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BAB II  

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunitas musisi yang 

tergabung dalam Flowkids dan IMMC. Berikut adalah deskripsi dari masing-

masing obyek penelitian ini.   

 

A. Komunitas Flowkids  

Flowkids community adalah sebuah komunitas yang berada di Flow studio. 

Flow studio,  memang menjadi salah satu tempat nongkrong yang asyik untuk 

anak band, di sini anak band bisa sharing, berkumpul, bersosialisasi dan 

menumbuhkan pikiran-pikiran kreatif (Admin, 2011). Flow studio bergerak 

dibidang penyewaan studio untuk latihan dan untuk rekaman. Flow studio berdiri 

pada bulan Oktober tahun 2001. Pada awalnya flow studio hanya digunakan untuk 

latihan band, tetapi dengan berkembangnya dunia musik di Indonesia, khususnya 

di Yogyakarta maka studio tersebut mendirikan sebuah komunitas musik. 

Awalnya  komunitas ini hanya beranggotakan band-band yang sering latihan di 

sana, tetapi pada perkembangannya banyak band-band yang ikut bergabung dalam 

komunitas di flow studio.  

Flow studio sering mengadakan acara yang bertemakan musik dan 

mengikutsertakan para anggota komunitasnya dalam acara teresebut. Seperti acara 

tribute to Sheila on 7 yang diadakan di kedai dapur mama dengan tema acara 

“Arti Teman Lebih dari Sekedar Materi”.  Flow musik bekerjasama dengan salah 

satu produk rokok menggelar acara “Tribute To Sheila On 7″ (25/01/2012). Acara 
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dimulai jam 8 malam di halaman Flow musik. Acara ini diselenggarakan untuk 

pecinta dan penggemar serta penikmat lagu-lagu dari band Sheila On 7 yang 

kebetulan memang lagunya banyak disukai dari semua kalangan, baik anak kecil, 

remaja, bahkan orang tua karena memang lagu mereka yang mudah didengar 

telinga dan terutama bagi Sheila Gank (Admin, 2012).  

Setiap seminggu sekali, komunitas Flowkids membuat acara yang 

bertemakan tribute to di dapmam café. Acara tersebut diadakan setiap hari rabu 

malam dan biasanya band-band dari flowkids community ikut serta dalam mengisi 

acara tersebut. Selain acara band, flow studio juga beberapa kali membuat acara 

talkshow dengan mengundang beberapa pakar musisi atau enginer musik yang 

berpengalaman dibidangnya. Acara talkshow pernah diliput di Kopdar Sound 

Engineer Yogyakarta dengan pembicara Joseph Manurung seorang pakar enginer 

musik di Jakarta (Admin, 2011).   

Flowkids community berangotakan band-band yang beberapa diantaranya 

cukup diketahui di Yogyakarta, bahkan ada beberapa band yang sudah sampai 

taraf nasional dan rekaman di Jakarta, seperti band Fantastica dan Aori. Band lain  

yang tergabung di Flowkids community antara lain seperti TRA, Fingering, Lost 

Contact, Finshing Franklin, Tabung, Mox, Metropolis dan masih banyak lagi.  

Komunitas ini sudah beberapa kali masuk media online yaitu jogja stock dan 

tempo.co. Komunitas Flowkids beranggotakan 28 band yang tergabung dalam 

komunitasnya dan memiliki latar belakang dan genre musik yang berbeda-beda.  
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B. Komunitas IMMC atau Indie Mixed Musik Community 

Komunitas IMMC atau Indie Mixed Musik Community yang sebelumnya 

bernama Charlie Musik Community adalah komunitas yang beranggotakan 42 

band dengan latar belakang musik dan genre yang berbeda-beda. IMMC adalah 

sebuah komunitas band yang tidak terbatas pada satu genre, semua aliran musik 

boleh bergabung. Anggota IMMC juga tidak terbatas untuk jogja saja, anggota 

yang tercatat saat ini ada yang dari kota Magelang, Purworejo, Klaten dan bahkan 

dari Bali juga ada band yang menyatakan ingin bergabung.  

Pada awalnya, komunitas ini banyak diragukan karena terdapat banyak genre 

musik di dalamnya, tetapi pada prakteknya justru di sini semua anggota dapat 

saling bahu-membahu meskipun berbeda genre. Slogan ”satu sodara” mereka 

sangat sesuai, di mana setiap berkumpul terlihat keakraban antar anggota. 

Anggota IMMC tidak terbatas bagi band saja, tetapi juga solois bahkan yang 

sekedar penikmat musik pun boleh bergabung. Banyak juga anggota yang 

bandnya sudah bubar tapi tetap aktif berkegiatan di sini.  

Selain event musik, IMMC juga sering mengadakan kegiatan di luar dengan 

tujuan menambah keakraban sesama anggota. Seperti yang sudah dilalui di bulan-

bulan sebelumnya ada kegiatan baksos. buka bersama, ngabuburit dan untuk bulan 

ini dan seterusnya IMMC mengadakan kegiatan yang dinamakan “Baksos 

Lingkungan Dan Alam”, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang mendekatkan dan 

melestarikan anggota dengan alam. (Admin, 2011). 

IMMC memunyai acara khusus yaitu, Weekend Indie IMMC” yang 

diselenggarakan tiap hari Sabtu mulai pukul 19.30, bertempat di Tomora Café, 

 

 



29 

 

Nologaten, Yogyakarta. Event yang juga dijadikan ajang berkumpulnya musisi 

Jogja baik anggota IMMC maupun di luar IMMC. Acara-acara yang pernah 

diadakan oleh komunitas IMMC yaitu Sunday Break Despair. Acara tersebut 

digelar di Monumen Jogja Kembali yang dimana semua musisi menggunakan alat 

musik syntethizer/keyboard. Selain itu IMMC juga mengadakan acara Sound of 

Minority, yaitu yang gabungan dari 3 komunitas musisi di Yogyakarta. Dan masih 

banyak lagi acara-acara yang pernah diadakan oleh komunitas ini. 

 

 

 


