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Ini merupakan diskusi ketiga dalam tiga bulan ini,
yang diselenggarakan untuk menentukan topic dan
menemukan catatan untuk riset Laras berikutnya.
Kali ini kita akan membahas musik dalam ranah civil
society dengan mempertanyakan praktik produksi
dan konsumsi yang tersirat ada praktik ekonomi.
Karena tajuk civil society mungkin bisa kita progresskan dalam, bahwa praktek ekonomi dana memicu
fenomena kultural sosial dan politik tertentu. peristiwa ekonomi sebagai entry point untuk mencari
terkait fenomena terebut. Dengan tajuk civil society
kita progreskan dalam praktek ekonomi. Dan membentuk sebuah proses kultural, sosial dan economi
tertentu. kita akan mencari beberapa aspek dalam
kepentingan-kepentingan ekonomi. Dalam sesi ini
kita mempunyai pembicara Taufik Aribowo dia pelaku
netlabel, mind blastin netlabel, dia akan memaparkan
pointer2nya. Dan Nuraini Juliastuti, peneliti KUNCI,
dan bocorannya adalah ini merupakan salah satu bab
dalam disertasinya untuk doctoral di university of
leiden.
TAUFIQ ARIBOWO
Sore semua, Nama saya Taufik Aribowo, saya ingin
menimbulkan diskusi atraktif. Di abstraksi, sudut
pandang lebih menampilkan sudut pandang ekonomi.
Di tahun 2009 penurunan musik turun, ada perubahan dari analog (kaset) ke CD. Dari 1992 terjadi
penurunan 14,6 sampa 6,3. Kurang lebih separo.
Pola-pola konsumsi masyarakat berubah, dari tahun
80an kaset dan video berjaya, tetapi setelah 90an
naik habis sudah, digital download lebih digandrungi.
Muncul digital licensing, yang berakibat ada feedback
dan royalty bagi mereka yang mempunyai karya dan
menguploadnya. Orang sudah mengakses internet,
tetapi tidak semua bisa didownload gratis. Mulai ada
indielabel membawa sudah ada banyak perubahan,
major label bukan lagi menjadi patokan utama. Bosan
dengan major, dan membuat alternative baru. Banyak
aliran baru, yang dahulu tidak ada dan sekarang ada.
dahulu penyebaran dikatakan sebagai konten illegal.
Bisa di akses lebih banyak dan mudah.
Di tahun 80an kaset masih dominan dan cd baru mulai diproduksi, 2000an cd dirpoduksi. Tahun 2000an
masih terdapat kendala, dimana giga masih kecil,

bandwith masih kecil, kekuataan download juga masih lama. Download film dahulu 1 minggu. Tahun 80
streaming masing langka, sedangkan sekarang sudah
biasa. Tahun 2000 awal kecepatannya tidak terlalu
menyenangkan seperti sekarang.
Yang saya fokuskan adalah pada perbandingan musik
di tahun 80 90 dan sekarang.
Tahun 80-90 rekaman masih mahal, tahun 2000
rekaman murah, home recording banyak. Dahulu alat
mahal, sekarang alat murah dan bisa menyewa. Band
waktu 80 menjadi sesuatu yang mewah, sekarang
murah dan banyak, bahkan bisa menyewa. Banyak
perubahan dalam level bermain musik. Tahun 1980an
komuputer, memori dan software masih terbatas,
sedangkan tahun 2000 lebih banyak pilihan dengan
spesifikasi semakin tinggi dan memori yang banyak.
Otomatis produksi musik lebih mudah. Software semakin banyak pilihan, ditambah lagi dengan gerakan
open source. Open source membuat peluang gratis
lebih terbuka lebar. Publikasi tahu 80 pake cara tradisional, radio, tv, koran dan majalah, pengiriman cd,
kaset, dan cara yang sederhana. Sedangkan sekarang
sudah berubah, masif tingkat promosinya. Sekarang
pakai email sudah bisa dan langsung dapat mengakses.
Untuk band tahun 80 musisi masih belum terkungkung dengan konsep lama dalam berkarya,
dalam hal musikal, artwork, lirik dan bentuk musik.
Terdapat batasan tegas untuk membuat musik dalam
sebuah genre, (ada frame tersendiri dalam musik dan
itu mempengaruhi band penampilan dan segalanya)
Dulu tidak ada musik selama 11detik. Dan sekarang
musik lebih liar dan berani dalam hal apapun, seperti
adanya musik 11 detik sekarang, musikal,lirik dan
artwork. Dahulu tour promosi menjadi sesuatu yang
mahal, sedangkan sekarang lebih biasa. Studio gigs
sudah biasa dan murah, intens dan lazim, tournya
biaya mandiri dan tidak mengemis, dan menjual
merchandise. Terjadi perubahan yang luar biasa pada
tahun hingga 2000.
Kemudian ada yang menjadikan musik sebagai profit
dan profesi, ada yang sebaliknya.
Lalu bagaimana cara bertahan untuk jualan fisik
ga laku dan apa saja ga laku, bagaimana bertahan,
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seperti adanya penggunaan software, jika pemusik
menggunakan software lama, itu akan disalip dan
ketinggalan dengan musisi lain. di Indonesia furtilub
bajakan ditertawakan karena akses yang terbuka
besar.
Promosi dan publikasi dari email dan media sosial
sudah langkah yang bagus. Ketika kita sudah selesai
mengeluarkan album lalu langsung bisa di-download.
Dan kita gatau efeknya apakah lagunya bagus atau
sebaliknya.
Artwork dan packaging, salah satu cara, menurut
saya itu multidisiplin, ada banyak orang yang terlibat
disana. Keunikan membuat packaging adalah nilai
yang tinggi. Contoh zoo, menggunakan batu sebagai
packaging, mengenalkan albumnya dengan batu, lalu
dia akan dikenal dengan band batu. Ada menus, ada
packaging kaset dan rumah burung, dan itupun laku,
diproduksi beberapapun. Ada nilai jual pada artwork.
Materi rilisan karya, lebih brutal dengan bahasa spontan dan vulgar sudah biasa, artwork lebih gila-gilaan.
pada saat itu ada yang menarik, ada teman yang mepackage CDR dengan koran, di satu sisi ZOO mewah,
dan ulo sebaliknya. tetapi laku, seperti ada antitesis
yang kaya zoo dengan batu. Sekarang laris sukur,
ngga ya udah.
Sekarang rilis lebih bebas, major ngga mau ya bisa
rilis sendiri, ada netlabel juga.
Produksi fisik, kini lagi ngtrend lagi, kebanaykan
orang mau bernostalgia dengan masa lalu. Sekarang
ada yang dirilis sendiri, dan netlabel, jadi sudah tidak
berdasarkan majorlebel.
Kaset cd lagi kembali digalakan, kemudian orang juga
banyak yang tidak mikir profit atau ngga, ada yang
rilis sendiri atau netlabel. Tidak tergantung dengan
produksi rekaman besar.
Sekarag pakaian, merchandise, yang penting punya
merchandise walau tidak mengenal band-nya.
RIZKY
Terima kasih mas ari, tadi disebutkan zoo, ada praktik
musik yang fenomenal, ini sampling saja. Packaging.
mas ari tadi ada pada sudut pandang pelaku. Beranjak dari beberapa pelaku musik, Sengaja saya bersama ari mencoba mengkronologiskan dan akhirnya ada
pola produksi dari 80an hingga sekarang. Dan waktu
itu dimunculkan oleh antariksa, kita belum nemu pola
yang baku dan longterm, karena dinamikanya terus
berubah, yang menarik pada diskusi pertama, khususnya Indonesia bagaimana melihat pola prodiksi
dan konsumsi musik yang dibentuk beberapa poin
yang signifikan, seperti, orde baru, tekonologi internet, dan menjadikan pada skup nasional dan sebagai
ini. saya tadi membaca adanya pemusik menegosiasi, mengafirmasi , melawan pola yang berlaku kini.

Seperti sekarang Musik tidak didengarkan tetapi
collective itemsnya, merchandisenya, packaging yang
menarik, bukan hanya musik, ada perubahan yang
menarik. Karena pola sangat dinamis, Kita berdebat
panjang bagaimana mengapresiasi musik sekarang,
lalu mba nuning bisa membaca dalam kerangka
tertentu. yang bisa kita tangkap dan pahami, catat
sebatai apapun dari civil society tertentu
NURAINI JULIASTUTI (NUNING)
Selamat sore, karena judul acaranya preliminary
notes, jadi ppt-nya pun masih preliminary juga.
Yang saya buat adalah catatan awal, saya harap dapat
menggambarkan praktek konsumsi di musik yang
sedang saya teliti. Saya memulai dengan pertanyaan,
jika produksi musik yang terjadi sekarang mengarah
apda ruang distribusi pada pola ekonomi alternatif,
yang bisa dikatakan sebagai alternative, dan praktek
konsumsinya disebut alternative, atau bagaimana
praktek produksi tersebut bisa kita diskusikan.
Riset phd saya adalah produksi budaya, seni dan
musik. Dalam perjalanan saya, ada aspek musik, ada
crossing yang kuat antara musik dengan produksi
visual. Dalam proyek disertasi saya, tidak hanya ada
praktek sektiar produksi budaya yang menyebutkan
dia alternative, tapi saya ingin mengungkap tegangan-teganan budaya yng ada di dalamnya. Kalau kita
bisa katakana musik sebagai benda, dan diproduksi,
dikonsumsi dan didistribusikan, regulasi, dan dikonsumsi orang lain, saya ingin menganalisa itu dibuat,
untuk menghancurkan lagi dan membuat kembali.
Untuk membantu saya dalam membentuk teorisasi
yang saya buat. Intinya hall, membagi produksi budaya pada 5 momen, representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Dan untuk jika produk
budaya dijelaskan, maka momen ini harus saling
menggambarkan dan menjabarkan.
Teori stuar hall, Encoding decoding, ini dibuat untuk
menganalisa program tv, tapi menurut saya bisa
diotakatik dalam melihat praktek tertentu dan menjelaskan proses budaya dan apa yang sebenarnya
terjadi, apakah itu musisi, mengkomunikasikan sesuatu. usaha pa yang ingin dilakuikan untuk audience,
lalu apa yang dipikirkan oleh fans itu. Intinya sesuatu
diencode (dikodekan), lalu di decode kan ulang (intepretasi) yang lebih dapat terbaca, untuk musisi atau
orang yang bisa melihat karya seni
Menurut hall, ada aturan budaya yang performatif,
terdapat kompetensi dan memikirkan logika penggunaannya, yang jalan adalah kerja intepretasi. Subjektif
kapasity yang dimainkan oleh stuart hall. Banyak
yang scholar membuat teori serupa, tapi Stuart hall
bergerak lebih jauh ke subjek kapasiti, terdapat tiga
proses dan momen yang berlaku dan mungkin bisa
dipikirkan.
Pertama dominan, hegemonic position. Momen
ketika pesan yang diinginkan produsen budaya sam-
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pai sesuai apa yang dimau, negotiate code, ketika
pembaca melakukan negosiasi atas apa yang dia
tahu, dikomunikasikan oleh si pembuat pesan, punya
latarbelakang apa dan cara belajar sendiri, membuat
aturan sendiri. dan yang ketiga, code opotitional, momen dimana apapun pesan yang diinginkan
pembuat pesan sampai lalu dikode dan menghasilkan
makna yang berkebalikan.

diverse ekonomi yang scholar atau suatu bidang yang
mengakui praktek dan sumber daya menguasai praktek ekonomi yang bisa dikapitalkan, yang bisa kita
temu sekitar kita, yang mungkin belum ada namanya,
dan sebaliknya.

Ada produksi budaya, saya menggunakan pierre
bourdieu, ini gambar di buku the field of cultural
production. Kasus yang dilihat bourdieu adalah pada
sastra, tapi menurut saya produksi budaya masih
sangat relevan dengan produksi budaya appaun.
Intinya bourdieu Menggabungkan 3 hal, pertama dia
menganalisa posisi dari bidang artistic, di sebuah
medan kuasa, dia membicarakan agen-agen yang
dominan, yang mengatur proses legitimasi, pola
otorisasi pada produk budaya, kedua, struktur dari
medan artistic itu sendiri, struktur yang membentuk
posisi obejektif pada agen, termasuik karakter objekti
kerangka dan sifat pada objek itu sendiri, ketiga, genesis dari habitus pada produser budaya, habitus itu
sturktur yang tercipta struktur dan mencipta sturktur,
struktur yang membentuk sebuah struktur. Yang akhirnya membentuk sebuah praktiek yang bisa mengatur semua, membentuk praktik tertentu yang sangat
khas. Dalam dunia seni rupa, ada seniman, musik
ada musisi, terdapat agen seperti kurator, penulis
seni, produsen, pemilik net label, ada media webzine,
jurnal, dan fans, kolektor, tempat manggung, tempat
dimana para karya seni rupa, galeri pemilik galeri, itu
semua saling berperang satu sama lain untuk membentuk dan mendapatkan legitimasi. Bourdieu secara
sederhana, membagi dua kategori seniman, seniman
yang mapan sangat terkenal dan seniman yang masih
berjuang.
Ketiga, genesis, latar bnelakang ekonomi apa yang
membentuk produsen budaya bertahan dan bertahan, di bagian ini bourdieu tertarik mengotak atik latar
belakang dari sebuah produsen budaya, dan menentukan, contoh pelukis tidak mendapatkan keuntungan
ekonomi dari prodak kreatifnya, dengan cara apa dia
bertahan, dia memperhitungkan faktor-faktor yang
penting, alasan membentuk perbuatan pada agen.
Apakah si seniman dari keluarga kaya, seperti apa
membangun relasi dari agen-agen yang menentukan
posisnya.
Saya masuk ke konteks ekonomi, secara sederhana,
ekonomi kapitalis diasosiasikan oleh healy, ekonomi
yang dominan powerful, dan terdapat ekonomi
alternative, seperti sharring, gift ekonomi, di satu sisi
ideal tapi di sisi laininferior, dan powernya dibawah
dari yang semestinya. Saya dapat tambahan cara dalam menterjemahkan ekonomi pada proudksi budaya.
Seperti JK Gibson dan graham, diat mengatakan

Membedakan ke tiga hal, transaksi, labour, tenaga,
dan enterprise, dikateogrikan ke tiga bentuk, apakah
pasar, barter, dan tidak dibayar, dan sebagainya,
atau semua yang dikatakan sebagai non kapitalis dan
sebagainya.
Gift ekonomi kan konsep yang sering dibcarakan
maka saya berkewajiban untuk otak atik. Dia mengatakan praktek yes no wave yang member kesempata
luas pada produsennya, adalah sebuah gift ekonomi
act, dia mendeskripsikan mekanisme teknis yang ia
jalankan. Ini cara alternative untuk mendapatkanya,
dimana semua pada beli dan dia tidak melakukannya. Ini sebagai gift ekonomi, bisa mendapatkan lebih
mudah.
Marcel Mauss.1954, buku penting dan terus menerus, awal abad 20, kita terus menerus dan memunculkan kata gift. di masyarakat polinesia, yang hidup
di trobrian, dia bicara pemberian selalu memikirkan
praktek untuk membalikan. Malinowski dan netlabel. Maus penting, gift itu selalu disertai kewajiban
memberikan kembali. Di masyarakat primitif, ada mekanisme dan aturan yang terjadi, dan mengatur untuk
bisa terjadi, bisa perang kalau tidak membalikan
sesuatu, ada dengan ritual, pemberian persembahan,
dansebagainya. Kalau tidak saling membalikan, maka
society tidak terbentuk, Ini adalah driving komunitas
dalam pembentukan komunitas.
Hal yang lain, ada konteks yang lain, ada gift yang
lain dalam karya seni, karya lewis hyde, maksudnya
pemberian itu bisa disebut bakat dan talent, tapi
dia sebutkan juga ada konsep serupa dengan maus.
Menurut dia, karena dia (hyde) juga berprofesi lain,
seperti freelance. Dia juga penyair, penerjemah,
kalau istilah dia, saya pura-pura jadi akademisi public.
Asumsinya, Seniman beranggapan bahwa karya yang
diberi adalah gift, seniman punya kecenderungan
untuk produk kreatif Yang melebihi adi luhung dan
sebagainya menjadi sebagai persembahan untuk
dunia. Itu secara umum darinya atas seniman. Di sisi
lain, Juga terjadi dikotomi apa karyamu mau berputar di sirkulasi pasar, kamu mau berputar di cara atau
tempat yang lain. kalau tidak, seorang seniman akan
menemui pertanyaan bagaiaman dia akan survive sebagai dirinya yang didominasi oleh modal dan capital.
Pertanyaan abadi, bagaiamna dia memberi makan dirinya sendiri secara spiritual atau literal, uang, ketika
praktek perdagangan selalu muncul di setiap hal.
Mau alternative apapun, itu berupa menjual sesuatu,
dan itu dibentuk.
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JK Gibson Graham, menulis panduan untuk membantu intepretasi ekonomi alternative, seperti menghitung bentuk komoditas musik apa yang beredar,
dimana. Percobaan saya menulis merchandise, mencoba membuat catatan dimana ruang yang menjadi
tempat sirkulasi prouduk musik, merchandise dan
diruang seperti apa. Yang datang siapa, apa dan cara
apa dijual, dan digabungkan dengan cara apa saja
digabungkan. Yang kita namakan produk kreatif digabungkan dengan apa saja.
Hal lain yang saya pikirkan adalah, pada konsumsi,
conspiculs consumption, konsumsi yang sangat jelas,
produk apa yang dikonsumsi seseorang merupakan
harga diri. Thorstein Veblen dianggap komentator,
karena hal tersebut, akan bergulir sendirinya.
Produk seni adalah barang mewah. Bahwa kolektor
seni, adalah bentuk kemewahan. Ini dari satu bab
dari Veblen, Dimana kesejahteraan tertransformasi,
dan dijadikan ukuran prestise, menurutnya, dari leisure class dan ownership pada kepemilikan sesuatu
merupakan dua hal yang saling tumpang tindih. Dari
zaman barbar sampai kini, dari dulu ada banyak hal
yang ga berubah, kecenderungan dan intensi yang
natural, dari tiap manusia untuk menunjukan skill,
kecekatan dalam berperang untuk memamerkan
dalam bentuk yang bisa dilihat orang dalam waktu
yang lama. Menurutnya, tidak berubah. Kalau dulu
msyarakat barbar adalah kepeimilikan perempuan.
Perempuan adalah trophy, Seiring dengan perkembangan barbar ke industri, ada ekspansi produk dalam produksinya, kepemilikan dari goods and people.
Paling radikal, perbudakan adalah pemilikan bentuk
dari yang paling total. Kepemilikan bertumbuh
bertumbuh untuk memiliki tidak memiliki sesuatu,
ini proses menjadi sesesoarang karena makin lama
kmakin konsisten. Ini menjadi berkembang menjadi. Ada satu aspek yang dimakinkan semua orang,
praktek konsumsi, dia dilakukan karena dia ingin
mengalahkan orang lain. ini yang dianggap natural.
Mempertunjukan sesuatu dan eksploitasi dianggap
penilaian harga diri pada seseorang. Ini bisa dianggap
dalam praktek kepemilikan koleksi dalam dunia yang
kontemporer. Orang tidak bisa puas, ketika dia mempraktekan konsumsinya, dia akan mencari praktek
konsumsi lagi. Dia akan mencari parameter konsumsi
yang lebih.
Karena dari penaklukan sesuatu dari kepemilikan perempuan, apakah juga mungkin menuliskan praktek
koleksi ini, menulis gender space of consumption,
praktetk konsumsi yang terkait gender.
Saya baca buku jonathan sterne, 2012, buku tetnang
mp3, refleksi dia atas musik, apakah musik itu benda
atau tidak. Kalau tidak Kita menyebut musik itu apa,
dia merunut beberapa hal yang secara umum sebagai

perkemabngan teknologi, komoditas, property, karya
dieal, (adorno), atau istilahnya sterne “bundle of
affordance“, kalau distribusi musik mp3, apakah kita
bisa menyebut itu musik sebagai sesuatu, bagaimana
kita mendeskripskan sesuatu, mp3 itu wadah untuk
wadah, musik itu sesuatu untuk sesuatu yang lain.
dan sesuatu itu adalah substansi dan kritik seni.
Hardt 1999
Jika sesorang membuat netlabel, atau bikin apa aja,
dengan uang produksi yang minimal dengan apa
yang ia menyokong kehidupannya, dia membuat
tenaga dan bagaimana dia bisa mencapai tujuan
seninya. Menurut saya, kekuatan produk seni disini
adalah dengan persahabatan. Hardt menulis afektif
labour (bukan buruh, dianggap lebih manajemen
emosi) karena dia bicara labour, ada makna affect
dalam bahasa inggris, dia bisa emosi atau sesuatu
yang dibawa. Sesuatu yang menggerakan, dalam produksi budaya, hardt dalam produksi apapun di jaman
sekarang adalah, immaterial labour, dalam konteks
kontemporer kenapa orang-orang jadi volunteer di
Wikipedia. Antara para stranger bisa bersatu, bekerja,
mau menulis serius dan menjadi acuan yang populer
tidak akademis, ini yang dinamakan hardtl sebagai
afekti labour, bentukany immaterial dan tidak material. Bahasa foucalt biopolar, ada sesuatu yang melebihi hal penting. Ada kekuatan bio yang tidak bisa
diukur dengan uang. Yang saya lihat jelas, immaterial
tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kapitalis, karena
jalannya, afektif labour paling tinggi. Dalam teori
hardt, nilai yang paling tinggi daripada buruh, yang
transaksional, lebih mahal ada hal dibelakang terjadi
kerja sama dan negosiasi, logika jangka panjangnya
seperti apa ntuk bisa kerja sama itu apa. Kalau produksi musik bekerja dengan afektif labour, yang tidak
serta merta sebagai bagian ekonomi kapitalis, Dengan apa kita mendeskripsikan praktek konsumsinya,
apakh bisa disebut afketik consumption atau afektiv
consumer. Meskipin Ini menuju ranah diskusi yang
lebih luas lagi.
RIZKY
Saya gak yakin ini hanya satu bab, bayak hal di situ,
yang menarik mungkin teman mencatat encoding
decoding, diverse ekonomi, apakah praktik mindblasting itu diverse atau alternative. Kalau wo bilang
gift ekonomi dibilang alternative, atau gift sebagai
mekanisme yang berjalan. Komentar legitimasi, medan kuasa, struktur. Saya pikir, ada struktur dan agen
itu dibahasakan sebagai jagad musik, ada structural
dan kita perlu menanyakan prakteknya seperti apa.
Melihat dari legitimasi, kalau saya actor yang dipertimbangkan (konsumen) saya beli yang ga perlu,
menaikan harga diri dan prestise, lalu sampai afektif
labour. Apakah ini afektik consumption atau consumer, Sebenarnya pertanyaannya apakah mba nuning,
mematerializing material. Yang belum dicatat dan
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na dan sebagainya tidak bisa didapatkan dari musik
yang mapan, industri, apa itu masuk dalam koridor
ini.

bisa ditukar dengan uang. Itu yang disebut sebagai
immaterial tadi. Satu jam berikutnya berdialog multi
arah, silahkan.

SESI TANGGAPAN
DINA DARI KUNCI
Saya mau tanya ke ari, dan nuning bisa menanggapi, pertanyaan aspek kelestarian atau permanenant
sesuatu yang lestari awet, karena saya menanyakan
di dunia yang tidak bisa diraba, dan berbentuk immaterial, maka pergerakan itu tidak bisa dihilangkan,
terdapat kondisi yang terus terjadi. Khususnya dalam
lingkungan digital, bagaimana pendapat arie atas permanent dan sebaliknya. Apakah kamu melihat bahwa
permanen yang awet sebagai tujuan dari apa yang
kamu lakukan, atau kamu merasa segala sesuatu harus berakhur, hilang, contohnya mengarsipkan dalam
sebuah netlabel, kamu ingin teratur, dan bisa terlihat, tapi itu kecil terjadi karena digital sangat rapuh,
kekuatan harddisk jebluk, dicuri dsbnya, apakah kamu
siap dengan hal seperti ini, bahwa pada pelaku lain,
apakah hal upaya cipta rasa karsa kalian tidak ada
bekasnya, apa itu yang terus bergerak dan mempermanenkan apa yang kita lakukan. Hubungannya
dengna konsumsi, terus hububngan dengan afektif.
Kalau saya merrefleksikan sendiri, sebagai konsumen
musik, aspek permanenti dari konsumennya, karena
saya ingin yang saya konsumsi, saya ingin ada disana,
saya mengeluarkan uang untuk menjaga untuk terus
ada, konsumen lebih mempunyai mapping atas itu,
pembelian kaset, tiket, dan sebagainya. Dari kacamata konsumen, atau ini salah satu bagian dari konsumsi afektif
FIFI DARI ANTRO
Pertanyaan ke mba nuning, dari tadi mba nuning
menjelaskan musisi pada satu kategiori yang mereka secara sadar mengdepankan komoditas bahwa
komoditi adalah hal yang penting, sementara ada
kategori lain yang tidak memperhatikan aspek komoditi, lalu bagaimana mereka yang awalnya ke
majorlabel, lalu pindah ke indie label, apa itu semua
kecenderungan, tapi banyak musisi yang melakukan
hal itu, apakah ada semacam evolusi dari konsep
mengenai kemewahan itu sendiri, atau memaknai
secara berbeda.
PANCA
Tadi masalah pertemanan minta dijelaskan lagi,
berbasis pertemanan, dan arie apakah itu terjadi apa
yang kamu lakukan. hilman dalam tulisannya, menyadarkan kembali praktek produksi dan konsumsi ini
terjadi pertukaran pengetahuan. Dia punya tafsiran
atas musik yang dia konsumsi, semisal dia sangat
menyukai salah satu musisi, apakah dari lirik, bermak-

[6]

ARIE
Saya harus cerita sedikit, atas apa yang saya lakukan,
stiap netlabel pyunya sejarah berbeda. Ini adalah
internet musik label, record labe, distribusikan di
internet, rilisan musik dan menggunakan creative
commons license. Kalau dari skill tiap daerah sama,
untuk karya musik tidak smeua orang bisa menikmati dengan masif, karena tidak terpublikasi dengan
bagus. Lalu ke pengarsipan dan publikasi. Kemudian
saya yakin di tiap daerah punya kekhasan tersendiri, dalam genre lagu yang dibentuk. Dan saya tidak
membatasi pada genre tertentu, setiap karya punya
cara untuk dipbulikasikan. Di radio akan mensensor
selera rakyat, lirik alay, waktu durasil lama, demo tidak akan didengarkan oleh orang banyak, ini menjadi
alasan saya tanpa mengkurasi, tidak akan terarsipkan
tanpa diproduksi. Dulu lagu dipublikasi nitip di kaset,
tukang cd, rental. Lalu saya mendapatkan kekuatan
hukum di kreatif common license.
Website gratis, logo mulai saya rubah, 2011 membentuk Indonesia netlabel unian, 2012 mulai mencoba membuat rilisan secara fisik untuk beberapa rilisan
dalam bentuk kases tape. Di daerah internet tidak
tahu, saya lebih suka cd dan kaset. Rilisan kaser
pertama kali adalah band blackmetal asal Peru. Yang
terakhir digarap adalah boxset kompilasi grunge Indonesia, kompilasi tahun 2009, saya terpikir membuat
kompilasi lagi, lalu terkumpulan 27 lagu double set
double tape dalam 50 saja.
Dari pertanyaan Dina, itu resiko, dalam hal ini, internet bisa saja drop, player hilang, mungkin dari situ
ketika dihancurkan ada metode yang baru lagi, saya
pernah merasakan dokumentasi temen jember, saya
kehilangan dokumen berharga. Kenapa saya member
label mindblasting, audiolabel ini merupakan sejarah
kita, orang tidak pernah tahu, bahwa dengan pengarsipan akan memberikan catatan sejarah kedepan.
Suatu saatu karya ini akan jadi artefak. Misi ini untuk
ke depan.
NUNING
Sebenarnya ada beberapa pintu, untuk menjawab
permanent dan sebaliknya, pertama teknologi, immaterial tapi tidak ada bentuknya. Dibuku stern, menjelaskan mengapa mp3 ada dimana-amana, apa yang
dilakukan untuk memutus. Meskipun ada teknologi
yang lebih baik dari mp3, misal kita membicarakan
teknologi tertentu, ada siapa yang memiliki, sekuat
apa. Kalau kita membicarakan hal yang lenyap dalam
teknologi. Kita kehilangan data digital, digital sesuatu
yang rapuh, stern memlakukan dua proses, melupakan sesuatu, contoh disket yang makin ga ada. Yang

Untuk Panca, saya rasakan sendiri, membuat acara
dengan urunan, acara lebih bernyawa dan semakin
besar, dan membuat acara berdasarkan pertemanan,
ada urunan untuk membuat sebuah acara dan produk
tertentu. Mengumpulakn gigs mini, dan kita bergerak
mengumpulkan biaya untuk mengakomodasi tempat
baru. dari pertemenan kita akan bergerak membeli
alat band. Saya pikir dalam gerakan musik pertemanan memang oke dan diandalkan.

kedua melupakan lupa, orang makin terbiasa dengan
keadaan melupakan lupa, kamu lupa apa yang kamu
ga punya. Yang fana itu penting karena merupakan
identitas dan autentisitas. Apakah kita harus melatih
diri kita, manifestasi bentuk yang paling mutakhir
adalah menghancurkan semuanya. Sementara itu, hal
permanen dan sebaliknya, ada hubungannya dengan
antariksa di sesi pertama, dan berbicara meluas dan
mendalam, dulu ada pengalmana penubuhan yang
menyertai proses tertentu. kaya menus cerita pergi
ke malang untuk mendapatkan material tertentu. itu
nostalgic, yang sebenarnya sedang kita nilai ulang.
Bagaiaman kalau sekarang dianggap tidak mendalam,
karena sesuatu bisa mudah terbiasa, walaupun bisa
hilang, tetapi bagaimana kita bisa melihat musik jaman dulu. Banyak hal yang paradoks, dan banyak hal
penting yang mayor, dan utama.

GISA
Sebenarnya saya mau berbagi komentar, saya senagn ketika nuning melontarkan afektif produksi dan
konsumsi, yang terjadi di dunia musik. Ini sebagai
sesuatu yang terus menerus, musik dibawah tanah,
musik bukan menghidupimu, tapi kamu yan gmenghidupmu musik itu. menurut saya perputaran uang
di scene musik tidak perlu dua arah, msusisi sebagai
produsen, dan fan sebagai konsumen, tidak seperti
itu. perputaran uang band2an untuk membeli musik
album, tapi ketika kamu mengapresiasi dengan
mendengarkan musik terus menerus, ketika kamu
bangga ketika melihat gigs, mendengar temenmu, itu
lebih berharga daripada membeli cd. Musisi adalha
orang yang paling murah hati. Rekaman produksi
dan susah panggung, manggung itu bayar, kita harus
urunan untuk main disitu, akal usaha dan waktu
kita, itu sebuah capital tersendiri, kemauan capital
tersendiri. Jika dibayar dengan uang terlalu murah,
ketika pertemanan mempertemukan kita ke orang
lain, itu lebih sahih. Ada perasaan senang musiknya
diapresiasi. Sekali lagi saya percaya perputaran uang
tidak perlu dua arah. Kadang orang membeli cd, dan
merchandise itu, dan kita beli karena pertemanan ke
mereka. Dalam scene komunal terbesar ini. seniman,
orang yang dalam seni, orang kelas bawah yang
mempunyai kemehawan bersenang-senang.

Jawaban fifi, memang yang indie lagi naik, semua
ingin melepaskan diri dari major, punya gerakan untuk keluar dan membuat sendiri. majorlabel dianggap
tidak memberikan kebebasan penuh dan memberikan
keuntungan yang besar, dan didasarkan pada cara
pandang, usaha untuk pegang kontrol, dalam produksi budaya selalu ada kontrol, yang punya pkuasa berposisi sebagai bosnya produsen budaya itu ada, yang
punya alat siapa, yang punya modal sesuatu, yang
bisa mendistribusikan siapa. Pilihannya cara mengontrol baik, dan akan menuju ke kontrol ekonomi yang
lebih besar. Ada faktor ekonomi yang dikuasai sendiri
PANCA
Pertemanan di sini lebih pada infrastruktur seni
budaya, saya memaknai infrastuktur tidak sebagai
sesuatu yang dominan. Aku pertimbangkan infrasturktur sebagai orang. Dalam dunia urban, yang perlu
diperhatikan people, places and things. Hubungan
yang terjalin dalam tiga hal ini. infrastuktur seni
budaya dianggap tidak cukup, ini politik untuk making do, membuat sesuatu berjalan. Infrastuktur lebih
disiitu, bagian dari infrastuktur itu sendiri. teman bisa
menjadi hubungan kerja, dari hubungan kerja menjadi
teman, dan bagaimana itu ternyata penting untuk
menjalankan aktifitas budaya.

RULLY ZOO
Ini ada hal lagi, yang bukan hanya membicarakan
internet ilang, atau sebagainya, yang penting lagi,
mudah dan sebagainya, begitu banyak produksi, kita
kehilangan terlalu banyak pilihan, itu tidak permanen,
tugas kita sebagai pelaku, membuat karya yang kita
lakukan, untuk sebagai hasrat gairah, membuat sesuatu berhasrat, ada konsep yang lebih besar. Tujuannya kemasan sekarang, ini akan membuat kemasan
mp3, dan tidak menarik lagi. Tidak ada oposisi yang
menggairahkan. Mungkin aku tidak akan meberlakukan produk batu lagi, dan membuat produk baru, untuk lebih kreatif. Ini tugas pelakuk untuk tidak hilang.
Yes no wave, salah satu yang ingin hilang tapi ada,
ada wadah, membuat karya yang menarik, metode
yang digunakan memicu. Tugas kita adalah membuat
karya yang bagus.

Dalam tulisan saya, tidak hanya wowo, tapi melihat
bagaiamana jalannya infrastuktur seni budaya yang
terjadi di kota ini. menurutku knowledge transfer, di
tiap tempat terdapat tempat latihan, sebagai orang
yang punya ide, dan sebagainya.
ARIE
Untuk Fifi: Kalau major label ke indie, kayaknya nasib,
kaya Sheila pindah ke indie, indie sudah bebas, tanpa
major dan record semua sudah bisa, tapi kalau omongin duit itu nasib
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