan pendengar lainnya dan mendapatkan umpan 

balik beberapa hari kemudian. Ini adalah sumber daya yang besar jika 

Anda tidak memiliki banyak koneksi di dunia profesional, atau jika 

Anda lebih peduli tentang hubungan dengan penggemar potensial 

daripada produsen. Singrush.com adalah platform di mana seniman, 

                                                
25  https://id.wikihow.com/Mempromosikan-Musik-Anda Di akses pada 12 

September 2019. 
26 https://dev.twitter.com/media/music Di akses pada 12 September 2019. 
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grup musik, dan produser dapat menyimpan musik mereka secara 

gratis dan bersaing satu sama lain, dengan lagu yang paling disukai 

dalam setiap genre yang ditampilkan setiap minggu. 

2. Temukan merek Anda. Meskipun mempromosikan musik Anda adalah 

hal yang paling penting, Anda harus menyadari bahwa Anda juga sedang 

mempromosikan diri Anda. Anda akan melihat bahwa Anda tidak hanya 

seorang musisi atau anggota grup musik, tetapi Anda adalah produk. 

Produk ini harus menjadi semenarik mungkin, sehingga Anda harus 

menemukan cara untuk membuat merek Anda seunik dan semenarik 

yang Anda bisa sehingga penggemar merasa antusias tentang Anda dan 

musik Anda.27  

• Pikirkan diri Anda seperti Jessica Simpson atau Kim Kardashian. 

Wanita-wanita ini memahami bahwa mereka adalah merek dan dapat 

menempatkan nama mereka pada sebuah produk, dari sepatu sampai 

losion, dan mengetahui bahwa itu akan banyak terjual hanya karena 

siapa mereka. 

3. Ketahui target penonton Anda. Bahkan musik terbaik bisa 

mendapatkan tanggapan terburuk jika berada di tangan penggemar yang 

salah. Jika Anda suka musik Techno, belajar cara untuk membedakan 

antara Deep House, Tech House, dan Electro. Pahami jenis musik apa 

yang benar-benar Anda buat dan sebagian besar untuk siapa tipe musik 

tersebut akan jadi menarik. Ini akan membantu Anda menjangkau 

penggemar, memesan tempat acara yang tepat dan menjual musik Anda 

dengan benar. 

Mempromosikan Musik Anda Melalui Daring 

1. Promosikan musik Anda di Twitter. Twitter adalah tempat hebat lainnya 

untuk berkomunikasi dengan penggemar Anda, mempromosikan konten 

Anda dan membuat lebih banyak orang antusias dengan musik Anda. 

Untuk mempromosikan musik Anda di Twitter, Anda harus aktif 

memperbarui kronologi Anda dengan informasi baru tentang acara, 

                                                
27  Lihat website http://mashable.com/2013/04/07/vine-app-musicians/ Di akses 

pada 1 September 2019. 
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promosi, dan rilis album. Berikut adalah beberapa hal untuk dicoba 

selama Anda mempromosikan musik Anda di Twitter:28  

• Tweet acara secara langsung. Jika Anda memiliki perspektif unik pada 

sesuatu, dari konser Anda sendiri sampai Grammy, gunakan tweet 

secara langsung untuk tetap melibatkan penggemar Anda. 

• Sediakan tautan ke video atau musik Anda. 

• Kuasai tanda pagar untuk mendapatkan lebih banyak orang yang 

tertarik pada musik Anda. 

• Ambil foto menarik yang menangkap perhatian pengikut Anda dan 

membuat mereka menginkan lebih banyak lagi. 

• Luangkan waktu untuk membalas penggemar Anda. Balas pada 

mereka secara publik dan biarkan semua orang tahu betapa Anda 

peduli dengan penggemar Anda dan buat mereka merasa spesial 

karena menghubungi Anda dengan mengirimkan pesan pribadi dengan 

konten yang lebih banyak. 

• Gunakan Aplikasi Vine untuk mempromosikan musik melalui video. 

Selebriti dari Paul McCartney sampai Enrique Iglesias sudah 

menggunakan Aplikasi ini.  

2. Promosikan musik Anda di Facebook. Cara terbaik untuk 

mempromosikan musik Anda di Facebook adalah dengan menciptakan 

Halaman Penggemar Facebook. Ini akan memungkinkan Anda untuk 

berhubungan dengan penggemar Anda dan untuk memisahkan 

kehidupan pribadi Anda dari kehidupan profesional Anda. Gunakan 

halaman Facebook Anda untuk memberikan informasi dasar tentang 

musik Anda pada para penggemar, konten eksklusif, dan informasi 

tentang rilis mendatang, konser, dan apa pun yang ingin diketahui 

penggemar tentang musik Anda. Berikut adalah beberapa hal lain yang 

perlu diingat ketika Anda mempromosikan musik Anda di Facebook:29  

• Jangan mengganggu penggemar Anda dengan memasang ulang 

informasi yang sama berulang kali. Sekali seharusnya cukup. 

                                                
28 https://dev.twitter.com/media/music Di akses pada 12 September 2019. 
29 http://mashable.com/2011/07/11/bands-facebook/ 
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• Gunakan "suka" sebagai gerbang untuk mendistribusikan konten 

seperti video dan unduh. Jika penggemar "suka" tautan Anda, maka 

dia dapat mendengarkan musik Anda lebih banyak. 

• Terhubunglah dengan penggemar Anda. Mintalah umpan balik pada 

penggemar Anda, dan luangkan waktu untuk menanggapi komentar 

penggemar Anda. Ini akan membuat mereka merasa lebih terhubung 

dengan Anda dan musik Anda. 

• Hubungi seniman lain di Facebook. Jika Anda tahu seorang seniman 

yang lebih populer atau artis yang musiknya memiliki penggemar yang 

serupa namun lebih banyak, tanyakan jika dia bisa mempromosikan 

musik Anda di halamannya; agar lebih banyak yang akan 

menyukainya. 

• Buat acara. Gunakan Facebook untuk membuat acara yang 

mengundang penggemar Anda untuk konser terbaru Anda. Bahkan 

jika tempat penyelenggara telah membuat suatu acara, ini akan 

membantu menyebarkan beritanya kepada lebih banyak orang. 

3. Promosikan musik Anda di Instagram. Anda dapat menggunakan 

Instagram untuk menjangkau lebih banyak penggemar. Anda harus 

melakukan sinkronisasi profil Instagram dan Facebook untuk menjangkau 

lebih banyak orang sekaligus, dan menggunakan tanda pagar populer 

untuk meningkatkan visibilitas Anda. Fokuslah dalam memasang foto-foto 

dari geladi grup musik Anda, atau bahkan kadang-kadang foto Anda atau 

anggota grup musik Anda yang sedang bermain-main untuk menunjukkan 

bahwa Anda adalah manusia. 

• Luangkan waktu untuk terlibat dengan penggemar Anda. Jika mereka 

memasang foto dari konser Anda, Anda sebaiknya menyukai foto itu. 

• Pasang konten Anda selama hari kerja di sore hari—dengan begitu 

lalu lintas cenderung lebih banyak. 

• Anda bisa mendapatkan lebih banyak suka pada Instagram dengan 

menyukai foto penggemar Anda atau komentar di foto lainnya. 

4. Promosikan musik Anda melalui situs web. Meskipun media sosial 

adalah platform yang sangat baik untuk mempromosikan musik Anda, 

Anda harus benar-benar memiliki situs web sendiri. Ini akan membantu 

mengarahkan penggemar menuju arah yang benar dengan cara yang 
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paling profesional. Website Anda harus memiliki informasi tentang konser, 

musik, cerita asal Anda dan hal lain yang dapat membantu membuat 

penggemar Anda menjadi lebih bersemangat tentang musik Anda. 

• Gunakan media sosial untuk mempromosikan situs web Anda, dan 

sertakan tautan ke situs web Anda dalam semua profil media sosial 

Anda. 

• YAnda harus membayar untuk nama domain dan situs web unik Anda 

sendiri dan bukan mempromosikan grup musik Anda pada sebuah 

situs untuk banyak grup musik lainnya jika Anda ingin menonjol. 

5. Distribusikan musik Anda melalui daring. Sediakan musik Anda di 

Spotify, RadioAirplay, Deezer dan iTunes. Dengan cara itu, Anda akan 

terlihat seperti seorang profesional jika nantinya manajer tempat acara 

atau penggemar bertanya di mana dia dapat menemukan musik Anda.30  

• Gunakan sampel audio ketika Anda mendistribusikan dan 

mempromosikan musik Anda. Ini berarti mengatakan kepada 

pendengar Anda di mana mereka dapat menemukan musik Anda di 

awal atau di akhir setiap lagu, atau pada awal dan akhir setiap 

album.31  

Mempromosikan Musik Anda Secara Langsung 

1. Bangun hubungan secara pribadi. Di mana pun Anda berada, Anda 

memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan seseorang 

dalam industri musik. Anda bisa memulai dari yang kecil, dengan 

mengikuti produser atau seniman secara daring, dan berusaha untuk 

bertemu mereka secara langsung di konser, tempat-tempat acara kecil, 

atau bahkan acara sosial (asalkan Anda telah diundang). Jangan 

dipaksakan; luangkan waktu untuk berkembang menjadi seorang 

seniman dan mengenal orang-orang di industri ini sebanyak yang Anda 

bisa. 

• Selalu bersikap ramah dan sopan. Anda tidak pernah tahu siapa yang 

akhirnya dapat membantu Anda. 

                                                
30  http://blog.soundaymusic.com/hotspots-promoting-your-band-through-social-

media/ Di akses pada 5 September 2019. 
31 http://signedrecordlabeldeal.com/how-to-promote-your-music-online-get-a-

website/ Di akses pada 5 September 2019. 
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• Bangun hubungan dengan penggemar juga. Jika penggemar ingin 

mewawancarai Anda secara langsung atau bahkan daring, terimalah. 

Ini akan membantu menyebarkan nama Anda di luar sana, bahkan jika 

itu hanya untuk beberapa orang. 

2. Buat sebuah perangkat media yang luar biasa. Perangkat media harus 

membangkitkan minat pada Anda sebagai seorang seniman dan musisi. 

Ini berisi biografi Anda atau grup musik Anda, lembar fakta atau brosur, 

foto promosi, kutipan positif apa saja yang diterima dari media untuk 

musik Anda, tiga lagu demonstrasi, dan informasi kontak. Berikut adalah 

beberapa hal yang perlu diingat ketika Anda membuat perangkat media 

Anda:32  

• Batasi jumlah informasi tentang latar belakang. Jangan membuat 

penonton Anda lelah. 

• Buatlah lembar fakta tetap sederhana. Berikan informasi tentang kota 

asal Anda, nama anggota grup musik Anda dan instrumen yang 

mereka mainkan, informasi rilis album, tanggal tur, studio rekaman, 

produser, dan informasi kontak untuk manajemen Anda. 

• CD demo Anda harus berkualitas tinggi dan dibuat secara profesional -

-jangan menyalin data CD di rumah. Ingat bahwa Anda memiliki paling 

banyak 30 detik untuk merebut perhatian pendengar jadi buatlah itu 

menjadi berarti. 

• Sertakan lembar pertunjukan dengan informasi tentang pertunjukan di 

masa depan dan masa lalu. Ini akan menunjukkan bahwa Anda 

memiliki popularitas yang berkembang dan bahwa Anda adalah 

investasi yang besar. 

• Masukkan beberapa foto profesional yang sesuai ukuran 8 x 10 sambil 

menunjukkan apa yang membuat Anda spesial. 

3. Temukan seorang manajer. Manajer adalah seseorang yang akan 

memberikan saran pada Anda dan grup musik Anda dalam setiap aspek 

dari karir Anda. Anda harus menemukan seorang manajer yang telah 

berhasil bekerja bersama dengan seniman lain dan memiliki banyak 

                                                
32 http://www.bandmix.com/articles/how-to-promote-your-music/ Di akses pada 5 

September 2019. 
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koneksi di industri musik dan reputasi yang solid untuk mendapatkan 

bantuan. Gunakan daftar cetak industri musik untuk menjangkau manajer, 

dan minta koneksi apa saja dalam industri musik jika mereka memiliki 

rekomendasi.33  

• Jangan mengirim perangkat media yang tidak diinginkan. Sebaliknya, 

hubungi manajer untuk mencari tahu jika Anda dapat mengirim materi 

Anda. Jika tidak berhasil, Anda masih akan membuat koneksi dalam 

proses tersebut. 

4. Buat konser sebanyak yang Anda bisa. Konser adalah cara yang 

bagus untuk mempromosikan musik Anda dan untuk berkomunikasi 

dengan penggemar Anda. Gunakan konser untuk menjual merek Anda 

dan bernyanyi dari hati, baik itu jika Anda membuka konser Green Day 

atau bermain di panggung kecil di bar lokal. Luangkan waktu untuk 

berkomunikasi dengan penggemar sebelum dan sesudah konser. 

• Penggemar menyukai barang gratis. Gunakan konser Anda sebagai 

sebuah kesempatan untuk memberikan baju kaus gratis, bingkisan 

dengan nama grup musik Anda di atasnya, lagu, dan apa pun yang 

dapat membantu menyebarkan informasi di luar sana. 

• Jika grup musik lain yang tampil di konser, bicaralah dengan mereka 

untuk membangun lebih banyak koneksi. Berikan pujian untuk 

pekerjaan mereka dan jika Anda berhasil, tanyakan apakah mereka 

akan keberatan mempromosikan musik Anda. 

7 Tips Ampuh Mempromosikan Band Indie Anda Sekarang. Mimpi jadi 

band “terkenal” dan bisa manggung di venue besar dengan penonton ribuan, 

bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Banyak yang akan menyangkal bahwa 

hal itu tidak mungkin bisa terjadi, dengan berbagai alasan yang hanya 

mengendorkan semangat anda berkarya. Padahal mimpi itu bisa anda capai, 

asal tidak jauh dari kata “kerja keras” dan wajib menghasilkan karya yang dapat 

diterima oleh segementasi pasar. Nah jika anda sudah memiliki Band, saatnya 

fokus mempromosikan band indie anda agar lebih dikenal oleh pendengar genre 

musik yang anda usung. Sekarang ada banyak cara yang bisa anda lakukan 

untuk promosi karena medianya sudah semakin variatif, termasuk memanfaatkan 

                                                
33 http://www.bandmix.com/articles/how-to-promote-your-music/ Ibid. 
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media digital. Namun ada tahapan yang harus anda ketahui bagaimana cara 

membuat Band Indie anda terkenal. Ini nih caranya agar band indie anda bisa 

meroket.34 

1. Saatnya Buat Video Demo donk bro. 

Sekarang sudah jamannya digital dan internet, jadi kini saatnya anda 

memanfaatkan sarana ini untuk bisa bikin band indie anda semakin 

tergaung oleh beberapa media, bukan hanya lokal saja tapi juga dapat 

dinikmati secara global (dunia). Caranya adalah bikin video demo yang 

menarik dan kreatif dengan tingkat kualitas video yang layak untuk 

dinikmati pengusung musik anda. Misalnya video klip atau video jamming 

band anda, kemudian upload ke situs video streaming seperti “YouTube“. 

Link video di YouTube bisa anda share ke media sosial yang lain. Dan 

patut harus anda ingat video yang anda buat harus memiliki nilai 

eksistensi yang menarik, karena video anda bakal menjadi garda 

terdepan untuk memunculkan karakter band anda memiliki 

kualitas, walau harus merogoh kocek lebih. 

2. Bareng musisi ternama di SoundCloud.com 

Di Indonesia nggak cuma Youtube saja yang digunakan untuk meng-

upload lagu baru tapi SoundCloud juga populer. Di sini musisi band indie 

bisa terkenal karena pengunjung bisa bebas mendengarkan musik apa 

saja. Anda juga bisa mengatur pengaturannya akun anda, ingin bisa 

didengarkan saja atau juga bisa di-download secara massal. 

3. Bikin Situs Resmi Band Indie Anda. 

Ada orang yang suka dan tertarik dengan band anda tapi nggak bisa 

menemukan informasi yang lengkap tentang profil band tersebut. Ini 

memang sering kejadian lho, makanya agar penggemar tidak 

menghilang, jadi sangat diharuskan bagi Anda untuk membuat situs resmi 

yang berisi mengenai profil band, personil, jadwal manggung, link 

download lagu demo, dan banyak lainnya. Benar-benar manfaatkan 

internet untuk promosi band indie anda semaksimal mungkin. Tidak ada 

salahnya merekrut jasa tim Dokumentasi, penulis, Desain art dan jasa 

ITOfficial anda untuk melengkapi kontent situs Resmi Band Indie Anda. 

                                                
34 https://www.unclekick.com/7-tips-ampuh-mempromosikan-band-indie-anda/ Di 

akses pada 12 September 2019. 
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Sementara di dalam situs anda juga sertakan release update kegiatan 

dan single terbaru yang ingin anda perkenalkan kepada pembaca situs 

anda. Disinilah peranan penulis ahli dalam memuat sebuah artikel berita 

yang akan menjadi referensi Press Release bagi media cetak, media 

elektronik dan media online sekalipun. 

4. Sebar Poster dan Kartu Nama. 

Kalau mau terkenal karena musik kalian, maka jangan takut untuk 

investasi awal alias keluar modal untuk promosi. Kalau lagu baru sudah 

selesai, anda bisa bikin poster atau flyer untuk mengajak orang 

berkunjung ke situs band anda dan men-download lagunya secara gratis. 

Namanya juga masih indie, gratisan dulu nggak apa-apa. Kartu nama 

juga penting agar pihak penyelenggara  atau E.O yang cari talent untuk 

mengisi acara yang membutuhkan band anda manggung di Event 

mereka. 

5. Cetak Merchandise Menarik Menyedot Perhatian Pasar 

Selain menyebar nama melalui video atau livestream, anda juga bisa 

memanfaatkan penggemar untuk menyebarkan band anda. Caranya 

adalah bagi-bagi merchandise kepada penonton saat anda tampil. Merch 

bisa berupa stiker yang bisa dipasang di mana-mana, atau bagi-bagi CD 

demo gratis. 

6. Gunakan Koneksi Jejaring Sosial  

Sepertinya semua orang sudah punya akun Jejaring sosial, jadi lebih baik 

kita gunakan akun-akun tersebut. Carilah nama-nama manajer, 

koordinator, owner, direktur atau siapapun yang kita ingin untuk 

terhubung dalam sebuah event/tempat. Cari di Google atau search 

engine lain yang mungkin mereka muncul di website tertentu atau 

beberapa situs jejaring sosial untuk melihat apakah mereka adalah teman 

dari teman-teman kita. Mulailah mengkoneksikan diri, dan sekali kita 

terhubung menjadi teman/follower, jadilah diri sendiri. Chattinglah dengan 

mereka, Perkenalkan diri dan tunggu sekitar 2-3 interaksi dari mereka 

untuk berbincang-bincang terlebih dahulu, lalu kita bisa kemukakan minat 

kita untuk mendapatkan kontrak/booking manggung di tempat 

merekaPendekatan yang secara tidak langsung atau tidak disengaja akan 

lebih mengena. Pendekatan yang sesungguhnya akan bervariasi 
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tergantung karakter orang, bentuk show dan tempatnya. Gunakan 

keahlian bersosial yang kita miliki. Dan bila saatnya sudah tepat, pastikan 

Press Kit ( Proposal ) Digital kita sudah siap untuk dikirim 

7. Perlakukan Penggemar Sebaik-baiknya. 

Semua musisi hanya akan besar melalui para fansnya. Jadi mumpung 

masih indie dipuasi-puasin berinteraksi dengan fansmu. Karena fanslah 

yang akan menjadi motor bagi musik anda di masa depan. Bergabunglah 

dan aktif di komunitas tempat para calon fansmu berada. Buat para fans 

untuk ikut merasakan perasaan anda dalam menyanyi dan bermain 

musik. 

10 Musisi Indonesia dengan Penjualan Album Terlaris Lebih dari 1 Juta 

Kopi.  Era digital memang mengubah bagaimana cara kita mendengarkan 

musik. Sekarang ini, salah satu penjualan lagu bisa dihitung dari seberapa 

banyak judul lagunya didengarkan secara online, atau bahkan video musiknya 

ditonton. Namun, dahulu, penjualan album terbaik dan terlaris dihitung dari 

penjualan kepingan kaset, cd hingga DVD. Penghitungan yang sama pun terjadi 

di Indonesia. Beberapa musisi di era 90‘an menikmati betul hasil karya mereka 

dibeli secara fisik. Penjualannya pun tak tanggung-tanggung, bahkan secara 

total, beberapa musisi Indonesia berhasil menjual album musik mereka puluhan 

juta kopi. Nah, BookMyShow punya daftar 10 musisi Indonesia yang punya 

album dan lagu terlaris sepanjang masa, dan semuanya dicatatkan berdasarkan 

hasil penjualan album fisik mereka.35 

1. Nike Ardilla. Salah satu penyanyi legendaris di Indonesia. Mendiang 

Nike Ardilla adalah penyanyi Indonesia yang paling banyak menjual 

album musiknya hingga saat ini. Dilansir dari laman Wikipedia, penyanyi 

kelahiran Bandung, 27 December 1975 ini total berhasil menjual 30 juta 

keping album musik sepanjang berkarya. Tidak tanggung-tanggung, dua 

album milik Nike Ardilla berhasil berada di puncak penjualan album 

terlaris Indonesia. Album Sandiwara Cinta yang rilis di tahun 1995 

berhasil terjual di angka 5 juta kopi. Sementara itu, album Bintang 

Kehidupan yang rilis di tahun 1990 berhasil terjual di angkat 4 juta kopi. 

                                                
35 https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/10-musisi-indonesia-dengan-penjualan-

album-terlaris-lebih-dari-1-juta-kopi/ Di akses pada 10 September 2019. 
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2. Peterpan/Noah. Peterpan atau Noah, sama saja. Kharisma mereka 

menjelang akhir ’90-an hingga kini benar-benar mampu menyihir siapa 

saja. Tak terkecuali kharisma sang vokalis Ariel. Bicara tentang album 

musik, ketika grup band ini masih bernama Peterpan, ternyata sudah 

mencatatkan rekor yang luar biasa. Album Bintang di Surga yang rilis 

tahun 2004 berhasil terjual hingga 3.2 juta kopi. Hal ini masih ditambah 

dengan penjualan album untuk soundtrack film Alexandria yang 

didominasi dengan beberapa lagu lawas Peterpan pada angka 1.9 juta 

kopi. Terakhir, album terlaris dari band ini adalah Seperti 

Seharusnya yang berhasil mencapai angka penjualan 1.9 juta kopi. 

3. Padi. Band rock alternatif dari Surabaya, Pad jadi musisi Indonesia 

berikutnya yang memiliki lagu-lagu terlaris dalam satu album. Album 

kedua grup yang terdiri dari Piyu, Fadly, Ari, Rindra, dan Yoyo yang 

berjudul Sesuatu Yang Tetundaberhasil meraih angka penjualan 2 juta 

kopi. Lagu-lagu berjudul “Semua Tak Sama”, “Bayangkanlah”, dan tentu 

saja lagu yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya sepanjang masa 

“Kasih Tak Sampai” jadi lagu yang paling sering diputar di radio pada 

masanya. 

4. Indah Dewi Pertiwi. Familiar dengan nama Indah Dewi Pertiwi? 

Namanya memang tidak seperti Raisa atau Isyana di masa kini. Namun, 

Indah Dewi Pertiwi pernah mengukir prestasi luar biasa ketika merilis 

album perdananya yang berjudul Hipnotis pada tahun 2010 yang lalu. 

Album ini berhasil terjual hingga 2 juta kopi dan menyelinap di antara 

musisi dengan nama besar Indonesia lainnya seperti Dewa 19 dan Sheila 

on 7. 

5. Jamrud. Band rock yang kerap menampilkan lirik-lirik nakal ini begitu 

fenomenal di era ’90-an dan awal tahun 2000. Jamrud yang terdiri dari 

Aziz, Tedy, Kriyanto, dan Agus pada tahun 2000 merilis album 

berjudul Ningrat. Album yang tak biasa, karena liriknya yang nakal dan 

menggelitik serta musik rock yang dibawakannya terkesan easy listening 

menjadikan semua lagu-lagunya laris didengarkan anak-anak muda pada 

masa itu. Hasilnya, album Ningrat berhasil terjual 2 juta kopi dan menjadi 

salah satu band rock paling sukses di Indonesia. 
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6. Sheila on 7.  Tak ada yang menyangka sekelompok anak-anak muda 

dari Yogyakarta ini mampu mengubah cara dengar masyarakat Indonesia 

tentang musik di akhir era ’90-an. Sukses dengan album pertamanya, 

nama Sheila on 7 melambung di album kedua. Diberi judul Kisah Klasik 

Untuk Masa Depan dan rilis di tahun 2000, album ini berhasil terjual 

hingga 1.7 juta kopi pada masanya. 

7. Dewa 19. Salah satu band paling senior dan disegani jika bicara 

musikalitasnya. Uniknya, album Dewa 19 berjudul Bintang Limalaris 

manis ketika mereka ditinggalkan sang vokalis berkarakter Ari Lasso. 

Masuknya Elfonda Mekel alias Once sebagai vokalis dan Tyo Nugros 

pada posisi drum memberikan warna baru bagi Dewa 19. Buktinya, lagu-

lagu hits seperti “Roman Picisan, “Risalah Hati”, “Sayap-sayap Patah” 

hingga “Separuh Nafas” jadi hits di mana-mana. Imbasnya, lagu-lagu 

yang terdapat di album Bintang Lima memberikan Dewa 19 sebagai salah 

satu band terlaris Indonesia sepanjang masa dengan angka penjualan 

yang mencapai 1.7 juta kopi. 

8. Rossa. Penyanyi solo yang imut ini ternyata juga berada dalam daftar 10 

besar musisi dengan album terlaris sepanjang masa. Melalui The Best of 

Rossa yang rilis di tahun 2011, lagu-lagu hits yang dikumpulkan dari 

album-album sebelumnya berhasil terjual hingga 1.5 juta kopi. 

9. Radja. Band yang kerap dikritik membawakan musik yang entah apa 

jenisnya. Namun, kritik ini dijawab langsung oleh Radja. Album Langkah 

Baru yang rilis pada tahun 2004 berhasil terjual hingga 1.3 juta kopi. 

10. Haddad Alwi. Album religi yang luar biasa. Hadda Alwi menterjemahkan 

menjadi sebuah nyanyian yang sejuk. Jauh sebelum kofar-

kafir atau osang-aseng diteriakkan dalam beberapa waktu belakangan ini. 

Haddad Alwi adalah pencetusnya. Melalui album religi berjudul Cinta 

Rasul 1 yang rilis di antara tahun 1999 dan 2000 berhasil terjual 

sebanyak 1.3 juta kopi. Bahkan, saking sejuknya lagu-lagu yang 

dibawakan oleh Haddad Alwi akan tetap dikenang hingga kini, dan 

biasanya akan mulai sering didengarkan ketika Ramadhan tiba. 

Musik Digital Tumbuh Pesat, Musisi Harus Beradaptasi. Lanskap industri 

musik global dan nasional berubah. Pola konsumsi musik masyarakat bergeser 

dari musik kemasan fisik seperti kaset dan compact disk (CD) ke musik 
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digital.  Peta bisnis pun berubah. Dalam Global Music Report 2017, International 

Federation of the Phonographic Industry (IFPI) yang bermarkas di London, 

mengungkapkan musik rekaman digital sudah menguasai 50% dari pendapatan 

industri musik rekaman global pada 2016.  Sisanya diperebutkan produksi musik 

rekaman fisik (34%), hak lisensi pertunjukan seperti di film dan TV (14%), serta 

hak lisensi sinkronisasi ketika rekaman musik dikombinasikan dengan visual dan/ 

atau rekaman musik lain (2%). Dari total pendapatan industri musik global pada 

2016 sebesar USD15,7 miliar, USD7,8 miliar di antaranya pemasukan dari musik 

digital.36  

Hasil penjualan musik fisik hanya USD6,4 miliar. Penurunan industri musik 

fisik mulai terjadi sejak 2004 dan tahun ke tahun terus merosot hingga kini. 

Sebelumnya, pada 2003, musik fisik masih menjadi raja. Saat itu pendapatan 

industri musik fisik USD18,8 miliar dan pendapatan musik digital belum 

tercatat. Di Tanah Air setali tiga uang, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia 

(Asiri) mencatat bahwa produksi musik fisik (berdasarkan permintaan 

rekomendasi stiker pajak pertambahan nilai- PPN) terus menurun. Pada 2013 

tercatat ada sekitar 12 juta produk musik fisik, 2014 turun menjadi 9 juta unit, dan 

2015 menjadi hanya 5 juta unit. Pada saat yang sama, pasar musik digital kian 

berkibar. Pada 2014 pemasukan dari bisnis musik digital mencapai Rp161 miliar. 

Pada 2015 angkanya naik menjadi Rp236 miliar dan pada 2016 melesat ke 

kisaran Rp328 miliar. Dua tahun terakhir, pendapatan industri musik digital 

Indonesia masih didominasi penggunaan ring back tone (RBT) yang mulai 

kembali naik daun.37 

Tahun lalu nilainya menembus Rp256 miliar, naik signifikan dari 2015 

sebesar Rp194 miliar. Penjualan musik streaming di Indonesia memang belum 

sebesar RBT, namun menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan dalam dua 

tahun terakhir. Pada 2015 nilainya Rp14 miliar dan pada 2016 melonjak tiga kali 

lipat menjadi Rp43 miliar. Pendapatan bisnis musik digital di Tanah Air juga 

disumbang sistem penjualan full track download (FTD). Angkanya stabil dua 

tahun terakhir di kisaran Rp29 miliar. Perkembangan layanan musik streaming 

didukung harga paket data internet dari operator seluler yang cukup bersaing 

                                                
36 Koran Sindo, Musik Digital Tumbuh Pesat, Musisi Harus Beradaptasi, Edisi 30 

Juli 2017. 
37 Ibid. 
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dan pola belanja anak muda Indonesia yang kini cenderung serba-

online. Pengamat musik Adib Hidayatmengatakan, fenomenapergeseran pola 

konsumsi musik dari kemasan fisik ke digital membuat banyak penyanyi dan 

musisi yang sebelumnya bernaung di bawah major label memilih berkiprah 

secara indie. Jumlah artis yang berpisah dengan labelnya setiap tahun terus 

meningkat baik karena dua pihak sepakat tidak memperpanjang kontrak maupun 

sepakat memutus kontrak di tengah jalandenganpertimbanganrealistis yang 

dipahami bersama.38  

Menurut managing director Rolling Stone Indonesia ini, tren tersebut terjadi 

secara global. Artis musik merasa lebih nyaman menangani sendiri dan terlibat 

penuh dalam proses produksi, promosi, distribusi, hingga kegiatan off air untuk 

menunjang penerimaan karyanya di masyarakat.  “Artis dan timnya 

menggencarkan promosi dan distribusi musik mereka melalui berbagai channel 

digital seperti media sosial, termasuk YouTube, digital download, dan layanan 

musik streaming seperti Spotify, Joox, Apple Music, Deezeer, dan lainlain. 

Selebihnya didukung promosi melalui media massa, stasiun radio, dan kegiatan 

off air,” kata Adib ditemui di Kantor Rolling Stone Indonesia beberapa waktu 

lalu.Menurut anggota tim penyusun Cetak Biru Pengembangan Musik Nasional 

2015- 2019 ini, sekarang perbedaan antara major label dan indie label sudah 

semakin tipis. Major label kini tak hanya memproduksi dan mendistribusikan 

musik, tapi juga berperan sebagai manajer, penyelenggara show, hingga 

mengelola media sosial si artis.39 

Managing Director Spotify Asia Sunita Kaur mengungkapkan di Indonesia, 

penetrasi layanan musik streaming diprediksi mencapai 7,2% pada 2017 dan 

menembus 23,8% pada 2021. Dalam kurun waktu Maret 2016-Mei 2017, 

masyarakat Indonesia telah menggunakan layanan musik streamingsedikitnya 11 

miliar menit dengan lebih dari 3,9 miliar lagu telah dialirkan sejak 

diluncurkan. “Orang Indonesia menghabiskan rata-rata 162 menit per hari di 

aplikasi kami. Biasanya daftar putar mereka berdasarkan momen atau kegiatan 

tertentu,” katadiamelaluijawabantertulis kepada KORAN SINDO. Sunita mengaku 

tidak yakin musik fisik akan dilupakan. Menurut dia, penggemar fanatik artis 

musik selalu mencari barang-barang untuk mereka koleksi. Rekaman dalam 
                                                

38 Koran Sindo, Ibid. 
39 Ibid, 
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bentuk fisik dengan cover yang artistik juga merupakan hal paling pertama 

mereka cari. Associate Marketing Director Sony Music Entertainment Indonesia 

Fajar Indroharyo mengatakan, peningkatan penikmat musik streaming seiring 

dengan semakin banyak orang yang sadar menikmati musik dengan cara yang 

legal.40 

 “Label sendiri menyambut baik dan sangat antusias dengan era streaming 

ini. Hal ini membangkitkan kreativitas para pelaku industri untuk membuat musik 

yang berkualitas dan bisa didengar ke seluruh dunia,” ungkap dia. Potensi untuk 

bisa menembus pasar internasional terbentang luas di era streaming ini karena 

tidak ada lagi batasan wilayah untuk menikmati musik. Pencinta musik bisa 

mendengarkan musik di mana pun, dari mana pun, dan kapan pun. Dia 

mengatakan, Sony Music sebagai perusahaan multinasional didukung oleh tim 

regional dan global yang bisa membantu memopulerkan sebuah lagu di layanan 

streaming. Sebuah lagu bisa menjadi prioritas di semua negara dengan 

perencanaan dan eksekusi promosi yang baik. Bagi pentolan grup band Gigi, 

Armand Maulana, tren musik digital sebenarnya seperti perubahan musik pada 

zaman dahulu, yakni hanya mengikuti perkembangan teknologi. Mulai dari 

piringan hitam, pindah ke kaset, lalu CD, kemudian DVD, dan sekarang beralih 

menjadi digital. Armand sebagai musisi lintas generasi memandang biasa saja 

atas perubahan ini. Pengalaman beradaptasi menjadi acuan dirinya untuk dapat 

bertahan di industri musik Indonesia. Buktinya hingga kini Gigi masih bertahan 

menjadi satu di antara grup band papan atas di Tanah Air. Bukan hanya itu, 

Armand pun eksis menjadi penyanyi solo, bahkan berduet dengan sang istri, 

Dewi Gita. “Musisi harus mengubah pola pikir ketika masuk era digital. Apa yang 

bisa dihasilkan bila kita jarang di TV, tapi kan ada platform sama seperti TV, 

yakni YouTube. Kita bisa manfaatkan untuk memopulerkan karya dan 

berpenghasilan dari situ,” ungkap Armand kepada KORAN SINDO.41  

IV. Penutup 

a. Kesimpulan 

1. Mengelola dalam suatu promosi musik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya:  Website dan Blog, Facebook/MySpace/ 

Twitter, Situs internet lain, Flyers dan poster, Merchandise, Youtube, 
                                                

40 Koran Sindo, Ibid. 
41 Koran Sindo, Ibid. 
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Musisi direktori, radio Internet/live streaming radio, Ringtones 

Handphone / apps, dan mengikuti event atau festival band. Selain itu 

Kekuatan press release, kolaborasi dengan band lain, Buzzer ala 

orang-orang terdekat. Juga saatnya Buat Video Demo, Bareng musisi 

ternama di SoundCloud.com, Bikin Situs Resmi Band Indie Anda, 

Sebar Poster dan Kartu Nama, Perlakukan Penggemar Sebaik-

baiknya.  

2. Mengelola dalam suatu promosi musik menghasilkan jumlah penjualan 

kemasan fisik seperti kaset dan compact disk (CD) sampai jutaan 

keping diantaranya, Nike Ardila, Peterpan/Noah, Padi, Indah Dewi 

Pertiwi, Jamrud, Sheila on Seven, Dewa 19, Rosa, Raja, dan Hadad 

Alwi, kemudian bergeser kepada musik digital.  

b. Saran-Saran 

1. Disarankan agar dalam mengelola suatu promosi musik lebih 

ditingkatkan lagi sehingga tidak hanya dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya:  Website dan Blog, Facebook/MySpace/ Twitter, Situs 

internet lain, Flyers dan poster, Merchandise, Youtube, Musisi direktori, 

radio Internet/live streaming radio, Ringtones Handphone / apps, dan 

mengikuti event atau festival band. Selain itu Kekuatan press release, 

kolaborasi dengan band lain, Buzzer ala orang-orang terdekat. Juga 

saatnya Buat Video Demo, Bareng musisi ternama 

di SoundCloud.com, Bikin Situs Resmi Band Indie Anda, Sebar Poster 

dan Kartu Nama, Perlakukan Penggemar Sebaik-baiknya, tetapi juga 

dengan cara-cara lainnya. 

2.  Disarankan pula agar dalam mengelola dalam suatu promosi musik 

menghasilkan jumlah penjualan kemasan fisik seperti kaset dan 

compact disk (CD) dan musik digital agar lebih meningkat lagi 

sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 
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