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Wabah CoVid-19 telah berdampak pada berbagai sektor.

“Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan
sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan.”
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Menyatukan seluruh
aset dan potensi

kreatif Indonesia untuk
mencapai ekonomi

yang mandiri.

Menciptakan iklim
yang kondusif bagi

pengembangan
industri kreatif.

Mendorong inovasi di 
bidang kreatif yang 

memiliki nilai tambah
dan daya saing di 

dunia internasional.

Membuka wawasan dan
apresiasi masyarakat

terhadap segala aspek
yang berhubungan

dengan industri kreatif.

Membangun kesadaran
dan apresiasi terhadap

hak kekayaan intelektual, 
termasuk perlindungan
hukum terhadap hak

cipta.

Dalam upaya menanggulangi situasi CoVid-19 dan tetap sejalan dengan 5 misi di atas, 
diperlukan sebuah program pemanfaatan sumber daya massal masyarakat digital yang dapat

memulihkan ekosistem kebudayaan

Untuk mempertahankan ekonomi masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif yang terdampak pandemi,
kita tetap perlu mengacu pada 5 visi berikut:

© 2020 by Irama Nusantara



2020 - Irama Nusantara

www.iramanusantara.org

Membangun 
dan Melestarikan

Tujuan

02

Dapat terjangkau dan 
terbuka

Dapat menjangkau dan 
mengapresiasi.

TARGET INFORMASI
Dibutuhkan sebuah media untuk 

mengekspos informasi dengan cara 
memanfaatkan sarana & media 

dengan baik.

Yayasan Irama Nusantara adalah sebuah yayasan non-profit yang bergerak pada
pengarsipan musik populer Indonesia. 

Sejak berdiri pada tahun 2013, Irama Nusantara telah mengarsipkan kurang lebih 4000 rilisan
dari rentang era 1920-an hingga 1990-an.

iramanusantara.org
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Program yang dapat mengakomodir ketiga fungsi besar di atas, yang dapat dikerjakan secara remote.

Dengan kata lain, produktivitas dan perekonomian masyarakat dapat terus berjalan tanpa resiko terpapar
oleh CoVid-19.

Peningkatan
kualitas SDM

Melestarikan dan menambah data 
industri kreatif

(musik populer Indonesia)

Kita dapat melakukan:

Jumlah partisipan pelatihan

Pemberdayaan
masyarakat secara luas

Jumlah pekerja tersaring Jumlah penambahan arsip
musik populer
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SUMBER 
RILISAN

(Piringan hitam &
kaset pita)



Audio Digital Processing

Proses merestorasi format 
audio setiap lagu secara

digital untuk mendapatkan
hasil terbaik sesuai rekaman

awal

Skill: Audio Engineering, 
Audio Production

Software: Izotope

Jumlah pekerjaan: 
755 rilisan

Data mentah yang 
dibagikan: 

audio file (wav lossless)
setiap track

Visual Digital Processing

Proses merestorasi format 
visual setiap rilisan secara
digital untuk mendapatkan
hasil terbaik sesuai rilisan

awal

Skill: Visual Editing, Digital 
Imaging

Software: Adobe Photoshop

Jumlah pekerjaan: 
248 rilisan

Data mentah yang 
dibagikan:

Image file (tiff lossless) 
setiap sampul kemasan 

rilisan

Lyrics Transcripting

Proses mentranskrip setiap
lirik yang dinyanyikan pada

lagu

Skill: Dictation

Software: Microsoft Word

Jumlah pekerjaan: 
± 4000 rilisan

Data mentah yang 
dibagikan:

Audio file (mp3 56 kbps) 
setiap track

Text Transcripting

Proses mentranskrip setiap
teks yang tertera pada
artikel majalah populer
terkait musik Indonesia

Skill: Editorial

Software: Microsoft Word

Jumlah pekerjaan: 
290 edisi

Data mentah yang 
dibagikan:

Text file (doc) setiap edisi 
majalah

Chord Transcripting

Proses mentranskrip
kunci/akor yang ada dari

setiap lagu

Skill: Musical Sensibility

Software: Microsoft Word

Jumlah pekerjaan: 
± 4000 rilisan

Data mentah yang 
dibagikan:

Audio file (mp3 56 kbps) 
setiap track

• Belum pernah dikerjakan sebelumnya (data generating)
• Membutuhkan jumlah SDM yang besar dengan kualifikasi

• Supervisi tidak memerlukan video-conference

• Bagian dari proses pengarsipan
• Dapat kerja remote

• Koordinasi dan supervisi melalui video-
conference

• Partisipan lolos seleksi sesuai kriteria

Deskripsi Pekerjaan
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• Media Sosial
• Media Massa

Sosialisasi
Program

• Kriteria Khusus
• Surat 

Pernyataan

Seleksi & 
Rekrutmen

• Introduksi
• Webinar
• Online 
Workshop

Pelatihan & 
Pembekalan

• Briefing
• Distribusi

Pekerjaan

Koordinasi

• Konsultasi
• Supervisi
• Siklus kerja

mingguan

Proses 
Pengerjaan

• Penyetoran
pekerjaan

• Pemeriksaan
dan Revisi

• Pembayaran
Kerja

Pengumpulan & 
Pembayaran

Juli Agustus September Oktober - Desember

Timeline Program
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Sosialisasi
Program

Seleksi & 
Rekrutmen

Pelatihan & 
Pembekalan

Sumber Rilisan
(Kolektor dan
Pedagang)

Data Mentah

Proses 
Pengerjaan

Koordinasi
& Supervisi

Quality 
Control

Pengumpulan

Intitusi terkait
• Legal
• Sources
• Educational
• Resources 

Management

Deskripsi Pekerjaan
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Isu yang perlu didiskusikan:

• Software yang dibutuhkan para peserta program
• HKI terkait data yang dibagikan

• Penambahan fitur website untuk akses peserta program
• Kolaborasi dengan berbagai institusi yang dapat mendukung kerja program

!
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AYO BANGKIT BERSAMA!

#badaipastiberlalu

Komplek Ruko Golden Fatmawati
Blok G 37-38, Lt. 3

Jl. RS Fatmawati Raya, RT8/RW6
Gandaria Selatan, Cilandak

Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12430
info@iramanusantara.org

iramanusantara.org


