
24 

 

BAB IV 

TINJAUAN UMUM PADA JAZZ STUDIO MUSIK 

 

4.1     Sejarah JAZZ Studio Musik. 

JAZZ studio musik didirikan oleh seorang bernama bapak Deking 

Jangkarbumi pada tanggal 1 juli tahun 2009. Pada awalnya studio ini 

dibangun dengan hanya mempunyai 1 set drum, 2 gitar, 1 bass dengan 

sound system yang terbuat dari lokal ( buatan Indonesia ). Awalnya JAZZ 

studio musik melakukan promosi dari orang ke orang, sehingga yang 

memakai studio ini untuk latihan kebanyakan anak-anak muda tetangga 

bapak Deking Jangkarbumi sebagai pendiri. Setelah ada yang mulai latihan 

di JAZZ studio, bapak Deking Jangkarbumi juga meminta bantuan anak-

anak muda yang latihan di studio untuk mempromosikan studio musik ini ke 

beberapa teman yang mempunyai hobi main musik (nge-Band). Sehingga 

dengan cara tersebut cukup banyak orang-orang yang tahu adanya sebuah 

studio musik di daerah cemani Sukoharjo ini. 

Seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak muda yang latihan 

band di Jazz studio musik sehingga menghasilkan keuntungan yang 

lumayan banyak. Kemudian JAZZ studio mulai mengganti alat-alat musik 

dan sound system  buatan lokal yang dipakai dengan alat-alat musik buatan 

luar negeri seperti Marshall, Mapex, Ibanez, Zildian, dan lain - lain. Dengan 

adanya alat musik berkualitas tersebut semakin banyak anak-anak muda 

yang berminat untuk berlatih di JAZZ studio. Studio musik ini telah 

menghasilkan beberapa artis lokal yang tidak kalah bagus  dengan band-
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band lokal lainnya seperti INSOMNIA yang mempunyai prestasi luar bisa 

dan pernah menjuarai  Festival Musik  indie fast.  

 

4.2     Profil Perusahaan 

Nama : JAZZ Studio Musik 

Alamat : Jl. Pinang No.01 Cemani, Sukoharjo. 

Telepon : 0271 2180808 

Manajer : Deking Jangkarbumi 

Service :  

a. Rental Studio 

b. Record Company 

c. Event Organizer 

d. Cafe 

 

4.3    Visi dan Misi Perusahaan 

a. Misi 

1. Memberi layanan terbaik 

2. Mengembangkan sumber daya Insani ( SDM ) berkualitas 

3. Melakukan Inovasi 
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b. Visi 

1.  Menjadi Satu-satunya Studio Musik terlengkap, terbaik dan 

terprofesional dikalangan studio-studio lainnya. 

2. Pengembangan organisasi yang hemat struktur, kaya fungsi. 

3. Pengembangan manajemen partisipatif. 

4.   Pengembangan kemitraan dan semangat. 

 

4.4      Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi adalah bagian tata kerja atau tugas dan wewenang guna 

mengatur dari berbagai jenis pekerja untuk mencapai suatu tujuan dengan 

jalan mengarahkan orang-orang untuk melakukan tugas yang telah 

dibebankan dalam suatu organisasi. 

Kegiatan operasional JAZZ Studio Musik mempunyai struktur 

organisasi sebagai berikut :  

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi JAZZ Studio Musik 

Dimana tugas dan tanggung jawab tersebut sebagai berikut : 

1. Pimpinan  

Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kemajuan dan 

perkembangan dari JAZZ Studio Musik. Dalam 

Pimpinan 

Bag. Administrasi Bag. Operasional studio Bag. Operasional 

Lapangan  
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menyelenggarakan tugas tersebut maka pimpinan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Pengawas terhadap jalannya kegiatan studio, baik 

terhadap  kegiatan dan aktifitas studio maupun terhadap 

personilnya. 

b. Peneliti dalam melakukan penyewaan alat-alat musik. 

c. Menentukan strategi menghadapi pesaing dengan cara 

menambah kualitas alat musik yang ada pada JAZZ 

Studio Musik. 

2. Bagian Administrasi 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Melayani penyewa yang datang. 

b. Mengurus surat-surat penyewaan di dalam maupun di 

luar JAZZ Studio Musik. 

3. Bagian Operasional Studio 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurusi  

  a.    Mengecek dan mengatur alat-alat musik. 

  b.    Mempersiapkan alat-alat musik yang ingin digunakan. 

  c.    Mengawasi alat-alat musik yang sedang digunakan. 

4. Bagian Operasional Lapangan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

  a.   Mengecek dan mengatur alat-alat musik sampai pada  

tempat tujuan. 

  b.    Mempersiapkan alat-alat musik yang ingin digunakan. 
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c.    Mengawasi alat-alat musik yang sedang digunakan. 

d.    Membawa alat-alat musik yang telah disewa kembali ke 

JAZZ Studio Musik. 

 

4.5 Produk / Layanan 

JAZZ Studio Musik adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

musik. Dimana JAZZ Studio Musik berperan sebagai mitra musik yang siap 

membantu segenap pelanggan / klien dalam upaya bermusiknya. JAZZ 

Studio Musik telah berkembang menjadi sebuah Studio Musik yang cukup 

berpengalaman, baik di kota kelahirannya.  

Dengan demikian berkembangnya JAZZ Studio Musik, maka 

pelayanan pun ditingkatkan tidak lagi hanya pada sektor penyewaan studio 

saja. Melainkan siap membantu hingga pada urusan media penunjang. 

Adapun beberapa layanan JAZZ Studio Musik adalah sebagai berikut  

a.  Rental Studio 

Studio musik ini dapat di sewa / di rental oleh pelanggan dengan tarif 

yang di tentukan oleh pemilik Studio itu sendiri. Pelanggan bisa lebih 

mudah untuk berlatih bersama teman-teman mereka untuk melakukan 

latihan band (Nge-Band) dengan tarif yang tidak terlalu mahal. 

b. Record Company 

Sebagai studio musik terbaik dikotanya, JAZZ Studio Musik 

melayani rekaman musik bagi mereka yang telah membuat hasil karyanya 
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untuk di publikasikan. Semuanya itu juga tidak terlalu banyak memakan 

biaya serta hasilnya pun tidak akan mengecewakan untuk kalangan muda 

khususnya. 

c. Event Organizer 

Semakin banyaknya event musik di kotanya, semakin banyak pula 

para promotor  acara mencari suatu organisasi untuk kelancaran acara 

yang dibuat. Maka JAZZ Studio Musik juga menawarkan  penyewaan 

Sound System lengkap dengan alatnya dan segala Official terbentuknya 

sebuah panggung. 

d. Cafe 

Disamping fasilitas – fasilitas diatas studio ini juga dilengkapi 

dengan cafe yang menyediakan berbagai macam minuman dan makanan. 

Selain itu juga tersedia berbagai perlengkapan alat musik.  

 

 


