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Waktu terasa berguling lebih cepat menjelang akhir tahun ini. Suatu akselerasi yang sulit terkendali. 
Semua yang bersantai-santai di tiga triwulan pertama terengah-engah, tak terbiasa berlari.

Semuanya kejar tayang saat akhir 2007 di depan mata. Segala kegiatan  mulai dari pekerjaan hingga 
kesenangan semata  saling menumpuk, bertubrukan di waktu yang sama. 

Sejumlah obrolan (yang tidak terlalu) singkat dengan band yang telah menginspirasi kami pun dipilih 
untuk mengisi bystanders kali ini. Lalu masih ada liputan gigs, sebuah akar bagi kami yang terbentuk dari 
pertemuan-pertemuan di sana. 

Mencari tebengan untuk pulang ke rumah. Membayar puluhan ribu untuk ongkos taxi. Berdoa di dalam 
bus kota lewat tengah malam demi keselamatan diri. Semua dilakukan setelah berhasil menyaksikan 
musisi kesayangan.

Sebuah perjalanan. 

Ikutkah Anda dengan kami?
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ballads
of the
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//interview//
Sebuah perjalanan yang cukup 
melelahkan hingga akhirnya bisa 
mewawancara 'keluarga besar' Ballads of 
The Cliché. Sempat gagal enam kali, 
akhirnya pada percobaan ke tujuh 
Bystanders berhasil mewawancara 
mereka, walaupun tidak semua. Hanya 
ada Dimas (bass), Bobby (vokal), Erick 
(gitar), Fino (keyboard), Feri (drums) 
dan Zennis (saxophone). Bystanders juga 
sempat mewawancara manager mereka, 
Felix Dass dalam kesempatan terpisah. 

Dasar lagu-lagu yang dipilih untuk masuk ke album Trus kan jarak antara rilisan EP pertama yang Hey, 
tuh apa sih? Apa ada kriteria tertentu? Smiley! sama album yang sekarang kan lama banget, 
Erick : Menurut kami tuh ya, dasar yang paling kokoh itu kenapa?

adalah iman. (Erick memasang muka serius, Erick :Itu karena.. memang kita dikasih Tuhan begini.
red)   Karena kita abis Hey Smiley itu rencana kita 

Bobby : Ga ada dasar khusus sih sebenernya bikin full album, tapi mungkin karena belum 
Erick : Cuma insting aja, misalnya, “ah ini kayaknya waktunya kali ya, jadi akhirnya kita ngeluarin 

kurang oke nih” EP yang kedua. Rencananya abis EP kedua 
Bobby : Ya, pilihan juga sih. Mungkin itu dasarnya juga kita pengen ngeluarin full album… Serius tuh! 

insting kali ya Tapi itu lagi, wong belum dikasih, ada aja 
Kenapa Feel Free to Feel Lost yang dipilih jadi single masalahnya…
pertama? Fino : Kalo yang ketiga itu batalnya di proses 
Bobby:  Karena i tu  yang d ianggap pal ing  waktunya.  Jadi rencananya abis Love Parade 

merepresentasikan musik kita. tuh bikin album, dirilis akhir 2006. Tapi 
    Dan itu juga hasil diskusi internal dua hari dua karena teknis dan lain hal, sebagai pengisi 

malam kekosongan bikin EP dulu
Dimas : Jadi ballads ini kan sekarang ada delapan Dimas :  Kalo dipikir-pikir ke belakang, itu sebenernya 

orang, dan kedelapan orang tersebut sama- malah jadi keunggulan kita. Kalo ga kayak 
sama membuat komposisi masuk. Salah satu gitu mungkin kita ga bakal bisa kayak 
hasil yang paling dijagoin ya Feel Free itu. sekarang. 

Trus rencananya dari album ini akan dirilis berapa Bobby : Jadi intinya kita selalu mengambil sisi positif 
single? dari segala yang kita lalui
Fino : Belum ada rencana sih, baru dua Erick : Sebenernya sih kita pengen banget, tapi kita 
Erick : Setelah si Feel Free ada lagi, nyadar juga. Ga kebayang klo kita ngeluarin 
            Kemungkinan besar, setidaknya ada dua lagi ke albumnya dulu, pasti berantakan. Yang 

depan sekarang lebih mateng lah, mudah-
Dan semuanya masing-masing akan dibikin EP juga? mudahan.. 
Erick : Iya, sampe kedua ke depan. Setelah itu nggak. 

Bangkrut, hahahaha… 
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Ribet ga sih, kan personil-personilnya ga dalam satu 
kota dan masing-masing pada sibuk kerja?
Erick : Wah klo yang itu nanya felix ama yungke deh
Bobby : Apalagi Zennis akhir ini bakal sering ke Sanga-

Sanga
Erick : Lo cari di peta deh tu, kasi petunjuk donk di 

pulau mana bro..
Zennis: Di Pulau Kalimantan, alias Borneo
Erick : Nah zennis sering memainkan saxophonenya di 

sana
Zennis: Gua emang sengaja, nyari inspirasi 
Erick : Jadi dia ngerasa masih kurang banget. Dan dia 

denger di sana ada Suhu Saxophone handal, 
kebetulan banget dia ditugasin kesana dari 
kantor. Jadi ya udah..

Fino : Dan dia juga alirannya pop, pop-folk gitu 
hahahahaha…

[jawaban serius dari Felix]
Felix : Ribet sih, tapi kita semua untungnya tersambung 

dengan kuantitas yang cukup lah. 
Oya, sama pake hati, itu yang paling dalem. Kalo 
ga pake hati udahan band-nya..

Oiya, French Riviera yang di EP Love Parade kan di-
remix sama Tosi, trus apakah di EP-EP atau album-
album berikutnya BOTC ada rencana untuk meremix 
lagu sendiri kayak kayak gitu?
Dimas : Tidak menutup kemungkinan sih
Fino : Mungkin aja, tapi belum ada kepastian
Dimas : Jadi kan memang yang ngeremix lagu-lagu kita 
itu memang temen-temen sendiri. Jadi pernah ada temen 
yang bikin remix salah satu lagu kita, iseng-iseng gitu, 
trus nyerahing ke gua. Trus lagunya kita pake.. 
Buat Dimas ama Bobby nih. Kebanyakan musik dan 
liriknya kan yang nulis kalian berdua, itu idenya dari 
mana?
Dimas : Jadi kalo lagu biasanya gua ga bisa maksain. Bisa 

aja misalnya gua pengen buat lagu yang kayak 
gini, misalnya, tapi mungkin ga maksimal. Jadi 
gua percaya, kalo itu kayak anugerah aja, dari 
Tuhan. Bisa datang sewaktu-waktu. Kalo 
misalnya gua lagi di bus gitu trus tiba-tiba 
kepikiran, ya bisa aja gitu, jadi.  
Kalo lirik sih inspirasinya bisa banyak banget ya 
Bob, dari personal life masing-masing personil, 

Bobby : Kebanyakan dari kejadian sekitar yang kita 
alami sih
Trus mungkin juga Dimas kan banyak berperan 
dalam bikin musik, tapi kadang-kadang ga tau 
liriknya harus seperti apa, jadi kita trus diskusi. 
Dari mood lagunya itu juga sih. Kira-kira mood 
lagunya seperti apa ya? Kalo nada-nada riang 
kan alangkah lebih baik kalo liriknya 
menceritakan hal-hal yang positif. Kadang juga 
lirik itu menyesuaikan mood lagunya itu sendiri. 

Biggest achievement yang pernah dicapai Ballads, 
menurut kalian sendiri tuh apa?
Bobby : Mengeluarkan album
Erick : Setiap rilisan merupakan achievement buat kita
Fino : Yang gol-nya mungkin album perdana dan 

mungkin yang kemaren tuh ya
Dimas : Tur ke luar negeri (Singapore, red)
Erick : Trus juga album kita didistribusiin sampe ke 

Jepang
Felix : Kalo dari gua sih, pada dasarnya bisa survive. 

Soalnya emang .. tiap-tiap personil Ballads itu 
kayak ngebawa keajaibannya masing-masing

Kalau Ballads punya kesempatan untuk ke luar 
negeri lagi, itu pengennya ke mana?
(semua, kompak) Jepang kayaknya!
Dimas : Karena kita baru aja diedarin di situ
Bobby : Kan album kita didistribusiin sampe sana, yah 

sedikit bermimpi lah
Erick : Intinya kita seneng karena ternyata musik kita 

diapresiasi di Jepang
Harapan Ballads sendiri buat album ini apa?
Erick : Balik modal sih pertamanya, hahaha…

   Harapan seriusnya, selain bisa abadi (Erick 
sok serius, red) kayak judul albumnya, bisa 
diterima di khazanah musik Indonesia, 
huhuehhehehe

Dimas : Jadi sebenernya, paling nggak albumnya 
Ballads ada di kehidupan teman-teman, 
walaupun sedikit. Tapi misalnya kalo orang 
putus cinta, atau lagi pengen jalan-jalan 
atau pengen seneng-seneng, album itu bisa 
menemani masa-masa itu. 

Pertanyaan terakhir… favourite Evergreen song?
Zennis : “Coffee Shop”
Dimas : Gua “Distant Star” deh
Feri : “Feel Free”
Fino : Gua sama kayak “Dimas”, Distant Star
Bobby : Gua.. “Heidi” deh, biar beda
Erick : Gua bingung nih.. ni ya.. “Friend's Guide” gua 

suka, “Distant Star” gua suka
Dimas : Ya udah Erick “Friends Guide” berarti, biar 

beda
Fino : Apa gua ganti ya? Biar ga sama kayak Dimas
Dimas : Lo “Coffee Shop” lah
Fino : “Coffee Shop” kan udah
Bobby : Ya udah ga pa pa … Biar kesannya ga dibuat-

buat, ada dobelnya satu… hahahaha..
//interview by 410//photo by satria ramadhan//

//bio//
Ballads of the Cliché terbentuk di 

tahun 2004, dengan nama-nama yang sebenarnya 
tidak asing lagi. Tiga orang teman baik yang sama-
sama bermukim di daerah Jakarta Barat -- Dimas 
(bass), Erick (gitar), dan Bobby (vokal)  -- dulu 
dikenal tampil bersama band mereka sebelumnya, 
Engsel. Lalu mereka mengajak beberapa teman 
mereka  ada Ferry di drums dan Wawan di gitar. Dan 
ada tiga personil additional yang akhirnya menjadi 
personil tetap karena memang sudah lama bersama 
mereka, yaitu Nina di piano, Zennis di saxophone, 
dan Fino di keyboard. 

Sayang karena kesibukan masing-masing 
personil dan domisili mereka yang tidak dalam satu 
kota, membuat band ini jarang tampil secara 
lengkap. Untungnya personil lainnya saling 
melengkapi, sehingga permainan mereka tetap 
berjalan harmonis. 

Terinspirasi oleh Belle and Sebastian, Nick 
Drake, Burt Bacharach and Donovan, Ballads of the 
Cliché menampilkan sebuah musik folk-pop manis 
yang sederhana, dan tentu saja dengan sentuhan 
khas mereka sendiri. 

Setelah merilis empat EP, yaitu Hey 
Smiley, Snapshot of Serenity, Love Parade, dan Feel 
Free to Feel Lost, Ballads of the Cliché merilis 
debut album penuh mereka bertajuk “Evergreen” 
Agustus lalu. 
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[BALLADS OF THE CLICHE]
[ H E Y  S M I L E Y !  E P ]  
2004 // ballads of the cliche

//discography//

Berapa banyakkah dari para pecinta musik 
pop yang sangat merasakan dampak karya-karya dari 
musisi-musisi seperti Blueboy, Edson, Belle and 
Sebastian bahkan dari roots seperti free design, The 
Beatles dan Simon & Garfunkel? Ballads of the cliché 
adalah contoh dari membekasnya dampak tersebut. 
Ya, sekelompok pemuda dan seorang pemudi pecinta 
musik-musik akustik, gitar pop dan folk ini merilis 
sebuah debut ep sebagai tribute untuk musisi favorit 
mereka! 

Hey Smiley! EP yang berisikan 5 buah lagu ini 
adalah bentuk kontribusi mereka di dunia indiepop 
Indonesia. Dengan berbekal gitar kopong, back vocal 
yang harmonis, vocal yang khas folk, dentingan piano 
disana-sini sebagai pemanis, nada-nada dari 
harmonica, mereka telah berhasil menghadirkan 
'minuman' yang sangat menyegarkan bagi para 
penggemar pop yang sudah lama haus akan musik pop 
yang jujur, simple, easy listening dan penuh cerita. 
Simak saja kelima lagu dalam ep ini and see what's it all 
about. 
Untuk penggemar : belle and Sebastian, edson, 
beatles, Bacharach, simon & garfunkel and all other 
folksy guitar pop musicians. //arvidson//

[BALLADS OF THE CLICHE]
[ H E Y  S M I L E Y !  E P ]  
2005 // ballads of the cliche

Kalau Hey Smiley adalah EP perkenalan dan 
merefresh kenangan pada pahlawan musik folk 
mereka, Snapshot of Serenity EP adalah perjalanan 
BOTC menuju kedewasaan. Dalam rekaman ini jelas 
terlihat banyak kemajuan baik dari segi teknis 
rekaman maupun dari segi materi yang semakin 
matang, sebagai lagu pembuka “To The Left, To The 
Same Sun That Guide Us Through That Day” BOTC 
tampak ingin mencoba mengawinkan petikan gitar folk 
dengan unsur musik klasik dengan string sections yang 
kental juga piano yang dominan. Tentunya terdapat 
anthem-anthem folk seperti pada lagu “My Sense” dan 
“Season of Joy” layaknya mendengarkan field mice 
ataupun tetua musik folk, Simon & Garfunkel. Pada 
“Where Are You, monet? I Miss Your Beautiful Sky”? 
tampaknya mereka merasa kehilangan the beauty of 
monet sky dari salah satu lagu dari EP mereka yang 
terdahulu. Dan pada lagu penutup “Chance of A 
Lifetime” jika kita menyimak sampai akhir, mereka 
menyelipkan versi remix dari lagu “Under the 
Beautiful Monet Sky” untuk mengobati kerinduan 
mereka .//arvidson//

[BALLADS OF THE CLICHE]
[ L O V E  P A R A D E  E P ]  
2006 // ballads of the cliche

[BALLADS OF THE CLICHE]
[FEEL FREE TO FEEL LOST EP] 
2007 // ballads of the cliche

Di antara EP botc sebelumnya, bisa dibilang 
EP ini adalah yang paling berwarna. Boleh dibilang lagu 
“Love Parade” adalah sebuah pembuktian bahwa band 
ini memang serius menggarap musiknya dan makin 
mematangkan permainan mereka. Suara saxophone 
dari Zennis yang mulai dominan juga menunjukkan 
musik mereka yang makin penuh, sebuah terobosan 
baru yang berhasil menambah kedewasaan botc. 

Sayangnya di lain sisi, EP ini bagaikan EP 
recycle. Karena selain “Love Parade”, tidak ada lagu 
baru yang ditawarkan oleh band ini. Memang, hanya di 
EP ini mereka membawakan “Pop Kinetik”, lagu dari 
band indie legendaris Jakarta Rumah Sakit, namun 
tentu saja lagu ini bukanlah sesuatu hal yang baru bagi 
mereka yang telah mengikuti pergerakan indie sejak 
dasawarsa 90-an. Untungnya, botc berhasil 
membawakan lagu ini dengan sangat baik, dengan 
versi folk-pop mereka tentunya. 

Dua lagu berikutnya, merupakan remake dari 
lagu-lagu mereka sebelumnya. “Simple”, tentu saja 
sebuah gubahan baru dari “Make It Simple” yang ada di 
EP Hey Smiley! repackaged. Kemudian ada “French 
Riviera” yang diremix oleh Tosynth (Arcade Playmate, 
Earth Colony), yang memang mendalami lagu-lagu 80-
an/chiptunes. Jadi tidak heran kalau lagu ini menjadi 
terdengar seperti suara permainan Nintendo. //410//

Banyak misinterpretasi yang timbul saat 
Ballads of the Cliché merilis EP dan full album mereka 
dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan walaupun 
EP ini dijual dengan harga yang cukup ekonomis, 
namun sebagian besar penggemar musik mereka lebih 
memilih menunggu sedikit lebih lama untuk membeli 
albumnya.

Padahal di album ini ada lagu akustik yang 
sangat manis dan menarik untuk disimak. Judulnya 
“Miss You at the First Sight”. Lagu yang sederhana, 
singkat, dan sesuai untuk digunakan sebagai 
pendamping bersantai. 

Sayang, EP ini hanya berisi tiga lagu, dan dua 
lagu lainnya sebetulnya lagu yang sama, “Feel Free to 
Feel Lost”. Yang satu dibawakan secara full band, lalu 
ada versi akustiknya. Dan walaupun lagu ini dipilih 
menjadi single pertama mereka  dan memang lagu ini 
unik dan cukup berbeda dengan lagu-lagu botc lainnya  
tapi sepertinya tidak ada yang terlalu istimewa dari 
lagu ini. 

Mungkin bila Anda bukan seorang kolektor 
rilisan indie lokal ataupun penggemar berat ballads of 
the cliché, Anda akan berpikir dua kali sebelum 
membeli EP ini. //410//

bystanders04//05



[BALLADS OF THE CLICHE]
[ E V E R G R E E N ]
 2007 // ballads of the cliche

a l b u m  
review

Could've been better. Mungkin itu yang bisa 
diungkapkan untuk menjelaskan full album perdana dari 
Ballads of the Cliché. Dengan jam terbang yang bisa 
dibilang cukup berpengalaman, sayang sekali 
“Evergreen” kurang dikemas dengan baik. 

Kurang dikemas di sini, lebih dimaksudkan ke 
musik yang mereka bawakan. Karena berbeda dengan 
packaging album mereka yang apik, dilengkapi dengan 
foto-foto yang profesional, ternyata malah terkesan 
dibuat dengan terburu-buru. 

Padahal, sejumlah lagu yang ada di album ini 
sudah mereka mainkan dalam kurun waktu tiga tahun 
terakhir. Dan proses rekamannya sendiri cukup lama, 
dibuat dalam kurun waktu April 2006 sampai Juni 2007. 
Jadi seharusnya mereka punya banyak waktu untuk 
merapikan semuanya. Memang tidaklah mudah untuk 
mengorganisir delapan orang dalam satu band, apalagi 
yang tinggal dalam dua kota yang berbeda. Jadi target 
memang harus ditetapkan untuk album yang kabarnya 
sudah lama direncanakan ini. 

Kesan terburu-buru itu bisa didengar di 
sejumlah lagu. Dalam “French Riviera” misalnya. Pada 
lagu yang sudah pernah masuk dalam EP mereka “Hey 
Smiley!” itu Bobby terdengar ragu-ragu dan terkesan 
gugup dalam membacakan potongan percakapan yang ia 
bawakan bersama Nina. Dalam “Season of Joy”, lagu ini 
menjadi terkesan buru-buru dan terlalu cepat, tidak 
sesuai dengan suasana obrolan santai yang tersirat dalam 
liriknya. 

Sejumlah lagu lawas memang sengaja mereka 
aransemen ulang, dan masing-masing hanya satu lagu saja 
dari tiap EP yang dimasukkan ke dalam Evergreen. Jadi 
bagi yang ingin bernostalgia dengan lagu “Hey Smiley”, 
“Jennifer Loves Hewitt”, ataupun “Make It Simple”, lebih 
baik membeli EP terdahulu saja. Karena lagu-lagu 
tersebut tidak ada dalam album ini. 

Tapi untungnya mereka digantikan dengan lagu-
lagu baru mereka yang bisa menghilangkan rasa kecewa 
Anda. Ada “Heidi” dan “Friend's Guide” yang 
bersemangat dan sudah dapat sering didengarkan di 
sejumlah performance mereka. Ada juga “Old Friend” 
dan “Hot Chocolate” yang dibawakan secara akustik, 
untuk menemani masa-masa bersantai ataupun 
merencanakan sebuah kejutan manis bagi orang yang 
Anda kasihi. //review by 410//

01. Snapshot of Serenity // Lagu yang berjudul sama seperti EP 
kedua mereka, “Snapshot of Serenity”, ini ternyata malah tidak 
ada di dalam EP tersebut. Lagu ini pas sekali untuk membuka 
album mereka – santai, damai, sederhana, dan singkat. Pas 
untuk dinikmati di sore hari, di sebuah taman kafe daerah Dipati 
Ukur sambil minum teh dan fruitcake. 
02. Friend's Guide // Menyenangkan sekali mendengarkan lagu 
ini. Rasanya bersemangat. Seperti saat bersantai di sebuah 
warung rokok bersama teman-teman terdekat lalu gitaran ria. 
Yang unik dari lagu ini mungkin dengan adanya suara banjo, 
yang memberikan nuansa country.  
03. Feel Free to Feel Lost // Lagu ini memang beragam, tapi 
sayang finishing-nya kurang baik. Komposisi suara saat 
bernyanyi bersama tidak harmonis, bahkan terdengar sumbang. 
Vokal Bobby pun terdengar dipaksakan lebih rendah di bawah 
jangkauan vokalnya. Dan harusnya lagu ini tidak perlu dibuat 
versi akustik seperti dalam EPnya. 
04. French Riviera // Lagu ini boleh dibilang sangat berbeda 
dengan lagu lainnya di album ini. Dengan suara akordion untuk 
memberi suasana yang lebih Perancis, versi lagu yang sempat 
muncul di EP Hey Smiley dan versi remix-nya di Love Parade, ini 
terdengar paling manis di album ini. Sayangnya rasa terburu-
buru seperti dikejar shift masih terasa di lagu ini. Mungkin 
dengan tempo sama tapi cara permainan yang lebih santai akan 
membuat pendengar BOTC bisa lebih menghayati keromantisan 
lagu ini. Pronounciation Bobby dalam bahasa Perancis juga 
masih kurang sempurna, malah lebih baik saat di EP Hey Smiley. 
05. Back in The Old Days // Lagu nostalgia. Mengingatkan pada 
masa kecil saat semuanya terlihat sangat sederhana dan  
menyenangkan. 
06. Hot Chocolate // Ini adalah lagu satu-satunya yang vokalnya 
dibawakan oleh Wawan, gitaris BOTC. Lagu yang sangat manis, 
pas sekali dibawakan secara akustik. Vokal Wawan juga 
terdengar baik sekali di lagu ini, sangat lembut. Hanya saja 
sesekali masih terdengar cadelnya, hehe. Dan ternyata lagu 
inilah yang dibawakan Wawan dan Ferry sewaktu We Are Pop 
pertama April lalu, yang kali itu diberi judul “See You Soon”. 
07. Love Parade // Kedengarannya tidak ada yang berbeda dari 
lagu ini dibanding dengan versi sebelumnya pada EP Love 
Parade. Salah satu lagu BOTC yang paling sempurna, rasanya. 
Semua mendapatkan porsi main yang adil, menjadikan lagu ini 
sangat harmonis. 
08. Old Friend // Ya, ini dia lagu terbaik BOTC untuk dimainkan 
secara akustik. Sayangnya lagu ini malah tidak pernah 
dimasukkan ke dalam EP-EP mereka sebelumnya. Di sini mereka 
menceritakan rasa kesepian yang senantiasa datang sebagai 
sahabat lama. Bagi yang mencintai kesepian dan suka berjalan-
jalan sendiri di tengah kota, dengarkanlah lagu ini. Sebuah 
soundtrack yang baik untuk perjalanan menyendiri itu. 
09. Lights of Hope // Di lagu ini BOTC mendapat bantuan dari 
Rissa, vokalis Homogenic. Nuansa lagu ini sepertinya memiliki 
kekuatan magis untuk membuat bulu kuduk pendengarnya 
berdiri. Apalagi ditambah vokal Rissa yang memang sesuai 
dengan lagu-lagu semacam ini. Sayangnya take vocalnya 
sepertinya (sekali lagi) terburu-buru, jadi nuansa dingin dan 
sepi yang ingin dibangkitkan lagu ini sedikit terusik. 
10. Season of Joy // Sayang, lagu ini harus diaransemen ulang 
menjadi lagu full band. Padahal lebih menyenangkan untuk 
mendengarkan versi akustiknya di EP Snapshot of Serenity. 
Rasanya pas untuk menemani sore dengan teman lama, untuk 
sekedar nostalgia dan tersenyum bersama. 
11. Heidi // Lagu ini menjadi lagu BOTC yang paling 
bersemangat, dan rasanya senang sekali mendengarkan lagu ini. 
Dengan tempo yang cepat, permainan drum yang apik, dan 
harmonisasi vokal yang pas. 
12. Coffeeshop // Masih teringat saat mendownload lagu ini di 
myspace, sebuah versi live mereka saat bermain di Singapore 
awal tahun ini. Saat itu suara Bobby terdengar sedikit gemetar. 
Di album ini, vokal Bobby tentu saja terdengar lebih tenang. 
Lagu ini juga mendapat bantuan dari Arina Epiphania (Mocca) 
pada flute, namun ya sayang, sekali lagi, terasa buru-buru. 
13. Distant Star // Tepat sekali lagu ini dijadikan penutup. 
Seperti menutup hari yang cerah, dan bersiap untuk 
menyambut mimpi di malam hari. Sebuah kilas balik mengenai 
kisah cinta yang emosional. Jadi bagi Anda yang punya kisah 
cinta yang tidak berakhir bahagia, disarankan untuk tidak 
mendengarkan lagu ini di malam hari saat sendirian. Atau Anda 
bisa menguras air mata  semalam suntuk. 

track by track
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autumn’s
grey
solace

Dibentuk pada tahun 2000, Autumn's Grey 
Solace hingga saat ini telah mengeluarkan 4 album, 
Within the Depths of  a Darkened Forest (2002), Over 
the Ocean (2004), Riverine (2005) dan terakhir Shades 
of Grey (2006). Band asal Florida ini dapat 
dikategorikan segenre dengan Siddal, Love Spiral 
Downwards, and Cocteau Twins with breathy airy 
female voices and minor chord guitars. Musik mereka 
atmospheric dan hypnotic, serta lembut dan relaxing, 
dengan menggabungkan unsur elektrik dan akustik. 
Agak sulit memasukkan band ini ke dalam satu genre 
khusus.

Bicara tentang anggota band, Scott sempat 
tergabung dalam beberapa band, namun begitu 
bertemu dengan Erin dia yakin bahwa tujuan musik 
mereka sama, dan ia menemukan kebebasan dalam 
bereksperimen. Dalam Autumn's Grey Solace Scott 
memainkan semua alat musik, dari gitar, bass, drums, 
mandolin dan alat-alat musik lainnya. Scott yang 
semasa kecilnya tertutup mulai belajar memainkan 
gitar di usia 14 tahun, dan berlanjut ke alat-alat musik 
lainnya hanya dalam beberapa tahun.

Sekarang giliran Erin. Erin memiliki suara 
yang lembut, feminin, kuat dan berkarakter. Padahal 
ia tidak pernah mengambil sekolah khusus untuk 
melatih suaranya tersebut. Selain menulis semua lirik 
dan merangkainya menjadi melodi-melodi yang sesuai 
dengan musik, ia juga mengisi semua vokal dan 
backing-vokal serta memainkan keyboard. Gaya 
bernyanyinya mengingatkan kita pada beberapa musisi 

Autumn's Grey Solace adalah 
instrumentalist/composer Scott Ferrell 
dan vocalist/lyricist Erin Welton. 
Merupakan band yang gak cuma layak 
dinikmati, tapi juga layak dipuja. Musik 
mereka berbicara untuk diri mereka 
sendiri, benar-benar curahan suara hati 
mereka. Bakat musik Scott Ferrell dan 
suara jernih Erin Welton berkombinasi 
dan menciptakan melodi-melodi 
shoegazing yang diliputi  suara yang 
ethereal.

Beberapa lagu mereka memiliki arti metafor, 
beberapa lainnya tidak namun tetap beautifully 
poetic. Salah lagu rekomendasi Bystanders adalah 
S o r r o w  o f  A s h e s  d a r i  a l b u m  p e r t a m a .  
Mendengarkannya serasa melayang dengan gerak 
lambat, gak mengada-ada, ini bener, karena temponya 
yang pelan dan vokal yang membius. Nuansa dark, sad, 
empty dan pasrah ada di lagu ini. Dengar juga The 
Unshakeable Demon. Dalam lagu yang agak keras ini 
(compared to other songs) tersiratkan kemarahan. 
Vokal Erin dapat menciptakan nuansa yang berbeda-
beda pada tiap lagu. Seperti pada Cloudburst, her 
voice is just so naïve and soft, different from the one in 
the previous song I mentioned.

Band yang dikontrak oleh Projekt Records 
sejak album kedua ini mampu membawa 
pendengarnya ke dunia lain. Terdengar agak 
berlebihan? gak kok.

Untuk penikmat: Cocteau Twins, Dead can 
Dance, Love Spiral Downwards, Siddal, The Sundays, 
Innocence Mission.

Bystanders mengontak band ini beberapa 
bulan sebelum edisi ini terbit dan mengajukan 
beberapa pertanyaan, yang kemudian kami kemas 
dalam format interview. Enjoy!//review by 
foe//photo by autumn's grey solace//
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//interview//
Hi Erin and Scott, how are you? First is maybe a Have you released a live DVD?
common question, but I really really wanna know No, we haven't been performing live. We have 
why you named your band Autumn's Grey Solace? recorded one music video so far (see it on our 
Scott : To me, autumn is a season of solace. myspace) and plan to make more. We may release a 
Summer is over and winter is coming. The name, DVD of our music videos in the future.
Autumn's Grey Solace, reflects this feeling. Whom do you listen to lately? What other genre do 
How did you guys meet? you listen to?
Scott : We met through a couple of chance Scott : Lately, I haven't really been listening to 
encounters and then we were inseparable. It seems other music. I've been so immersed in the making of 
like we were meant to be together, as if by fate. the new Autumn's Grey Solace album (coming in 
What do you expect from people when they are 2008) that it completely fulfills my desire to listen to 
listening to your music? Like feeling to fly or what? music.
:-) If you were not in Autumn's Grey Solace, what 
Scott : Yes, and like feeling to escape, to listen would you be?
to the music and see images. I try to mix our music Scott : I would be a musician in another band. I 
so that it "takes you away" especially on headphones. could not see myself not being a musician.
How do you find Erin/Scott is a great partner? It's difficult to find your albums here
Scott : We have good chemistry because we Scott : Our albums are distributed by RYKO 
both have total freedom with our parts in this band. distribution, and record stores can order from them. 
Erin does all the vocals and I make almost all of the It may be easiest to order our albums on line.
music. Have you taken a listen to Indonesian indie music? 
How do you interpret your music? The ones put in myspace probably?
Scott : Our music is an expression of beauty Yes, I've seen some of the ones on myspace. I can't 
and emotions. exactly remember the band names, but they 
Have you ever thought of moving to major label? sounded good (kira-kira siapa ya yang mereka 
Scott : I would consider working with a major dengerin?, red)
label because of their resources and their drive for Ever thought of having a gig in Indonesia? FYI, 
success, as long as they didn't try to get in the way indie scene here is awesome :-)
of my artistic freedom. Scott : If we ever have the opportunity to do a 
I personally like Sorrow of Ashes. Can you tell me world tour, we will try to have a tour date in 
what the song is about? Indonesia. We would love to see what the indie 
Scott : Basically it's about overcoming sorrow scene there is like.
when something traumatic happens. Well, I'm thanking you for your time. Success for 
Does any of you have a side project? you guys.
Scott : No. We focus all of our time and energy //interview by foe//
on Autumn's Grey Solace.
What label did you use before having a contract 
with Projekt Records?
Scott : We didn't have a label. We saved up the 
money to manufacture and self-released "Within the 
Depths of a Darkened Forest", our first album. We 
just had to get our music out there, and this helped 
us get the deal with Projekt.
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sungsang

lebam
telak

//interview//
Satu kata yang bisa diucap mengenai band 
ini. Wow. Sebuah band penuh spontanitas 
yang awalnya hanya sebuah iseng-iseng 
direview oleh seorang pewarta senior di 
koran nasional. Bystanders kembali 
berkelana ke Bandung, untuk berbincang 
akrab dengan Gembi (G), Dani (D), dan 
Ageng (A) untuk berbincang hangat di 
tengah derasnya hujan. Sebuah wawancara 
terdahsyat yang pernah dilakukan 
bystanders . 

Video klip kalian kabarnya gimana? masuk, trus soal piano Ageng akan menjawab John 
[D]  Sebenernya video klip tuh udah kita bikin sih, Coltrane 
{A]  Tapi saya ga merestui! hahahahaha… [D] Dia keyboard atau piano lebih ke Anya ex-nya base 
{D] Video klip udah gua bikin dua, yang pertama jam (hahahaha)

emang konsepnya sentimentil banget. Gua [D] Kalo gue karena referensi jazz gue yang terlalu 
mengambil dari footage film Happiness, pokoknya rendah, gue ngambil influence bukan dari sisi 
galau banget dan itu gua serius. Yang kedua itu musikal, tapi lebih dari sisi emosi. Kayak lagu 
gua ngambil dari footage film-film porno, khusus Chintami Atmanegara yang video klipnya di 
adegan klimaks dimana cowo-cowo sedang kolam-kolam, yang kayak gitu. 
mengocok-ngocok anu-nya, soalnya itu gue rasa Ya, kalo SL*T mau disama-samain, mungkin mirip 
representasi dari lagu “Terbenam di Lautan kayak Storm & Stress.
Kegagahan Dubur”. Klimaksnya dapet banget ama Tapi pembelaan kami adalah, kami tercipta 
lagu itu. Tapi, berhubung kita tuh demokratis, dua sebelum kami mendengar itu semua, jadi 
iya satu nggak, jadi ya kita nggak aja, gitu menurut kami sih sah-sah aja. Beda dengan band-

[G] Tapi sebenernya Paul Agusta juga sudah band lain yang karena mendengarkan suatu band 
menawarkan ke SL*T untuk membuatkan video lalu tercipta musik mereka. Tapi kami tercipta 
klip dalam konsep yang simpel dulu baru mendengarkan band-band tersebut. 

{D] Sebenernya video yang gua bikin juga modus [G]  Atau mungkin kami memang kurang referensi
doang, untuk mendekatkan diri gua kepada [D] Ya, kami memang kurang referensi berhubung 
seseorang video artist gitu mendengarkan winamp-nya di mesin tik

{G] Jadi kami harap kami bisa sebesar Sore, karena [A] Kalau saya sebetulnya tidak ada influence yang 
sama-sama diangkat oleh Paul Agusta signifikan. Pokonya influence tidak ada yang 

[D]  Bedanya Sore berskill, sementara kita tanpa skill, dominan lah, tapi banyak. Tapi karena terlalu 
tanpa modal, tanpa tampang, dan kita penuh banyak jadi ga ada yang paling dominan. Soalnya 
kesentimentilan klo dalam praktek mah entah. Yang didenger apa, 

Kalau influence kalian dari mana aja? yang keluar apa. Tapi ada beberapa nama. Chick 
[G] Kalau SL*T secara keseluruhan, bagi gue ada Corea sama Fred Jarrett. 

Sandra Archestra, trus Storm & Stress. [G] Ageng adalah sisi paling jazz di SL*T. 
[D] Sarah McLachlan [D] Sementara Gembi dan Dani adalah sisi yang paling 
[G] Kalo dari sisi sentimentilnya sih Tori Amos bisa nakal dengan seksualitas dan seks bebasnya
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Menurut SL*T, inspirasi paling kuat untuk membuat Untuk berikutnya, ada kemungkinan ada EP lagi atau 
aransemen lagu tuh apa? full album gitu ga?
[G] Inspirasi di luar musikal kali ya, lebih tepatnya [A] Jangan berharap pada rencana-rencini. Rencana 
[D] Kesunyian, kesentimentilan pun sudah 1001 rencana, tapi apa boleh dikata.
[D] Yang gue liat tuh, Ageng selalu berhasil dalam [D] Kalo gue sendiri sih, nyikapin SL*T itu kayak gue 

berbagai aspek kehidupan. Sementara gue dan nyikapin  maaf kasar -- seperti kita melakukan 
Gembi tuh selalu gagal, entah itu cinta, kerja, rutinitas onani gitu. Kayak klo kita pengen, ya kita 
atau kuliah lakukan. Kita pengen melakukan segalanya, 

[G] Jadi di SL*T itu hidup yang paling beres adalah karena basic-nya kita senang. Menurut gue sendiri 
Ageng! Cuma kalo diliat dari sisi sentimentil, itu klo gue ngelakuin semuanya tanpa senang atau 
tidak berlaku pada Ageng. Sisi sentimentil cuma dengan paksaan atau kita sedikit menderita kayak 
dari gue dan Dani doang bawa-bawa keyboard lah, latihan lagi lah, itu 

[D] Inspirasinya paling kesendirian, khayalan, trus menurut gue bukan SL*T. Karena menurut gue SL*T 
cewe-cewe yang tersisihkan oleh keputusan itu senang untuk kami, senang untuk kamu. Jadi 
mereka sendiri. bukan penderitaan dari kami, senang buat kamu. 
Yang paling penting sih, menjaga eksistensi kami Jadi konsep kami memang have fun banget lah.
di dunia musik, daripada cuma jadi sekedar 'gig- Trus kan ini katanya yang penting penontonnya 
goers' gitu, mending jadi 'gig-players' senang, SL*T juga senang. Nah itu untuk 

[G] Kalo gue mungkin bener juga apa yang dikatakan menggabungkan tiga orang untuk mood yang sama 
Dani, tapi ada dua tambahan. Yang pertama atau keinginan yang sama tuh gimana? 
adalah Afrizal Malna. Yang kedua adalah dua nama [D] Kalo menurut gue, kayak kemaren tuh yang kita 
yang tidak akan dilupakan. Garnis Hangialevi. Itu harus latihan dua kali itu bukan berarti kita untuk 
yang menginspirasi hingga akhirnya tercipta lagu memaksimalkan performansi kita kepada 
“Kecuali Mengenang Betismu, oh Sembadra”. apresiator gitu, tapi lebih ke memaksimalkan 

[A] Kalo saya ga ada, semua inspirasi berasal dari mood kita bareng-bareng. Kalo menurut kami 
musik. mood kami udah bareng, tapi menurut apresiator 

[D] Seni untuk seni, musik untuk musik masih ancur, ya bodo amat. Kalo gue sih lebih 
[A] Kalo di luar musikal, karena kegalauan gitu ngedasarin, kalo menurut kami senang, menurut 

misalnya, oh sih itu udah lewat. kalian jelek, ya sama dengan senang. Tapi 
Sebetulnya band ini buat Gembi dan Dani, bukan menurut kami senang, menurut kalian senang, ya 
buat saya, karena apa yang dititipkan dalam sama dengan senang. Menurut kami jelek, 
konteks musik itu Gembi & Dani banget! Kalo saya menurut kalian jelek, ya ga mungkin SL*T ada. 
hanya sekedar menyimpan estetika musikal saja Karena didasarinya pada senang-senang lah. 

[D] Kalau untuk kami sendiri SL*T adalah berarti Senang untuk kami, terserah buat kalian. 
sukses, lelah, dan telah. Jadi intinya untuk Bisa diceritain dikit nggak, soal kesuksesan SL*T 
kesuksesan dia, lelahnya karena pekerjaan yang menembus netlabel Perancis eDogm? 
dia lakukan, dan telahnya karena dia telah melalui [D] Waktu kita nembus e-label perancis itu 
hal-hal yang berhasil sebenernya kalau secara personal malah 

[A] Dan ada satu kata untuk itu semua, kata-kata Dani menimbulkan kebingungan. Ibaratnya orang-
itu, “Pernah pulang tanpa lelah?” hahahaha… saya orang Perancis kan budayanya lebih maju dari 
puitis ya! kita. Tapi kenapa mereka bisa kalah dengan 

[G] Ini pengaruh latar belakang SL*T yang sastrawi wacana dan konsep yang kita tawarin? Dan 
Kenapa sih SL*T jarang sekali  manggung? sebenernya kalo diliat secara musik atau 
[D] Kita udah ngerilis dua EP tapi baru manggung di musikalitas, ya kita di dunia nasional sama dengan 

tiga gigs. Di sastra, FISIP Unpar, dan Food Not nol. Tapi mungkin karena kami diperkuat dan 
Bombs. Kalo dari gue sendiri kita lebih memilih diperjelas oleh konsep dan wacana. Jadi 
apresiator yang tepat gitu. Karena dengan sebenernya musik kami itu adalah output dari 
apresiator yang tepat maka konsep dan perasaan konsep dan fenomena yang kita serap.
yang kita sampaikan mungkin akan tepat [D] Awalnya mereka (eDogm) itu menggunakan 
nyampenya gitu. Karena kalo apresiator- fasilitas myspace dan mereka tertarik. Dan 
apresiatornya yang love-minded atau yang sexy- kebetulan kami adalah band satu-satunya di Asia 
minded maka kita kurang kuat karena ya yang yang mereka rilis. Dan mereka mungkin 
mereka butuhkan adalah tampang dan mengiyakan kami karena wacana dan konsep 
harmonisasi. Sedangkan kita tidak punya itu. kami. Jadi kita cuma punya konsep dan wacana 

[A] Bukan.. penjelasannya bukan gitu… Masalahnya yang diporsikan kepada saudara Gembi. 
adalah penghargaan terhadap estetika yang kayak [G] “Kecuali Mengenang Betismu” itu dirilisnya tepat 
gini aja sih. Jadi sebetulnya klo ada audiens yang waktu ulang tahun www.edogm.net, tanggal 14 
ga suka itu kita malah tersiksa. Itu feedback. Agustus lalu. Dan dirilis bareng dua rilisan lainnya, 

[D] Karena kita pengen manggung dan melakukan D'Incise dan Shamani. Jadi si eDogm itu memang 
segalanya dengan konsep kita yang pengen netlabel spesialis free jazz, free improve, sama 
senang-senang gitu. Kita mau menyajikan laptop improve, noise, sama yang gitu-gitu deh. 
kesenangan kita buat orang-orang bukan Yang model-model acha-irwansyah gitu ga ada. 
penderitaan kita yang buat orang senang-senang. 
Jadi kita semua sama gitu. 
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Kalo Gembi digantikan oleh Irwansyah tapi bisa menemukan media baru selain gue bersolo 
dapetin Acha, mending mana? Apakah milih keluar project, jadi ya oke lah. Pertamanya sih atas 
dari SL*T tapi dapet Acha atau tetap bertahan? dasar, biasalah, sok-eksis. Yang keduanya emang 
[G] Gue pilih tetap di SL*T. I got a girlfriend and really untuk seni dan seni. Seni untuk seni, dan musik 

love her so much. (cieehh yang baru jadian! -red) untuk musik. Dan untuk Rebecca Theodora, 
[D] Saya mendukung Irwansyah untuk masuk SL*T hahaha..

karena sebetulnya ia adalah musisi super jazz. [G]  SL*T nih buat gue sendiri, gue tiap buat sesuatu 
[A] Kalo saya jawabannya ga tega. itu berawal dari iseng2, begitu juga SL*T. Gue 
[G] Kalo Ageng memang jawabannya cenderung nyambung ama Ageng, dan Dani partner-in-crime 

simpel tapi mengandung banyak wacana di dalam gue, ya udah, semuanya klop, dan jadilah SL*T. 
kesimpelan tersebut. Dan menurut gue rasanya bakal berdosa klo kita 

[A] Ga tega sama Irwansyahnya sebetulnya. Bukannya nambahin personil yang entah siapa gitu. Misalnya 
ga tega Gembi keluar manajernya Elemental Gaze mungkin. Itu pasti 

[D] Irwansyah memang dispesialkan untuk bakal mengubah konsep SL*T secara keseluruhan. 
menggantikan Gembi (kebetulan Fitrah, manager Elemental Gaze, 

[G]  Karena gosipnya gue mau jadi penari menjadi saksi wawancara ini -red) 
[D] Memang gosipnya Gembi tuh sebelum ada Seleb Bagaimana pendapat SL*T mengenai maraknya 

Dance, dia lebih cenderung ke.. siapa tuh penari Sungsang Darlings yang marak datang ke gigs kalian?
latar Madonna tuh, yang kayak banci itu? [D] Sungsang Darlings menurut gue hanyalah korban 

[G] Max Don! lho… hahahahaha dari konsep dan segala wacana yang kita angkat. 
[D]  Cuma kita rekrut karena kita kasian banyak gerak Dan kenapa namanya Sungsang Darlings karena 

dia jadi butuh banyak koyo kita ingin memparodikan segala keposeran yang 
Kenapa sih SL*T selalu membacakan manifesto terjadi di Indonesia ini. Walaupun ya kita 
Sungsang Lebam Telak setiap kali mau tampil? nganggepnya kita menghargai “bla bla bla band 
Maksudnya apa? tersebut” darlings tapi ya kenapa kita memakai 
[D] Manifesto menurut gue, kita lempar ke apresiator nama tersebut karena kita terlalu muak dengan 

karena, menurut kami itu sebagai penghancuran fenomena seragam
wacana jazz yang konvensional dan ortodok yang Kenapa ga make nama Sungsang Friends, atau 
ada di Indonesia. Bagaimana caranya kita Sungsang People gitu? 
menghancurkan sesuatu tanpa berbekal elemen- [D] Kita ga make Sungsang People karena menurut 
elemen sesuatu itu. Kayak lo misalnya pengen kami apapun yang berkaitan dengan Pure Saturday 
menghancurkan dunia sepakbola tapi lo ga bisa itu adalah berhakekat tinggi, dan tidak bisa 
maen bola, sebenernya itu sah-sah aja. Kalo diejek. Esensial banget. PS adalah saingan berat 
menurut gue personal sih segala sesuatu entah itu SL*T. 
seni entah itu musik asalkan lo punya wacana atau [G] Jadi itu, satu-satunya saingan kami adalah PS. Tapi 
konsep itu keluarin aja dan Tuhan sahkan koq. di lain pihak yang telah dihaturkan oleh Dani 
Insya Allah ada ayat baru gitu barusan, sebetulnya kami sedih karena kenapa 

[G] Jadi manifesto itu juga seperti serangan juga buat Sungsang Darlings yang datang hanyalah yang itu-
orang-orang yang ngomong, “ah lo ngomong aja itu saja. Apakah tidak bertambah apresiator yang 
lo, lo punya karya ga?” lainnya untuk musik SL*T. Ini fenomena aneh. 
Klo buat gue sih, mau punya karya atau ngga, ya [D] Padahal belum ada Perda yang mengeluarkan 
kalo lo mau counter mah, lo counter aja asal lo larangan Sungsang Darlings untuk tercipta. Jadi 
punya konsep yang menurut lo penting buat nyantai aja lah dengan Denny Setiawan (Gubernur 
dibahas. Dan manifesto SL*T secara keseluruhan Jawa Barat, red) dll. Itu masih sah-sah aja
kan, awalnya gue buat kan buat mengejek semua Kalo harapannya SL*T buat para Sungsang Darlings 
musik yang sudah terciptakan di dunia. yang habis nontonnya gigs kalian apa?

[D] Yang terciptakan dan semua seragam gitu. Kayak [G] Klo gue yang penting bajak sebanyak-banyaknya 
kemaren kita masuk ke acaraacara jazz yang di SL*T album manapun yang kalian dapat dan 
Unpad gitu, lima jam lebih tuh jazz-nya sama aja bagikan ke orang-orang yang kalian kasihi ataupun 
gitu. Baru pas Gilang Ramadhan muncul dan Indra kalian benci. Karena menurut kami makin banyak 
Lesmana, mereka berskill dan mereka yang mendengar maka makin indah dunia ini. 
memberikan sesuatu yang baru. Dan kita sangat [D] Kalo gue buat para Sungsang Darlings, bajaklah 
menghormati terhadap segala sesuatu yang pada porsinya gitu. Kalo lo ngebajak band-band 
ditawarkan dengan cara yang baru. yang pengen lo bajak ya lo bajak aja gitu. Tapi kalo 

[G] Istilahnya mungkin kami haus akan hal-hal yang ada yang pengen dihargai dengan membeli CD 
baru. Selain baru tapi juga ngasih inovasi. Mungkin original ya terserah lo. Kalo ada duit ya beli CD 
ga baru, tapi ada sesuatu lah original, kalo nggak ada ya nggak usah. 

Pertama kali tergerak untuk membuat SL*T tuh Itu prinsip PPKn gue gitu, adil adalah 
gimana? menempatkan sesuatu pada tempatnya. 
[D] Tergerak karena mentok dengan band gue yang hahahahahaha…

bawain Stone Roses, Primal Scream, dan 
kebritpopan Manchester lain lain. Gue //interview by 410 & pemudagalau//photo by 410//

p“ernah pulang tanpa rasa lelah?”
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[SUNGSANG LEBAM TELAK]
[SUNGSANG LEBAM TELAK EP]
 2 0 0 6  / /  l o s t  d i s c o

a l b u m  
review

Ada satu hal yang perlu diperhatikan saat 
memutuskan untuk mendengarkan EP 
pertama Sungsang Lebam Telak ini.  Jangan 
mendengarkannya di saat tidur!

Karena bila lagu-lagu dalam EP ini tercampur 
dalam playlist winamp Anda bersama lagu pengantar 
tidur lainnya, jangan salahkan mereka apabila salah 
satu lagu mereka membangunkan Anda dari mimpi 
indah. Raungan-raungan filosofis, ditambah 
permainan penuh spontanitas dari Ageng, Gembi, dan 
Dani, memang benar-benar sebuah seruan yang 
membangunkan penikmat musik Indonesia yang 
terbiasa dibuai dengan musik-musik terpola, pamer 
skill, dan penampilan seragam. 

Tidak ada lirik di dalam EP ini. Jadi bagi Anda 
yang suka karaoke, lupakan saja semua ide itu. Atau 
Anda ingin berkaraoke mengikuti bunyi-bunyian yang 
keluar dari mulut Ageng? Nah kalau yang itu silahkan 
saja. 

Sayang, Bystanders tidak mendengarkan 
band-band yang sama dengan para personil Sungsang 
Lebam Telak, jadi kami sedikit mengawang-awang saat 
harus mendeskripsikan musik yang diusung mereka. 
Namun lagipula, para personil SL*T mengaku komposisi 
mereka tidaklah mengikuti salah satu pakem tertentu, 
semuanya hanya dari hati dan demi kesenangan 
mereka. 

Yang pasti, ini adalah musik yang berani. 
Sama halnya seperti inspirasi yang datang dari Tuhan, 
secara spontan mereka memainkan jari-jari dan kaki-
kaki mereka untuk memainkan lagu demi lagu. 
Semuanya tidak dirancang, hanya mengikuti keinginan 
gerakan badan yang jiwanya siap meronta-ronta, 
memberontak karena terlalu lama diatur oleh si otak. 

Dentuman-dentuman drum yang dimainkan 
Dani di satu bagian seperti orang yang dirasuki oleh 
hal-hal di luar kesadaran, dan di bagian lain begitu 
terstruktur. 

Yang paling dahsyat dari EP ini adalah 
“Ratapan Komodo Basah Terlunta-lunta”. Dilihat dari 
judul lagunya saja sudah cukup menggelitik telinga. 
Apalagi saat mendengarkan lagunya. Seperti ritual 
memanggil hujan atau ritual untuk menyelamatkan si 
komodo. Konon kabarnya lagu ini punya makna yang 
sangat filosofis dan mendalam bagi penciptanya. 
//410//

[SUNGSANG LEBAM TELAK]
[KECUALI MENGENANG BETISMU]
 2 0 0 7  / /  l o s t  d i s c o

a l b u m  
review

Dibanding dengan EP sebelumnya, EP ini 
boleh dibilang lebih matang. Sepertinya Sungsang 
Lebam Telak telah menemukan zona nyaman mereka, 
dan malah cenderung 'teratur'.

Coba saja dengar “Kecuali Mengenang 
Betismu, Oh Sembadra”, lagu kedua yang dijadikan 
judul EP ini. Nada-nada piano yang dibawakan rasanya 
sentimentil sekali. Romantis bak musik jazz yang ada 
di lounge-lounge eksekutif. Penuh dengan kunci-kunci 
minor 9 atau 14. 

Tapi memang gaya musik mereka semakin 
berkembang. EP “Kecuali Mengenang Betismu” ini juga 
terdengar lebih ear-friendly bagi orang awam ataupun 
yang baru saja mendengarkan musik Sungsang Lebam 
Telak. Walaupun tetap dalam semangat spontanisme, 
EP ini terdengar lebih harmonis. 

Mixing-nya juga terdengar lebih baik. 
Raungan-raungan Ageng pada lagu “Teruntuk Siapapun 
Yang Membuat Alismu Menari” sepertinya benar-benar 
bisa membuat alis Anda menari. Dan mungkin karena 
direkam secara live, maka lagu ini terasa hidup sekali. 
Kalau ada yang pernah datang ke festival-festival jazz 
yang sekarang sedang marak dan menyaksikan para 
musisinya asyik berimprovisasi di atas panggung, lagu 
itu ya kurang lebih seperti itu. Ditambah dengan 
finishing yang baik. 

Ada juga gema dari raungan Ageng dan suara 
seperti speaker rusak di lagu “Leher-Leher Penyabar”. 
Satu sentuhan kecil yang cukup menarik. 

Buat Anda yang menganggap jazz itu easy-
listening, coba dengarkan dulu SL*T! Dahi rasanya 
selalu ingin berkerut mencoba untuk mencari tahu apa 
yang ingin disampaikan trio asal Bandung ini melalui 
musiknya. 

Tambahan suara piano yang cukup dominan di 
EP ini juga memberi nuansa tersendiri dibanding EP 
sebelumnya. Improvisasi yang sangat baik, padahal 
mereka mengaku sebagai musisi tanpa skill! hahaha.. 

Satu saran yang sebaiknya disimak, bagi Anda 
yang diperbolehkan memperdengarkan koleksi lagu-
lagu Anda di kantor, sebaiknya jangan memutar lagu ini 
di tengah jam sibuk ataupun di tengah deadline ketat. 
Dapat cukup membuat senewen. //review by 410//
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zeke
and the
popo

//interview//
S e p e r t i n y a  m e n j a d i  s u a t u  
kehormatan bagi Bystanders saat 
mewawancarai band yang satu ini. 
Suatu malam setelah jam kantor, 
Bystanders pun menyempatkan diri 
untuk bertamu ke tempat latihan 
mereka, sekaligus kediaman vokalis 
mereka, Zeke, untuk sebuah sesi 
wawancara dengan Zeke [z], Iman 
[I], Leo [L], dan Yudi [Y]

Zatpp itu kan udah lama dibentuknya, kenapa baru “No One Never Knows”-nya Beatles. Kayak kalo 
sekarang merilis full album? jaman dulu di tahun 60-an kan musik dengan 
[Z] Sebetulnya dari dulu kan udah pengen bikin full bantuan LSD atau sejenisnya bisa membuat kita 
album, cuma kita ngerilis EP dulu. Dan EP kan juga dibawa lebih tinggi ke suatu tempat, kayak 
harus ada promosinya, dll gitu. Efeknya tuh waktu di wonderland gitu lah. Itu secara aura dan musik ya, 
Bandung, waktu kita maen di Les Voila gitu dan kalo liriknya sih itu kita membebaskan orang 
ternyata sosialisasinya bagus. Pas kita manggung, untuk berinterpretasi lah. 
orang-orang pada tau lagunya gitu,d an itu suatu Kenapa koq komodo?
experience yang kita belum pernah dapet sebelumnya. [Z] Karena ecstasynya dapet dengan musiknya, pas 
Dari situ kita mulai ada temen-temen di Bandung yang masuk kuping dan meresap ke otak kita. Di sini 
suka musik kita, dan kita juga kenal dengan kita bisa tiba-tiba ngeliat semua orang kayak 
pergerakan musik di Bandung. Dan setelah itu lah kita komodo, trus ada profesornya di ujung yang lagi 
berencana untuk bikin full album. nge-DJ atau apa lagi maen musik apa gitu, 
Kenapa Profesor Komodo yang dijadiin single hahaha.. 

Oiya bisa diceritain dikit soal albumnya?pertama?
[Y] Dikerjakan dalam 2 tahun, dan bersihnya tuh baru [Z] Soalnya kita sepakat lagu itu yang paling catchy

1,5 tahun. Karena setengah tahun pertama kita [L]  Pake bahasa Indonesia juga..
sudah merekam gitar, bas, vocal, drum - saat itu [Z] Maksudnya kita berusaha untuk menyesuaikan 
masih sama Amir - dan kita udah merekam 4-5 lah, kalo radio tuh kayak apa peraturan-
lagu, tiba-tiba hard disknya crash. Semua data peraturannya. Ya kita kalo ikutan sesuatu kan juga 
yang ada ga terselamatkan. harus fleksibel. 

[Z] Itu pas yang crash rekamannya di studio yang [Y] dan kayanya itu lagu juga paling mewakili 
konvensional lah. Gara-gara crash, kita albumnya. Warna warni banget lah. 
rekamannya di rumah ini (rumahnya Zeke, red)Sebetulnya apa sih arti dari Profesor Komodo?

[Y] Jadi setelah segala malapetaka itu, daripada [Y]  No one knows!
keluar cost terlalu banyak, kita pindahin alat-[Z] Profkom ini, sebenernya itu lagu lama, lagu 
alatnya ke sini. Ternyata soundnya malah lebih terlama kita mungkin sebenernya. Dulu gua buat 
enak di sini. Jadi kita memutuskan untuk four-track demonya di Seattle, dan gua bener-
melanjutkan di sinibener heavily influenced, to be totally honest, by 
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Kalo pemilihan track listingnya tuh gimana?
[Z] Dulu sempet bikin voting, tapi hasilnya pada beda-

beda semua jadi malah ribet sendiri. Gue inget 
kalo band luar tuh bisa nunda 6 bulan gara-gara 
masalah track listing. Dan gue pikir kita jangan 
sampe seribet itu lah. Trus yang lain bilang ya udah 
lah serahin aja ke gue. Dan gue ngerasa track 
listing yang sekarang itu sih cukup. Sebagai 
contoh, misalnya kayak lagu “Get A Star and Kill 
Her” itu kan emang lagu ending-nya kita kalo 
manggung, penutupan gitu lah. Nah itu ketebak 
banget kan kalo ditaro di lagu ke-13. Nah itu 
malah kita taro jadi nomer 8. Jadi kayak setelah 
penghabisan tapi belum klimaks juga. Jadi malah 
klimaks itu malah di lagu “I-Novel”. Itu zatpp yang 
sendirian, dan lucunya di lagu itu kita dibantu oleh 
choir. Kita eksperimen juga dengan choir, dan 
keliatannya kalo ada lagu-lagu yang cocok bakal 
kita terusin make choir. 

Rencananya di album ini bakal ada brp single?
[Z] Standar sih, ada tiga
Tiap single bakal dibikin cdnya juga ga?
[Z] Maunya sih tiap single. Kayak profkom itu kita 
ngerilis 200 kopi dan ga akan diduplikasi lagi. 
Dulu sebelum album ini zatpp kan banyak 
berkonstribusi ke film, trus gimana sih pandangan 
zatpp tentang film Indonesia?
[Z] Kalo menurut gw pribadi sih, itu karena kebetulan 

orang-orang yang bekerja di film kebanyakan 
temen-temen kita semua. Jadi kalo mereka punya 
proyek, biasanya kita juga tau. Dan biasanya kita 
duluan yang dihubungi untuk konsul, dll. Kayak 
yang paling baru, “Kala”, kebetulan pas banget 
untuk musiknya zatpp, dan sutradaranya juga 
sama ama Janji Joni. Jadi akhirnya bener-bener 
total kita bantuin. Di album ost-nya zatpp ada dua 
lagu. 

Sebenernya klo dibandingin, perkembangan musik 
Indonesia dengan film Indonesia tuh gimana sih? 
[Z] Musik lebih maju lah, iya ga sih?
{Y} Setuju!
{Z] Film tuh masih kayak 50 tahun belakang.. Sorry to 

say, tapi film sekarang malah jadi bisnis. Bener-
bener produser yang megang kendalinya. Liat aja 
sekarang, film horror merajai pasar film nasional. 
Dan itu masih akan berlangsung selama dua tahun 
ke depan. Soalnya orang-orang juga masih ada 
yang bakal antre di 21 tahun depan buat nonton 
film horror. Jadi siap-siap aja, pocong 11 atau 13! 
Dan mereka bikin film semurah-murahnya karena 
mereka mentingin kuantitas bukan kualitas

Kalo misalnya zatpp adalah sebuah film, akan 
menjadi film apa?
[L]  Klo gue mungkin film-film PI gitu, kayak era-era 

Chicago tahun 30-an. Istri mafia menyewa private 
investigator untuk nyelidikin sesuatu, item putih, 
trus detektifnya lagi duduk di ruangannya, ngisep 
pipa. Trus cewenya masuk dari balik kaca ada 
siluetnya. Film-film detektif kali ya. Tapi yang 
jaman-jaman dulu, tahun 30-an. 

[Y] Ada juga satu lagu yang judulnya “First Act Gun”, 
dan itu lagu sirkus. Jadi bayangannya tuh kayak 
film itu ga cuma satu tema. Itu kayak kita baru 
dateng dari dunia mana gitu trus yang 'ho-ho-ho, 
welcome!', kayak masuk wonderland gitu. Jadi 
satu tema yang detektif, satu tema lagi ada 
perangnya, jadi bener-bener menunjukkan 
variety dari album itu sendiri, ga cuma satu tema.

Gimana rasanya disebut Beatles yang sakit?
[Y] Ehem, ga enak badan (sambil batuk-batuk, red)

Kalo beatles-nya lagi sakit, lagi flu semua, ya gitu 
deh

[L] Beatles yang ga mood, lagi BT, yang pincang, jadi 
buntung..

Kenapa sih terinspirasi banget sama Beatles
[L] Kita semua suka Beatles, tapi kalo buat gue 

Beatles nomer dua. Nomer satunya David Bowie. 
Mungkin kalo kita survey di famili 100, cari orang 
yang ga suka Beatles mungkin bakal susah banget. 

[Y] Karena tiap orang kan punya kesan sendiri dengan 
beatles

[L] Gue kan sukanya Beatles era 66 ke depan, dan kalo 
gue bandingin dengan band-band tahun '96 ke 
atas, gue udah denger dari Beatles. Jadi mereka 
tuh kayak 30 tahun lebih maju otaknya. Dan 
anehnya lagi mereka berempat kompak banget. 
Bukan cuma satu orang aja yang jenius, tapi 
empat-empatnya, dan bisa kumpul jadi satu. 
But above all, simplicity. Jadi mereka jenius 
bukan kayak jenius yang kayak jaman sekarang. 
Simple, kayak misalnya kita denger lagu “Obladi 
Oblada”, yang simpel banget. Buat kita nih 
musisi, kalo kita bawain kayak tadi tuh, 
berantakan 

[Y] Jadi lagu nih kita dengerin kayaknya gampang, 
tapi pas dibawain, susah banget. Ada detil-detil 
yang ga ketauan

[L] Ga play-friendly hahahaha..
Dan buat gue ga banyak band yang kayak gitu. 

[Y] Dan juga kalo misalnya kita suka satu band gitu ya, 
yang baru-baru. Pas mereka diwawancara, “lo 
inspirasinya siapa?” Akhirnya semua ke Beatles 
juga. Jadi buat apa kita terinspirasi ke mereka, 
karena merekapun terinspirasi dari beatles. 

[L] Kayak the source of evil hahahaha…
Kalo soal influence gimana? Ada yang lain di luar 
Beatles mungkin?
[L]  Beatles pasti. Tapi dari kecil kan Yudi, Iman, gue 

dengerinnya macem-macem. Waktu SMP ada yang 
dengerin metal, punk, dll, dan semuanya itu jadi 
ngebangun kita. Nambah wawasan musik kita 
juga. Kalo recently, gue sendiri banyak dengerin 
Classic Rock  Pinkfloyd gitu

[L] Kalo Iman?
[I]  Sama..
[Y]  Kalo yang lagi didengerin sekarang Ben Folds Five 

sama Led Zeppelin
Trus bisa diceritain soal labelnya? 
[Z] Labelnya berdiri karena ada zatpp. Namanya 

black morse, black dari musik delta blues. Morse 
dari kode morse. Jadi rilisan kita tuh orang-orang 
yang dengerin tuh ga langsung nelen langsung 
musiknya. Tapi kayak musti diulik lagi lah. 

Rencana jangka pendek dan jangka panjangnya 
zatpp apa?
[Y] Jangka pendek sejuta kopi hahahaha…
[Z] Kita mau bikin materi untuk video klip kedua. Tapi 

jangka pendek kita mau nentuin single kedua dulu 
lah. Jadi kalo udah tau bisa bikin video klip, bisa 
mulai produksi yang lain-lain juga. 

[Z] Kalo jangka panjangnya..
[Y] Mendoktrin anak-anak

Jadi ntar nama anak kita popo semua
[Z] Dan akan banyak popo-popo kecil. hahahaha..

//interview by 410 and pemudagalau//photo by 410//
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[ZEKE AND THE POPO]
[SPACE IN THE HEADLINES]
 2 0 0 7  / /  b l a c k  m o r s e

a l b u m  
review

W H E N  T H E  

H E A D L I N E S
HIT THE STORES

Memang, CD “Space in the Headlines” yang 
ada di toko hanya CD saja, bukan premium pack yang 
penuh dengan merchandise zatpp lainnya. Premium 
pack tersebut memang hanya diproduksi sebanyak 500 
keping, jadi beruntunglah Anda yang memiliki edisi 
eksklusif album tersebut. 

Acara 'store launch' zatpp bertempat di QB 
Bookstore, pada 19 November lalu. Sejumlah 
wartawan mulai berdatangan sesaat sebelum acara 
dimulai. Lampu café mulai digelapkan dan tampak 
pada layar sebuah sesi wawancara dengan para 
personil zatpp, termasuk Amir (drums) yang kini tidak 
lagi di band tersebut. 

Kemudian acara dimulai dengan sesi tanya 
jawab. Ringgo manager mereka menjadi moderator 
dadakan. Sejumlah pertanyaan pun terlontar, mulai 
dari artwork, kesan terhadap band Indonesia dan trend 
musik yang menye-menye, lagu “Mighty Love”, 
ataupun meminta saran mengenai substansi apa yang 
harus dipakai saat mendengarkan album mereka. 

Zeke dan Leo bergantian menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tadi, sedangkan Iman 
pendiam sekali malam itu, dan Yudi tidak dapat 
datang. 

Acara ditutup dengan, tentu saja, 
penampilan mereka secara akustik. Lagu pertama 
“Menu”. Lalu dilanjutkan dengan “Mighty Love” 
dengan Leo mengisi vokal di awal lagu tersebut. 
Ditutup dengan single pertama mereka “Profesor 
Komodo”. 

Walaupun setelah itu acara usai, namun bagi 
yang ingin melakukan wawancara eksklusif (atau 
wawancara colongan?) dengan ketiga personil zatpp 
masih tetap dilayani. Begitu pula yang ingin meminta 
tanda tangan. 

Best of luck for zeke and the popo! 
//review and photo by 410//

Setelah sempat hanya bisa dibeli dengan 
cara delivery order seperti memesan 
pizza, kini album Zeke and The Popo 
hadir di toko-toko musik kesayangan 
Anda.

Sebuah perjalanan panjang dalam labirin 
berliku-liku tanpa diketahui ujungnya. Sebuah harapan 
akan wonderland, sebuah tempat yang indah di ujung 
pelangi. Tapi tentu saja, dalam sebuah perjalanan, 
terkadang yang penting bukanlah tujuan akhir, namun 
perjalanan itu sendiri. Menikmati berbagai macam hal 
yang ditemui di tengah perjalanan, memberi pengalaman 
baru.

Ya, mungkin itu yang ingin disampaikan oleh 
Zeke and The Popo dalam album ini. Berbagai pengalaman 
dari perjalanan itu. Seperti menyaksikan puluhan film 
hitam-putih yang dipancarkan melalui proyektor berdebu. 
Atau membayangkan sendiri dalam pikiran Anda imaji-
imaji yang distimulasi dari lagu-lagu mereka. 

Mungkin apabila Anda mendengarkan lagu-lagu 
ini di saat tidur, Anda akan memasuki dunia gelap nan 
misterius. Penuh dengan asap rokok dan aroma eklektik, 
membuat Anda berpikir, mereka-reka, dan mencoba 
mengetahui sesosok bayangan yang ada di ujung lorong. 

Dalam album ini para penggemar Zeke and The 
Popo masih bisa bernostalgia dengan lagu-lagu mereka 
terdahulu, baik dari mini album Unrescued World ataupun 
yang tersebar di beberapa soundtrack film lokal. 

Dibuka dengan lagu “Profesor Komodo” yang 
sekaligus dijadikan single pertama mereka. Saat 
Bystanders pertama kali mendengarkan lagu ini, yaitu saat 
zatpp membuka peluncuran album salah satu band indie 
Jakarta, sepertinya tidak ada kata-kata lain yang bisa 
terucap selain “Wow”. Lagu ini memang menakjubkan. 

Ada juga sebuah pertunjukan sirkus tersembunyi 
di balik layar yang tersingkap saat mendengarkan “First Act 
Gun”. Sebuah pemandangan berwarna-warni dipenuhi 
manusia dengan berbagai bentuk menunjukkan 
talentanya. Atraksi-atraksi spektakuler muncul di tengah 
arena. 

Satu lagu yang mungkin terdengar sangat 
berbeda adalah “Mighty Love”. Bagaikan alter ego zatpp, 
di tengah-tengah kepesimisan dan keremangan dunia abu-
abu mereka, terselip satu lagu ceria penuh semangat. 

Bagi yang ingin menikmati remangnya malam di 
tengah kesendirian, mencoba pulang ke rumah setelah 
satu hari yang buruk, mencoba melarikan diri dari semua 
beban pikiran, atau di saat putus asa karena tidak ada yang 
bisa lagi dilakukan untuk menyelamatkan nasib yang apes, 
ada baiknya mencoba mendengarkan “Unrescued World”, 
“Subtext”, atau “I-Novel”. Sediakan juga substansi 
pelarian Anda (kalau ada), dan biarkan dia membawa jiwa 
Anda. 

Oh ya, bagi yang suka mengulik, lagu ini benar-
benar kaya dengan berbagai jenis instrumen musik. 
Semuanya bertumpuk secara sinergis dengan sejumlah 
cuplikan-cuplikan film ataupun sample-sample musik. 
//410//
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glo omy Sundayglo omy Sunday
Sepertinya awan mendung menyelimuti suasana We Are Pop! #2 yang digelar di pelataran 
Hey Folks! awal September lalu. Untungnya, seperti kiasan jadul “mendung tak berarti 
hujan”, masih berlaku. Karena panitia acara itu ternyata tidak menggunakan jasa 
esensial untuk acara outdoor:  pawang hujan. Ya, meskipun angin sesekali berhembus, 
acara tersebut masih selamat dari hujan. 

Acara dimulai sekitar pukul 16.00, dan dibuka oleh band Jakarta yang sedang naik daun, Whisper Desire. 
Beberapa penonton kabarnya sengaja datang lebih awal untuk bisa menyaksikan band yang satu ini. Kemudian ada 
Carnaby, band yang cukup baru namun wajah-wajah familiar terlihat di sana, seperti Hans C'mon Lennon dan Aan 
D'zeek. 

Band ketiga yang tampil pada sore itu adalah Sweaters, yang kali 
itu tampil tanpa diperkuat drummer mereka Jodhie, dan digantikan oleh 
Aan dari D'zeek. Dibuka dengan intro, Sweaters kemudian membawakan 
sejumlah lagu baru mereka seperti “25 Dazzling Stars” dan “Shine”. Kedua 
lagu tersebut dapat didengarkan di promo colongan mereka apabila Anda 
membeli kaos Sweaters yang baru. Sweaters juga membawakan lagu 
'klasik' mereka dari EP Ordinary Girl, “Lovelies”, dan lagu Pure Saturday 
“Desire” yang diremake dengan sentuhan khas Sweaters. Cukup membuat 
bulu kuduk merinding dan memberi kesan 'butterflies-in-your-stomach 
kind of thing'. 

Usai penampilan dari Sweaters, acara dihentikan sejenak untuk break Maghrib, dan penonton bisa 
beristirahat dan mengobrol ria entah apakah sekedar untuk eksis atau memang sekedar melepas rindu karena 
bertemu sejumlah teman-teman lama. Beberapa wajah familiar di scene Bandung juga terlihat di sana, untuk 
menyaksikan teman-teman mereka, rombongan Maritime records, yang akan tampil malam itu. Tapi ternyata, 
rombongan Maritime itu malah sempat terhambat di jalan, karena tuas gas mobil Joz (manager Astrolab) patah dan 
mereka baru bisa sampai di Jakarta pada sekitar pukul delapan. 

Kembali ke acara, Marche La Void menjadi penampil berikutnya 
pasca break Maghrib. Band ini membawakan sejumlah lagu post-rock 
mereka yang menyayat hati. Saat mendengarkannya, lebih baik Anda 
menyingkirkan segala bentuk benda tajam di dekat Anda, atau hidup Anda 
mungkin akan segera berakhir, terhipnotis oleh musik mereka untuk 
segera memotong urat nadi Anda. 

Setelah itu ada band asal Menteng Dalam, D'zeek. Mereka 
membawakan lima lagu, termasuk tiga lagu dari EP terbaru mereka “The 
Oslo Report”, yaitu “Willow”, “You”, dan “Bellamaid”. Ya, setelah 
berendam dalam suasana depresi saat mendengarkan Marche La Void, 
D'zeek sepertinya mencoba mengembalikan Anda ke dunia nyata yang 
sebenarnya not-oh-so-bad. Vokal Joe Danu yang soft dipadu dengan musik 
'semi' akustik, rasanya pas sekali untuk menemani malam yang 
menyenangkan. D'zeek memang telah keluar dari stereotype Radiohead 
yang sempat disandang mereka. Dan untunglah,  karena mereka 
terdengar lebih baik sekarang!

Kemudian ada Ballads of the Cliché yang menyamar sebagai band 
cover version Belle and Sebastian, dengan nama alter-ego the so-called Ballads 
and Sebastian. Kali ini kembali mereka tampil bertujuh, minus pemain 
saxophone mereka Zennis. Sebelum mulai, Bobby membagi-bagikan kertas 
berisi lirik lagu Belle and Sebastian yang akan mereka bawakan ke audiens yang 
datang malam itu. “Biar bisa pada ikutan nyanyi,” katanya. Atau bisa juga 
untuk membantu vokalis BOTC itu kalau-kalau ia lupa liriknya? hehe. Tapi cara 
itu bisa dibilang sangat efektif. Karena pada pecinta indie-pop yang datang 
malam itu jadi bisa berkaraoke ria. Yang paling antusias mungkin Merdi dan 
Acum yang kebetulan ada di barisan depan. Dengan penuh semangat vokalis 
dan basis Sweaters itu ikut menyanyikan lagu-lagu seperti “If You're Feeling 
Sinister” dan “If She Wants Me”. BOTC juga sempat membawakan “Is It Wicked 
Not To Care” dengan Nina pada vokal. 
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Setelah itu, band asal Bandung jellybelly tampil. Ya, akhirnya 
mereka sampai juga dengan selamat di Jakarta. Tidak lagi 
diperkuat oleh inai di vokal, Devita cukup baik dalam 
menggantikan inai membawakan lagu-lagu suram jellybelly. 
Jadi teringat dulu Devita sempat berduet dengan Aji saat The 
Milo tampil di TRL, untuk membawakan “Romantic Purple”. 
Tanpa Inai, kini hanya Budi seoranglah yang tersisa dari personil 
awal mereka. Jellybelly membawakan sejumlah lagu baru 
mereka yang sudah cukup sering mereka bawakan dalam 
penampilan mereka sejak tahun lalu. Dibuka dengan “Remidial 
Memory”, lalu “Weak”, “The Universe is U”, dan ditutup dengan 
“Quite Isola”. Membawa sound engineer yang handal, 
menjadikan sound-sound yang dibawakan memukau telinga 
audiens yang datang. 

Acara dilanjutkan dengan penampilan Astrolab. Sejumlah teman setuju bahwa Astrolab 
adalah the next big thing. Sayang EP mereka belum dirilis juga. Padahal sudah banyak yang 
menunggu. Enam lagu mereka bawakan dengan apik, termasuk single pertama mereka 
“Lara Jiwa”, dimana mereka dibantu oleh Reza, vokalis Abadkatrowave. 

Dan acara gloomy Sunday itu ditutup dengan penampilan dari Everybody Loves Irene. Aulia menyendiri di 
sudut kiri panggung dengan mejanya, lengkap dengan laptop Mac-nya, synth, pesawat telefon vintage, dan lampu 
berkap merah itu. Tapi yang jadi perhatian malam itu malah Yudi, gitaris yang kacamatanya senantiasa melorot itu. 
Entah kenapa, Yudi jadi bahan cela teman-temannya malam itu, hehe. ELI membawakan lima lagu, tiga dari album 
mereka The Very First Thing You Must Learn About Flying is Gravity yaitu “Uncertainty, Anxiety”, “You're My Tragedy”, 
dan “Hybrid Moments”. Mereka juga membawakan cover dari lagu band lawas planetbumi berjudul “Rindu”. Lagu ini 
pertama kali mereka bawakan saat peluncuran album planetbumi Working Class Zero di Pasar Festival akhir Maret lalu. 
Kali itu ELI juga memperkenalkan lagu baru mereka yang berjudul “Blood in A Rush”. 

Akhirnya usai sudah acara malam itu, dan audiens yang 
datang pun pulang, membawa awan mendung mereka 
masing-masing ke rumah. //review and photo by 
410//

I prefer to go swinging
sebuah kejutan yang menyenangkan saat Mocca tampil 

di Hey, Folks! pertengahan bulan lalu. Sebuah konser kecil 
selepas hujan, menciptakan reuni kecil tak terduga, saat semua 
penikmat indie berbondong-bondong datang. 

Pada kesempatan itu Mocca juga meluncurkan fans 
clubnya yang dinamai “Swinging Friends”, yang sebelumnya 
sudah diluncurkan di Bandung, saat mereka menggelar Secret 
Show di Studio Aru pada akhir bulan Agustus. 

Belasan lagu mereka bawakan secara apik, dibuka 
dengan “You and Me Against The World”, lalu ada “I Think I'm in 
Love” dan “My Only One” dari album Friends. Ada juga sejumlah 
lagu lawas seperti “…And Rain Will Fall” (pas sekali dengan 
suasana selepas hujan!), “Secret Admirer” dari album My Diary, 
juga ada lagu-lagu baru dari album terbaru mereka, Colours, 
termasuk lagu “Hyperballad” milik Bjork yang mereka gubah 
menjadi lagu yang sendu. //review and photo by 410//
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asian connection

Menurut wawancara colongan dengan Aulia, Sebagai penutup, tentu saja ada Everybody 
ELI merupakan band Indonesia pertama yang Loves Irene. Dan karena konsepnya akustik mereka 
mempunyai account amp-nya channel V. Mereka juga dibantu oleh teman baik mereka yang juga bergabung 
sempat diwawancara beberapa kali oleh Channel V, dalam manajemen ELI, Adit Thinkthing di gitar 
yang terakhir saat mereka tampil di Singapura akustik. Tapi karena djembe properti otakandchair 
beberapa bulan lalu. Hingga akhirnya Channel V ternyata sudah dibawa pergi oleh sang pemiliknya 
menghubungi ELI untuk meliput mereka di Jakarta. (Uga), akhirnya Mul hanya duduk di sudut saat rekan 

Sayangnya di musim tak tentu hujan tak satu bandnya tampil. Mul sempat mengiringi satu 
tentu panas ini mereka tidak menyediakan pawang lagu terakhir saat Aan membawakan maracas 
hujan, hehe. Dan penampilan mereka di Hey Folks! kecilnya yang mirip telur itu. 
yang tadinya direncanakan untuk diadakan di Everybody Loves Irene membawakan lima 
pelataran toko di daerah Mayestik itu menemui lagu, tiga di antaranya dari album mereka, “Memento 
masalah. Untungnya Hey Folks! baru saja selesai Mori”, “You're My Tragedy”, dan “Hybrid Moments”. 
direnovasi, dan memiliki ruangan yang cukup untuk Kemudian mereka membawakan dua lagu baru 
menampung para penampil sore itu. mereka berjudul “Love is So Strange” dan “Blood in A 

Acara yang harusnya dimulai sekitar pukul Rush”. Sayangnya karena ini adalah akustik, nuansa 
empat itu akhirnya baru bisa mulai pukul setengah ELI yang sebenarnya malah tidak terasa. Apalagi 
enam. Dibuka dengan penampilan thedyingsirens atmospheric sounds yang biasanya keluar dari Mac-
yang dibantu dengan personil tambahan Acha dari nya Aul jadi tidak terdengar. Yang ada hanya 
otakandchair. Jadi namanya thedyingandchair? hehe. dentingan-dentingan piano dan sounds strings yang 
Karena memang sekilas seperti otakandchair cukup standar. Dan Aul juga sempat beberapa kali 
ditambah Nourie di gitar. Empat lagu mereka terpeleset ketukan keyboardnya. 
bawakan, dua lagu baru yang kabarnya akan Acara selesai pukul delapan, namun 
dimasukkan ke album mereka berikutnya  “The Rain penonton mulai berkurang satu demi satu sejak 
Song” dan “The Falls of The Idiot”, kemudian ada thedyingsirens usai tampil. Beberapa ada yang 
juga “Be With You”, dan ditutup dengan lagu (atau menonton Tiger Baby di Senayan. Ada juga yang ke 
puisi) Otak and Chair “Teman Baikku Mati Bunuh Colours Café untuk menyaksikan launching album 
Diri”. Puisi tersebut sebenarnya sudah pernah dari Molenvliet. Yah, maklum, lagi musim gigs. 
dibawakan dengan formasi tiga orang di Viky Sianipar Mungkin karena sudah menjelang akhir tahun juga. 
bulan April lalu. Oiya, entah kenapa, Float batal tampil sore 

Lalu ada band tuan rumah, Ballads of the itu. Padahal ada beberapa orang yang sudah rela 
Cliché. Hanya diperkuat lima orang, minus Nina di berhujan-hujan ria untuk menonton Float. Tapi 
piano dan Zennis di saxophone. BOTC tampil manis secara keseluruhan, apart from the heavy rains of 
malam itu, karena mereka memang memiliki lagu- course, acara tersebut berjalan dengan cukup lancar. 
lagu yang cocok sekali untuk dibawakan secara Channel V pun tampaknya mendapatkan atmosfer 
akustik. Seperti “Old Friend” misalnya, dengan musik indie Indonesia yang mereka inginkan. 
additional vokal oleh Dimas, sesuai sekali dengan //review and photo by 410//
suasana santai sore hari itu. Lalu ada pula 
“Coffeeshop”, yang suara clarinet Arina (Mocca) 
digantikan dengan suara pianika, dimainkan oleh 
Finno. Dan ada pula “Hot Chocolate”, yang memang 
sebuah lagu akustik, dibawakan oleh Wawan. Serta 
“Feel Free to Feel Lost” dalam versi akustik seperti 
yang ada di dalam EP berjudul sama. 

Everybody Loves Irene memang handal dalam mempromosikan band-nya melalui dunia 
maya. Jadi tidaklah mengherankan ketika terdengar kabar ada stasiun televisi musik Asia 
Channel V datang ke Jakarta untuk meliput band trip-hop itu.

thedyingsirens ballads of the cliche everybody loves irene
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Another tribute. Dan kali ini, the great MOZ yang jadi obyeknya. 

Ya, Steven Patrick Morrissey. Si “Irish Blood, English Heart” yang 
telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, baik dari musik, lirik, 
ataupun pandangan hidupnya. 

Jadi tidaklah heran kalau di Indonesia Morrissey dipuja-puja, hingga 
dibuatkan acara tribute khusus. Sayangnya acara ini sempat tertunda 
beberapa kali, karena sepertinya dulu acara ini dijadwalkan pada bulan 
Agustus, tapi akhirnya baru bisa terlaksana pada 4 November lalu. 

Venue acaranya juga termasuk baru, di lantai dua Everlasting Resto 
di daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Venue yang setengah outdoor itu tentu 
saja, jadi tidak kondusif saat hujan. 

Untungnya sore itu hanya hujan rintik-rintik dan hanya berlangsung 
sebentar. Jadi band yang tampil juga tidak perlu cemas dengan alat mereka, 
hehe. 

Acara mulai pada pukul lima, dibuka dengan penampilan Mobil 
Minie, kemudian Tribute to Delight, yang membawakan sejumlah lagu yang 
sudah cukup familiar seperti “The More You Ignore Me, The Closer I Get”, 
“The Last of The Famous International Playboys”, “Everyday is Like Sunday”, 
dan “Hold On To Your Friends”.

Hujan pun turun saat Waria Sok Aksi tampil selepas break Maghrib. 
Tapi band tersebut tetap tampil dengan semangatnya. Gilang sang vokalis 
yang merangkap sebagai MC malam itu bergoyang-goyang ria membawakan “I 
Don't Mind if You Forget Me” dengan beat yang cukup infectious dan “The Last 
of The Famous International Playboys”. 

Band luar kota pertama yang tampil adalah Klab Karaoke dari 
Bandung. Dan mereka menjadi band ketiga malam itu yang membawakan 
“The Last of The Famous International Playboys”. Entah kenapa lagu itu 
menjadi sangat populer malam itu, apakah band yang tampil merasa dirinya 
adalah playboy terkenal yang terakhir? Ya mungkin saja, haha. Selain itu Klab 
Karaoke juga membawakan “We Hate it When Our Friends Become 
Successful” dan lagu mereka sendiri yang berjudul “Jakarta”. 

Setelah itu ada Telegraph. Boleh dibilang band ini seperti sudah 
memiliki karakter mereka sendiri, membawakan sejumlah lagu seperti 
“Maladjusted”, “Boxer”, dan “Hairdresser's on Fire”. 

Performance mengesankan pertama datang dari band Jogja yang 
bernama Oh, Nina! Saat menyaksikan performance mereka di acara New 
Pollution #2 bulan Juli lalu, Bystanders memang sudah terkesan dengan band 
elektronik yang satu ini. Dengan Krishna di synth, Uma (additional) di mixer 
dkk-nya, serta ada Auf di vokal, mereka benar-benar impressive! Dan seperti 
sewaktu penampilan mereka di Jogja, Auf memainkan senjata rahasia Oh, 
Nina! yaitu sebuah alat pembuat suara-suara aneh so-called kaoss pad. 
Dibuka dengan intro, mereka langsung 'menghajar' massa dengan sejumlah 
lagu populer Morrissey seperti Alma Matters, First of The Gang to Die, dan 
You're The One For Me Fatty. Moz-lovers yang datang malam itu  tampak 
beberapa wajah-wajah familiar  langsung berdansa riang menyanyikan lagu-
lagu Morrissey. Rusuh, walaupun sedikit. Lantai venue yang mulai bergetar-
getar karena sepertinya konstruksinya kurang mantap untungnya masih bisa 
menyokong hentakan Mozers yang bermoshing-ria. Dan seperti biasa, 
sejumlah penonton di depan berebutan mic untuk ikut menyanyikan lagu-
lagu yang dibawakan band Jogja itu. 

mobil miniemobil minie

tribute to delighttribute to delight

waria sok aksiwaria sok aksi

klab karaokeklab karaoke

telegraphtelegraph
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Setelah itu ada Black Star, yang membawakan lagu-lagu legenda 
dataran utara Inggris itu dengan nuansa yang kelam. Sejumlah lagu yang tidak 
terlalu familiar dibawakan oleh mereka, termasuk dua lagu dari album 
terakhir Moz Ringleader of the Tormentors, seperti “I Just Want To See The 
Boy Happy” dan “Life is A Pig Sty”. Gig-goers yang datang pun bersantai 
sejenak karena sebagian besar dari mereka memang belum familiar dengan 
lagu-lagu tersebut. Yah, memang serba salah juga kalau ada acara tribute-
tribute-an seperti ini. Membawakan lagu hits-nya, ada kemungkinan sudah 
dibawakan oleh band lain. Sedangkan saat membawakan lagu yang kurang 
populer, malah sepi penonton. 

The Porno yang tampil berikutnya akhirnya menaikkan kembali 
semangat Mozers malam itu. Band yang biasa membawakan lagu-lagu post 
punk khas Joy Division itu dengan cerdasnya memilih lagu-lagu Morrissey yang 
sesuai dengan karakter musik mereka. “You're Gonna Need Someone on Your 
Side”, “Pregnant for The Last Time” dan “The Loop” dibawakan dengan 
sangat baik oleh The Porno. 

Lalu performance mengesankan kedua datang dari band Lipgloss. 
Band ini memang sudah lama malang melintang di kancah musik indie 
Indonesia (mungkin Jakarta lebih tepatnya) sehingga tidaklah mengherankan 
kalau penampilan mereka sangat rapi dan boleh dibilang baik sekali. Vokal 
Agus yang sekilas mirip dengan vokalnya Alex Band dari The Calling dengan 
sangat baik membawakan range vocal Morrissey malam itu. Baru saja 
membuka penampilan mereka dengan ”You're The One For Me, Fatty”, massa 
sudah langsung rusuh. Tampak beberapa wajah-wajah familiar melemparkan 
diri mereka ke tengah massa yang mulai berkeringat dan terbakar semangat.

Memasuki lagu kedua, “We Hate It When Our Friends Become 
Successful”, massapun mulai menggila. Untunglah panitia dari MUFC 
(Morrissey United Fans Club) dengan sigap dan inisiatif tinggi membentuk 
pagar betis. Sehingga Lipgloss pun aman dan tidak tertimpa orang-orang yang 
moshing dengan asiknya. Total enam lagu dari Moz dibawakan oleh Lipgloss, 
termasuk ”Ouija Board, Ouija Board” dari Vauxhall and I dan ”Suedehead”. 

Berikutnya ada.. The Grasmeres! Dari nama bandnya saja, sudah 
tersirat bahwa band ini memang fans berat Morrissey dan The Smiths. 
Potongan rambut Ian, vokalisnya, juga sangat distinguish, menyerupai 
jambul Morrissey. Dan jangan lupa jogedannya! Mereka memang menghayati 
sekali menjadi Morrissey, dan mereka berhasil membangkitkan kejayaan 
Morrissey di awal dekade 90an. Sejumlah lagu bersejarah pun mereka 
bawakan seperti ”Jack The Ripper”, ”Spring-heeled Jim”, dan ”Alma 
Matter”. Dan tentu saja, massa kembali bersemangat, tanpa rasa lelah 
mereka ikut menyanyikan lagu-lagu Moz, berdiri hanya beberapa sentimeter 
saja dari sang vokalis. 

Band selanjutnya ada The Deans, yang tampaknya juga sudah cukup 
senior dalam membawakan lagu-lagu Smiths/Moz. Suara bass yang kental dan 
dibawakan secara apik mengalahkan sound system venue yang cukup jelek 
dan sempat naik turun. 

Lagu yang dibawakan antara lain ”Mute Witness” dan ”You're Gonna 
Need Someone On Your Side”. 

And, last but of course not the least, ada planetbumi. Nyomi dkk 
dengan baiknya membawakan lagu-lagu seperti ”The Boy Racer”, ”First of 
The Gang to Die”, dan ”The Operation”. Serta satu selipan lagu dari The 
Smiths ”Shoplifters of The World Unite”. Planetbumi berhasil menutup 
malam Morrissey kali itu dengan baik sekali, memuaskan dahaga nostalgia 
para pecinta Morrissey. 

Akhirnya selesai juga malam panjang itu. Walaupun soundnya jelek, 
acaranya di tempat terbuka dan sempat hujan, serta MC yang garing kriuk 
kriuk, acara tersebut memang sungguh sayang bila sampai terlewatkan. Dan 
bagi orang-orang yang banyak mendapat influence dari Moz, rasanya akan 
sangat berdosa bila tidak datang ke acara tributenya. //review by 410, with 
a thanks to ian grasmeres//  photo by 410, except mobil minie by 
mahdesi//

oh, nina!oh, nina!

the pornothe porno

lipglosslipgloss

the grasmeresthe grasmeres

the deansthe deans

planetbumiplanetbumi
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Hanya bertempat di sebuah studio kecil di 
bilangan Lengkong, Bandung, boleh dibilang gig 
mereka cukup berhasil. Penontonpun hanya dimintai 
sumbangan sukarela sebesar tiga ribu rupiah. Acara 
yang kecil memang terasa lebih akrab, karena 
biasanya yang datang adalah teman-teman para 
pengisi acara. 

Bystanders tiba di venue di tengah hujan rintik-
rintik yang mulai membasahi kota Bandung. Sejumlah 
penonton dan pengisi acara pun masih sempat mengisi 
perut dengan nasi goreng di rumah makan yang 
lokasinya tepat  di bawah Jawara studio, tempat acara 
tersebut berlangsung. 

Saat sampai di sana, A Stone A sedang bersiap-siap 
untuk tampil. Band yang personilnya para seniman 
visual itu mengisi sekitar hampir satu jam berikutnya 
dengan lagu-lagu mereka, campuran noise dan 
experimental sounds, dentuman-dentuman rock, lirik 
yang sarat kritik sosial, dan juga raungan Akbar sang 
vokalis. Pada beberapa lagu mereka Akbar dan Amenk 
sempat “tukar guling”, Amenk memainkan gitar dan 
mengisi vokal. Lalu ada pula satu lagu mereka dimana 
Andry Moch menggunakan semacam HT atau 
megaphone dan menggesekkannya dengan senar-senar 
gitarnya. 

Berikutnya ada Aneka Digital Safari. Awalnya 
Bystanders mengira mereka baru check sound atau 
apa, saat mereka menjejerkan sejumlah efek gitar di 
lantai studio. Lalu mereka mengeluarkan suara-suara 
aneh dan ternyata, mereka sebetulnya sudah mulai 
membawakan komposisi mereka! Suatu bentuk karya 
yang sangat kreatif, karena di balik sounds yang 
rasanya tak beraturan dan bising, ada sebuah 
komposisi yang sangat harmonis. 

Kemudian ada Pink Pony, yang boleh dibilang 
band yang paling tidak eksperimental malam itu. 
Seperti mendengarkan band-band indie/rock Bandung 
pada umumnya, apalagi kalau Anda baru saja 
mendengarkan Aneka Digital Safari hehe. Wajah yang 
sangat familiar, Hangga dari Inspirational Joni ternyata 
ada di band tersebut memainkan synthesizer korg-nya. 

Dan sebagai penutup acara, band yang paling 
ditunggu-tunggu malam itu, Sungsang Lebam Telak. 
Band ini cukup langka gigsnya, karena mereka memang 
sengaja memilih apresiator yang tepat untuk musik 
mereka. Dibuka dengan pembacaan manifesto 
mereka, Dani (drums), Gembi (bass), dan Ageng 
(keyboard), membawakan lagu-lagu mereka dengan 
cara yang sama seperti mereka merekam EP mereka  – 
secara live dan spontan. Mereka memang tidak 
membuat suatu komposisi lagu yang tertata rapi 
dengan kunci-kunci khusus, tapi mereka punya satu hal 
esensial dalam suatu band, yaitu kekompakan. Karena 
musik mereka yang free-jazz/free-improvisation itu 
memungkinkan para personilnya untuk membawakan 
lagu-lagu mereka semau hati, maka untuk 
menandakan kapan lagu harus pindah ke bagian 
berikut atau harus berhenti, sesekali Gembi 
memberikan tanda bagi Dani di drums. Bahkan bisa 
dibilang, penampilan live SL*T ternyata lebih rapi 
dibanding versi EP-nya!

Ya ,  b e n a r - b e n a r  g i g  k e c i l  y a n g  
menyenangkan. Ditambah dengan sejumlah botol 
minuman beralkohol dalam kadar ringan sebagai 
teman penghangat tubuh di dinginnya malam, rasanya 
semuanya menyatu malam itu. Tidak ada lagi istilah 
artis dan penonton. Semuanya bersaudara. //review 
and photo by 410//

make noise not bombs
Untuk membuat satu gig yang menyenangkan, sebetulnya tidak memerlukan tata suara 
spektakuler puluhan ribu watt ataupun tata lampu warna-warni yang menyilaukan mata. 
Yang diperlukan hanya niat, band yang mau berpartisipasi, dan komunitas yang 
mendukung acara Anda. Ya, setidaknya itulah yang dibuat oleh Food Not Bombs Bandung 
saat  menggelar  acara keci l -keci lan nan as ik  akhir  Oktober la lu.  

a stone a

sungsang lebam telak aneka digital safari pink pony
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magical (but not mystery) tour
Kali ini, kembali kontributor kita uta yang juga drummer dari band folk-pop 
Dear Nancy memberikan catatannya saat ia menjadi salah satu pelaku sejarah 
musik indie Jakarta -- tur Jawa-Bali!

Dengan wajah lesu rombongan kembali ke bis, yang Sebuah band melakukan tour mungkin bagi 
kali ini langsung membawa ke pelataran parkir band- band besar itu sudah biasa, namun bagi 
UNDIP untuk makan siang.band kelas dua seperti kami adalah impian 
Ternyata anak retro creative (scene indie semarang) semata. Tapi itu lah yang terjadi Dear Nancy 
berniat untuk membuatkan acara. Dan 3 jam melakukan tur panjang pertama kali bersama 
kemudian kami pun sudah tiba di venue yang sangat beberapa band hebat lainnya seperti The 
mempesona, di atap sebuah gedung sekilas 

Kucruts, Efek Rumah Kaca, Douets Maoets 
mengingatkan saya pada penampilan terakhir The 

(Bogor), Liebe (Bogor), Reid Voltus (Bogor), Beatles di atap Abbey Road Studio, dengan hiasan 
Love as Arson (Malaysia), Green Paver lampu tidur menambah kesan romantis.
(Malaysia). Digagas oleh “orang-orang gila” di 

Ada dua kejadian yang tidak bisa saya lupakan di 
dunia indie Endy dan Yurie Evonica, semarang, yakni pertama kalinya saya melihat 
menembus 5 Kota sekaligus Jakarta, penonton moshing ketika Dear Nancy tampil, kali itu 
Semarang, Solo , Jombang, dan Bali. memang kami membawakan “Boys” dari album 

pertama The Beatles, tapi moshing? Merupakan 15 Agustus 2007
kejadian langka! Dan yang kedua penampilan 

Time Out Café, Jakarta terbaik Efek Rumah Kaca karena memang didukung 
oleh venue, mereka bermain lepas tengah malam Opening show dimulai di Time Out Café di bilangan 
setelah Indonesia Raya dikumandangkan, kemudian Kuningan. Meski penonton tidak begitu ramai, 
ditambah penonton yang hanya terduduk lelah, respon mereka terhadap band yang tampil tetap 
diatap sebuah gedung dengan lampu remang-meriah, Douets Maoets tampil awal, paduan antara 
remang, kemudian memainkan “Sebelah mata disco dengan rock 'n roll semacam The Rapture 
”sungguh perpaduan yang sangat tepat. Yang tidak namun hanya dengan 2 orang personil, drum dan 
terlupakan adalah keramahan penonton Semarang gitar. 
dengan guyonan khas Jawa yang benar-benar kocak, Dear Nancy tampil sesudahnya, kali ini lagi-lagi 
mungkin itu mengapa banyak pelawak berasal dari tampil dengan additional. Tosmik dari Portia Romina 
daerah ini, karena saya pun serasa mendengarkan didaulat menggantikan Ellise di posisi keyboard, dan 
srimulat.Arief “Mr. George” dari DeBecause pada Gitar. 

17 Agustus 2007Setelah itu ada sejumlah band lain seperti Liebe, 
Lor In Hotel, SoloThe Kucruts, Reid Voltus dan Efek Rumah Kaca. Love  

Love as Arson tampil terakhir, tak dinyana ternyata Setelah pagi menjelang kami pun tiba di Solo, 
mereka adalah band metal! langsung menuju hotel dan seluruh rombongan 

semuanya tidak menyia-nyiakan waktu tidur Show pun selesai namun ditengah gelapnya 
mereka.pelataran parkir gelora sumantri brojonegoro, 

dinginnya malam, kami masih harus menunggu green Pukul 12 siang kami semua berkemas untuk menuju 
paver dan bis yang akan membawa kami nanti, venue, di Lor In Hotel, salah satu hotel mewah di 
akhirnya kami sepakat mencari makan sambil solo nama acaranya “God Save The Pop” venue kali 
berkenalan dengan band lain. ini lebih eksentrik, teringat pada café marimba 

salah satu venue Britpop di tahun 2000. Band Pukul 12 dinihari bus pun tiba, kemudian disusul 
Semarang bernama Carmen menarik perhatian saya, Green Paver 1 jam kemudian. Pandangan saya 
perpaduan musik antara Artic Monkeys bercampur mengarah langusung ke badan bis ketika ternyata 
Buzzcocks mungkin. berbeda dengan yang membawa kami ke Jogja 

beberapa waktu lalu. The Kucruts dan Love as Arson mendapat sambutan 
16 Agustus 2007 paling meriah, Omo Kucrut alias Heri Purnomo 
Rooftop Retro Creative Studio, Semarang membawakan lawakan segar khas Jakarta, ditambah 
Tiba di Semarang pukul 1 siang, menurut jadwal dengan aksi panggung yang selalu menggunakan 
rombongan akan bermain di SMA 6 di pensi mereka, confetti membuat jadi lebih meriah. Love as Arson 
yang menarik adalah nama acaranya yang sekilas dengan distrosi maksimum membuat suasana sedikit 
seperti acara hardcore lokal “Semarang Diserang”  terbakar, gebukan Bakrie, yang juga drummer band 
sadis! ska Malaysia Gerhana Ska CInta  sekilas mirip 

dengan Mike Portnoy metahbiskan dirinya menjadi Namun apa daya ternyata pensi hanya dibatasi 
salah satu drummer terbaik, di Malaysia.sampai pukul 12 siang.
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18 Agustus 2007 cuuuuk!” kata-kata khas Jawa Timur ini sempat 
Alun Alun, Jombang membuat Cholil terhenyak, namun malah menambah 

aksi ERK semakin menggila. Hampir semua lagu up 
After party dihabiskan dengan makan nasi liwet, dan 

beat ERK dinyanyikan, termasuk lagu yang berjudul 
pagi hari pun tiba!

seperti judul skripsi “dampak negatif teknologi 
Matahari mulai meninggi semua peserta study tour 

terhadap anak muda masa kini” (bgitu judulnya klo 
indie berkemas barang-barang. 

gak salah)
Jombang here we come!

Di backstage Cholil tertawa lepas, respon ajaib dari 
Entah sudah lupa berapa lama kami ada di bis, 

penonton benar-benar tak disangkanya, Wemmie 
segala posisi tidur sudah dicoba, bahkan Tosmik 

vokalis Dear Nancy tampak tegang, penonton 
additional keyboardis kami sempat terlontar dari 

semakin liar, dan Dear Nancy belum tampil, argh! 
kursinya ketika rem mendadak.

Tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya, karena 
Lupakan semua itu dan akhirnya kami tiba juga di 

kami merupakan satu-satunya band indie pop di 
sebuah tempat yang saya sendiri belum pernah 

rombongan tersebut, musik yang bisa dikatakan tidak 
menginjakkan kaki disana, Jombang.

terlalu up beat untuk ukuran alun-alun kota. 
Setelah makan siang kami melakukan cek sound, 
venue cukup besar, seperti pensi-pensi di Jakarta, Dear Nancy pun tampil sesudah band top40 
Terlihat gambar rokok yang mensponsori acara itu Jombang, band kedua sebelum terakhir huff, tegang, 
terpampang jelas. Dan dugaan Omo benar, tidak jauh panic dan campur aduk , setelah berdoa kami semua 
dari sana ada rombongan ibu-ibu menyusui anaknya naik panggung, langsung menggeber dengan “Boys”, 
yang berlarian di alun-alun lapangan kota itu, tidak kemudian “Ordinary Friends” ekspektasi saya 
lupa juga.. tukang komedi putar! Hahaha. berubah keceriaan karena hampir penonton ikut 

bergoyang sesuai irama lagu. Baru pertama kalinya 
Penonton, menjadi pembahasan hangat di backstage, 

dalam sejarah band ini bermain di depan lambaian 
seperti apa kelakuan mereka, bahkan lepas maghrib 

bendera Slank. Meskipun sempat terjadi keributan di 
bendera slank mulai berkibar di tengah kerumunan 

tengah penonton namun semua berhasil diatasi oleh 
penonton. Venue kali ini benar-benar outdoordalam 

pihak keamanan, mungkin akibat panik atau mungkin 
artian sebenarnya, sebuah panggung besar di tengah 

teralu nervous, pada akhir penampilan Wemmie 
alun-alun kota jombang lengkap dengan pedagang 

berteriak “Terimakasih Semarang!”. Oh God!! 
kaki lima dan semacam pasar malam di sekitarnya, 

Semarang? Kita berada di Jombang bukan?, 
dan pengisi acaranya hanya rombongan kami dan 2 

untungnya penonton yang sedang asyik sendiri 
band dari Jombang.

kurang begitu menghiraukan pernyataan tersebut. 
Douets Maoets menjadi penampil pertama, duet 

Liebe merupakan penampil paling baik menurut 
gitar Poppy dan drum Erry mulai mengundang 

saya, mungkin karena lagu-lagu mereka yang mudah 
kerumunan massa untuk hadir, band yang kali ini 

dicerna oleh penonton-penonton Jombang, dan 
menggunakan kaus kuning bertuliskan “maju perut”, 

Gitaris mereka Rizky kali ini benar-benar membuat 
“pantat mundur” beat-beat dance punk yang 

kami takjub, nampaknya mereka sudah biasa 
mundkin terasa asing di kuping anak muda Jombang, 

menghadapi penonton liar seperti ini, perkelahian di 
apalagi kabarnya permainan gitar Poppy selalu 

bawah panggung terjadi, namun Liebe terus 
berbeda di setiap penampilan, dengan kata lain 

menggempur dengan salah satu lagu legenda 
gitaris vegetarian ini selalu improve dalam setiap 

Indonesia, Iwan Fals “Bento”.
aksinya, hal ini yang membuat Erry (drum) 
kelabakan, untung nampaknya mereka sudah sehati, Perjalanan selanjutnya adalah, Bali. Wah tidak 
jadi “perkawinan” drum dan gitar mampu terasa sudah hampir 4 hari lamanya kami berada di 
menghasilkan beat-beat yang ajaib. bis, hidup berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel 
Green Paver juga tampil maksimal, band yang sangat lainnya, tidak jarang harus bermalam di perjalanan.
mengidolakan Dewa terdiri dari Chinos (gitar), Bob, 

Perjalanan ke Bali seharusnya membawa sukacita 
(gitar), Naim (bass), dan Ai (drum), mereka mampu 

malah menjadi melankolia, ketika Green Paver 
memperlihatkan raungan alternatif ala Malaysia, 

ternyata tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena 
Chinos yang juga mantan gitaris “Couple” 

tiket pesawat yang tidak bisa diubah. Tanpa disangka 
menganggap bandnya “gila” karena para personilnya 

ternyata kepergian mereka membawa dampak yang 
yang selalu tampil gila-gilaan di panggung. 

cukup dalam bagi teman-teman band lain, linangan 
Jombang memang luar biasa, Love As Arson lagi - lagi air mata membasahi mereka ketika perpisahan tiba, 
membuat penonton yang tadinya duduk, mampu Ai drummer Green Paver tidak menyangka bahwa 
memperlihatkan aksi-aksi liar. perpisahan kali ini terasa berat, pertemanan yang 
Teriakan penonton meminta air semakin tak awalnya sama sekali tidak saling mengenal sampai 
terkendali, bahkan tak jarang perkelahian terjadi sangat akrab, pertemanan yang tidak dibatasi oleh 
karena rebutan air minum, bahkan tak jarang ras, agama atau apapun, hanya musik.
mereka melontarkan kata-kata ejekan ke panggung.

Perjalanan ke Bali memakan waktu cukup lama, kami 
Efek Rumah Kaca terkena imbasnya, mungkin ini 

harus menaiki kapal Ferry yang cukup sepi, moment 
merupakan pengalaman tak terlupakan dalam 

tersebut tidak disia-siakan oleh kami, alhasil 
sejarah pentas mereka, ketika Cholil 

beberapa jepretan foto berhasil diabadikan., pukul 9 
memperkenalkan salah satu lagu mereka berjudul 

pagi kami tiba di pelabuhan Gilimanuk. Setelah 
“Tubuhmu Membiru, Tragisnys penonton yang sudah 

mengurus registrasi dengan petugas kepolisian, bis 
semakin liar tiba-tiba berteriak “Judul opo itu, 

pun kembali melaju meyusuri jalan menuju Kuta. Tak 

bystanders04//23



19 Agustus 2007 terus merekuest lagu, “Dengkulku masa depanku”, 
The Wave, Bali “Batman”, “Bukan Mereka”, dan “Cinta Waria” 

menjadi anthem saat itu, di lagu terakhir seluruh 
Saat panas terik, matahari mulai meninggi kami tiba 

penonton naik ke panggung, ikut memecahkan 
di kawasan kuta square Bali, sembari menunggu 

confetti kecil yang dibawa Omo. 
mobil panitia yang akan menjemput, pemandangan 
yang tidak jauh berbeda ketika dengan Jakarta, tiada Aksi foto-foto yang aduhai terelakkan, kemudian 
pantai, tiada ombak, hanya pertokoan yang nyaris kami semua berkumpul di depan Mcd Kuta untuk 
tutup. makan malam ditambah satu krat bir sudah ada di 

depan mata. Edan!
Freaky Sunday begitu nama acaranya, digelar di The 
Wave, club yang terletak di pinggiran pantai Kuta. 
Setelah lelah berjalan-jalan kami kembali ke 20 Agustus 2007
parkiran, dimana panitia sudah menunggu terlihat Kuta, Bali
Ipung video kills, yang juga gitaris Sarin (Sarin dan Waktu menunjukkan pukul 9 pagi, tapi kegaduhan 
Belladona tidak bisa ikut karena alasan teknis). Para sudah dimulai, kedatangan Yurie dan Endy ke hotel 
vokalis segera diungsikan untuk sesi wawancara di kami cukup mengagetkan, kami diharuskan 
radio, yang lainnya dibagi dua rombongan, pertama berkemas, karena akan berpindah hotel.
menuju ke hotel di kawasan poppies, Dear Nancy 

Siang hari sampai sore hari dihabiskan untuk 
berada di rombongan pertama, bersama Liebe, dan 

berbelanja, setelah kemudian kembali lagi ke 
Love as Arson. Rombongan berikutnya yakni The 

penginapan kami yang baru, sebuah cottage 
Kucruts, Douets Maoets, dan Efek Rumah Kaca 

berukuran cukup besar terdiri dari 3 kamar, kami 
menuju ke hotel yang berbeda, Reid Voltus menginap 

menyewa 2 cottage, ditempat itu kami 
di kost-an salah satu panitia. 

menghabiskan waktu sampai menjelang selepas 
Pukul 8 malam acara pun dimulai, tidak begitu maghrib, mulai dari ngobrol-ngobrol santay, curhat, 
banyak penonton yang datang, hanya ada beberapa sampai adegan simulasi wawancara yang 
bule yang duduk sambil memesan beer, saya berada menggelikan dengan the kucruts, Malam tiba seluruh 
di luar venue ngobrol dengan Syekh gitaris Love as rombongan kembali menyusuri pantai kuta yang 
Arson, terdengar sayup sayup “Every You and Every gelap, yang terlihat kurang lebih sama dengan pantai 
Meâ€• Placebo, dibawakan oleh Gregory the ancol. Ngobrol-ngobrol santai pun dilanjutkan. Tapi 
Strangers, band asal Bali, setelah itu giliran Microbot kali ini lebih serius, karena ada Mas Cholil dan Moses, 
yang tampil, mencover “Disco2000â€• nya Pulp, manager Liebe, maklum faktor usia membuat 
semacam elektronik shoegaze menurut saya, bahkan candaan Omo dkk kurang mengena.. hehe (*peace).
lagu mereka sendiri (saya lupa judulnya) seperti Pure 

Sayang penjual “jamur bahagia” udah tutup, jadi 
Saturday dengan balutan elektronik tentunya, kelar 

suasana malam itu menjadi kurang psychedelic, 
Microbot ada De”Buntu, band perpaduan rock “n roll 

waktu menunjukkan pukul 2 dinihari, dan lagi-lagi 
rockabilly (Bali memang surganya rockabilly) dengan 

kami harus kembali ke cottage untuk beristirahat dan 
beat-beat semacam Sex Pistols dan The Stooges.

mempersiapkan kepulangan besok.
De”Buntu berhasil memanaskan suasana, kali ini 

Ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang 
giliran Reid Voltus, dan Douets Maoets yang 

menembus batasan musikalitas, batasan usia, 
menghentak panggung, Dear Nancy sendiri tampil 

batasan pertemanan, dan batasan negara sekalipun. 
cukup baik, meskipun ada beberapa masalah teknis, 

sama-sama susah,“Me and Youâ€• merupakan lagu yang cukup dikenal 
sama-sama tertawaternyata di Bali, hampir setiap sore hari lagu ini 
satu lagi kami menjalin sebuah ikatan persahabatan berkumandang di Circle k sepanjang Kuta, tapi yang 
sangat indahmenjadi headliners kali ini ialah Efek Rumah Kaca 
yang mungkin tak ternilai harganya.dan The Kucruts, ketika ERK main, hampir semua 

rombongan tour bernyanyi bersama, hal ini terjadi 
beberapa bulan sebelum album mereka dirilis, 
hebat! Suara falsest mas Cholil yang luar biasa, //mynameisuta//
karena selama beberapa hari kami di jalan, bahkan 10 -11 November 2007
kadang tidak cukup istirahat, namun dia mampu “tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti..”
menjaga kualitas vokal nya tetap prima, salut!. “Di udara” - Efek Rumah Kaca

Kami serasa dicuci otak oleh lagu lagu macam “Di 
Udara” dan “Sebelah Mata”. Kemudian The Kucruts 
on stage. Omo dkk benar benar hiburan, hampir 
segala tingkah polahnya mengundang tawa, padahal 
begitu paniknya dia saat keyboard casio nya tidak 
mau menyala, namun penonton seakan tak perduli, 
mreka tetap tertawa seolah itu merupakan skenario 
band. Meskipun akhirnya beberapa orang naik dan 
membantu memperbaiki, The Kucruts rencananya 
akan merilis album bertajuk “kindergarten” sesuai 
dengan wajah personilnya yang masih “belia”, 
beberapa lagu baru dibawakan, bahkan penonton 
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[BRETT ANDERSON]
[BRETT ANDERSON]] 
2 0 0 7  / /  V 2  m u s i c

a l b u m  
review

Brett Anderson, mantan vokalis Suede (dan The 
Tears), hadir kembali di blantika musik internasional 
melalui self-titled solo album pertamanya. Tapi 
tunggu dulu, kalau Anda mengharapkan Brett akan 
membawakan musik ala Suede maka bersiaplah untuk 
kecewa. Solo album ini hampir-hampir bertolak 
belakang dengan karya-karya Brett dalam band 
lamanya tersebut.

Setelah menyelesaikan proyek band reuni 
dengan Bernard Buttler, The Tears, album ini lebih 
ingin menampilkan sosok Brett sebagai individu. 

Album ini sendiri bukan tanpa maksud 
menggunakan self titled. Dalam situs pribadinya 
www.brettanderson.co.uk Brett sendiri menjelaskan 
bahwa judul album sengaja dinamai sesuai namanya 
dengan tujuan memperkenalkan nama: Brett 
Anderson. Nama yang terlanjur akrab di telinga para 
pendegar musik sebagai vokalis Suede. Dan tampaknya 
hal ini yang ingin ditolak oleh self titled album ini. 
Brett Anderson adalah dirinya sendiri, dan bukannya 
Suede.

Walhasil, banyak nada miring dari para 
penggemar Suede terhadap solo album Brett Anderson. 
Meskipun demikian bukan berarti tidak ada penilaian 
yang positif terhadapnya.

Kesederhanaan agaknya yang ingin ditonjolkan 
oleh Brett. Dengan mayoritas lagu dimainkan 
“sekedar” menggunakan gitar akustik dan iringan 
instrumen band yang ala kadarnya namun terasa apik 
ketika dipadukan dengan aransemen strings yang 
menawan. Brett lebih ingin mengedepankan egoisme 
pribadinya dengan mencurahkan segala isi hatinya 
dalam sejumlah tracks dalam album ini, dan bukannya 
menyajikan komposisi musikalitas yang rumit. Brett 
agaknya mencoba untuk berani melangkah 
meninggalkan bayang-bayang kejayaan Suede, dengan 
langkah musiknya sendiri.

Nah, kalau-kalau Anda mencoba memirip-
miripkan album solo ini dengan album Suede, mungkin 
album A New Morning adalah satu-satunya yang 
mendekati sound di album ini.

Dengan mengusung 11 nomor tracks di album ini 
Brett seakan mengajak kita untuk membaca “diary” 
dari perjalanan hidup dirinya yang lebih bersifat 
personal, tentang cinta, teman, dan keluarga. 

Keseluruhan lagu dalam solo album ini memang 
berbeda dengan karya Brett dalam Suede. Jika Anda 
termasuk yang nge-fans berat dengan sosok Brett maka 
tentunya akan mudah untuk langsung suka terhadap 
keseluruhan materi album. Tidak seglamor Suede, 
memang. Bahkan lebih bernuansa ballads. Tapi 
sederhana dan orisinil.

track by track
01. Love is Dead // track pertama yang juga 
sebagai single pertama, mencoba bercerita 
secara eksplisit sesuai judulnya. Dimainkan 
dengan instrument yang sekedar cukup. 
Mungkin lagu ini adalah versi sendu dari lagu 
Positivity, dan jauh lebih simple.
02. One Lazy Morning // track kedua. Diawali 
dengan permainan solo piano yang sederhana, 
bahkan cenderung malas. Rayuan yang 
menggoda untuk bermalas-malasan di pagi hari 
ketika akhir pekan. 
03. Dust and Rain // lagu ketiga, ibarat versi 
sederhana dari lagu Beautiful Looser di album A 
New Morning. 
04. Intimacy //  lagu keempat. Lagu yang hanya 
terdiri dari 6 baris lirik, dengan penekanan pada 
kalimat “Intimacy, I want you to be the part of 
me”.
05. To the Winter // lagu kelima. Lagi-lagi lagu 
galau yang lain di album ini. “If you're gone I'll 
carry on but deep inside I'll give my heart to the 
winter”.
06. Scorpio Rising // track nomor enam. Brett 
memainkan lagu ini sedikit mirip dengan lagu 
Indian Strings di album Head Music, minus 
perkusi ala Indian tentunya. Mungkin lagu ini 
adalah track terbaik di album ini.
07. The Infinite Kiss // track nomor tujuh. 
Masih mempertahankan musikalitas yang 
sederhana. 
08. Colour of the Night // track kedelapan. 
Dinyanyikan hanya dengan solo piano diiringi 
gesekan cello. 
09. The More We Possess the Less We Own of 
Ourselves // lagu kesembilan. Iringan strings 
terasa dominan dalam lagu down tempo ini. 
10. Ebony // Mungkin lagu kesepuluh ini adalah 
satu-satunya lagu yang “ceria” di album ini. 
11. Song for My Father // track kesebelas. 
Sesuai dengan judulnya, lagu ini ditujukan oleh 
Brett kepada kenangan akan sang ayah. 
Secara keseluruhan semua materi dalam album 
ini menampilkan suatu kesederhanaan 
musikalitas nan apik. Tanpa perlu berlebihan. 
//review by yearry//
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[PET SHOP BOYS]
[ C O N C R E T E ]
 2006 // Parlophone/EMI

a l b u m  

review

Pejamkan mata Anda saat mendengarkan album 
ini untuk pertama kali. Riuh tepuk tangan yang 
memenuhi gedung Mermaid Theatre saat lagu ”Left To 
My Own Devices” dimulai, akan membuat bulu kuduk 
Anda berdiri. Terutama apabila Anda seorang Pet Shop 
Boys' die-hard-fan dan belum pernah menyaksikan 
konser mereka secara live. Concrete adalah album live 
pertama mereka, satu bentuk paduan musik elektronik 
dan orkestra. Sekilas mengingatkan pada lagu 
”Overture to Performance” dari EP Was It Worth It 
yang juga ada dalam DVD Performance yang 
menampilkan konser mereka di Birmingham pada 
tahun 1991. Namun sebetulnya baru kali itu lagu yang 
aslinya dari album Behaviour itu dibawakan dengan 
iringan orkestra, dan sebuah track yang tepat untuk 
membuka konser mereka. 

Konser yang digelar pada tanggal 8 Mei 2006 itu 
disiarkan secara eksklusif untuk program “Sold On 
Song” di BBC Radio 2. Diiringi oleh BBC Concert 
Orchestra, penampilan Pet Shop Boys kali itu secara 
apik menggabungkan musik orkestra secara live dan 
musik elektronik. 

Dan tidak seperti konser mereka lainnya, kali ini 
Pet Shop Boys tampil dengan full-band, bukan hanya 
Chris di belakang synthesizer dan keyboard Roland-
nya. Bahkan ada drummer betulan bukan drum loops, 
dan tentu saja musisi lainnya.Trevor Horn, yang 
menjadi produser album ini dan juga studio album 
mereka sebelumnya Fundamental, bermain bass. Satu 
hal yang istimewa, kan?

Tapi mungkin yang paling istimewa dalam dari 
konser tersebut adalah tampilnya sejumlah bintang 
tamu. Bukan hanya sekedar 'bintang tamu', tapi 
ketiganya adalah penyanyi yang cukup terkenal. Yang 
pertama adalah Rufus Wainwright yang membawakan 
”Casanova in Hell”. Penyanyi gay asal Kanada itu 
membawakan lagu yang sebenarnya menertawakan 
seorang laki-laki - digambarkan sebagai Casanova –   
yang kehilangan kemampuannya untuk menarik lawan 
jenis. 

Lalu ada Frances Barber yang membawakan 
“Friendly Fire”, dari drama musikal “Closer To 
Heaven”. Frances Barber mendapatkan peran sebagai 
Billie Trix dari bulan Mei sampai Oktober 2001 dalam 
drama musikal itu. 

Dan jangan lupa tamu istimewa terakhir  Robbie 
Williams. Robbie memang sudah bekerja sama dengan 
Pet Shop Boys sejak ia merilis album keduanya I've 
Been Expecting You, dimana Neil Tennant 
menyumbangkan suaranya untuk lagu “No Regrets” 
bersama dengan Neil Hannon dari Divine Comedy. 
Dalam konser itu Robbie membawakan salah satu lagu 
klasik Pet Shop Boys yang berjudul “Jealousy”. 

Lagu ini sebenarnya sudah pernah dicover oleh 
band asal Newcastle, Dubstar, secara akustik pada 
tahun 1997, tapi Robbie membawakan dengan versi 
yang berbeda dari aslinya maupun dari versi akustikan 
Dubstar. Sebelum Robbie naik ke atas panggung, Neil 
sempat membacakan satu bait puisi dari drama 
“Othello” karya Shakespeare. 

Enam dari total 17 lagu yang dibawakan dalam 
konser tersebut diambil dari album terbaru mereka 
Fundamental, album yang cukup kelam sebetulnya.  
“The Sodom and Gomorrah Show” dibuka dengan intro 
yang mirip dengan pembukaan sebuah sirkus atau 
kabaret. “Integral”, yang tidak kalah orkestralnya  
dengan sounds dari string section dan uptempo drum 
beats mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam 
liriknya. Di sini, Neil dengan sinisnya mengkritik 
masalah kode identifikasi. 

Lagu lainnya dari album itu adalah “Numb” yang 
ditulis oleh Diane Warren. Bisa dibilang lagu itu 
merupakan lagu yang paling menyayat hati yang 
pernah dinyanyikan oleh Pet Shop Boys. Dua lagu 
lainnya dari album adalah “Luna Park” dan “Indefinite 
Leave to Remain”

Sisanya diambil dari berbagai album mereka. Ada 
“Jealousy”, “Left To My Own Devices”, dan “It's 
Alright” dari Behaviour, “It's A Sin” dan “Rent” dari 
Actually, “Dreaming of The Queen” dari Very, “You 
Only Tell Me When You're Drunk” dari Nightlife, dan 
tentu saja lagu yang memperkenalkan mereka ke 
blantika musik dunia “West End Girls” dari debut 
album Please. Dan ada juga dua lagu dari proyek 
musikal mereka, “After All” dari Battleship Potempkin 
dan “Friendly Fire” dari Closer To Heaven, serta satu 
lagu dari film Scandal yang berjudul “Nothing Has Been 
Proved”. 

“Rent”, yang dipilih sebagai lagu kedua, 
dibawakan dalam versi yang berbeda. Aransemen 
tersebut sebetulnya pernah dibawakan dalam 
penampilan mereka di tahun 1989 dan versi originalnya 
dibawakan bersama Liza Minelli. Namun sepertinya 
versi akustik dari lagu tersebut yang dibawakan dalam 
konser Somewhere terasa lebih baik, saat Neil Tennant 
membawakan lagu tersebut sambil memainkan gitar 
akustik.

Lagu-lagu lainnya, sepertinya tidak terlalu 
banyak diaransemen ulang. Sebagian besar dari lagu-
lagu tersebut memang sudah memiliki aransemen 
strings jadi cocok sekali untuk iringan orkestra, ya 
hanya membuat mereka sedikit lebih dramatis saja. 
Coba saja dengarkan “It's A Sin” misalnya. Lagu yang 
menceritakan Neil memprotes apa yang ia pelajari di 
sekolah Katolik itu terasa lebih “nendang” dengan 
iringan strings live dan tentu saja karena ada backing 
vocals, yang salah satunya adalah penyanyi opera Sally 
Bradshaw. 

Last but not least, ada “West End Girls”. Lagu ini 
terasa sangat teatrikal di konser ini. Lagu yang sangat 
tepat untuk menutup penampilan mereka malam itu.

Jadi bagi Anda pecinta Pet Shop Boys, album ini 
haruslah Anda miliki. Selain karena ini adalah album 
live pertama mereka dengan iringan orkestra, album 
ini rasanya punya daya hipnotis yang membuat Anda 
merasa berada di tengah-tengah penonton di Mermaid 
Theatre, menyaksikan mereka secara live. //review 
by 410//
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Semenjak mendapatkan penghargaan best 
video di mtv europe awards 2006 dalam video klip "We 
Are Your Friends" justice jadi salah satu playlist wajib 
disc jockey ibu kota. Band yang di motori oleh Gaspard 
Augé dan Xavier de Rosnay (and yeah they came from 
france) ini mulai di kenal sejak mereka bergabung 
dengan Ed Bander Records (record label khusus electro 
di perancis). mereka sudah berhasil menelurkan 7 EP 
album dan 1 Full album.

Setengah dari album † (Cross) sudah jadi 
dancefloor anthem setiap club malam penjuru ibu 
kota. saya sendiri juga cukup senang mendengar 
album ini, keseluruhan dari album ini cukup bagus 
untuk dipakai head nodding dan booty shakin', 
keseluruhan 13 lagu di album ini berisikan sound sound 
analog synthesizer, keyboard retro, fuzzy distortion, 
dan drum machine yang terdengar catchy dengan 
kesan raw.

D.A.N.C.E (yang kemudian di remix dengan 
versi yang lebih raw menjadi B.E.A.T) adalah bentuk 
penghargaan mereka kepada michael jackson, dengan 
sampling choir anak anak. saya suka saat dari track Let 
There Be Light pindah ke track D.A.N.C.E, mereka 
sangat jenius dalam urusan perpindahan satu track 
dan ke track lainya. namun tidak semua lagu di album 
ini bertemakan dancefloor anthem seperti pada 
umumnya lagu lagu electro house yang terkesan 
memaksa kita menari sampai akhirnya digotong 
pulang ke rumah. Phantom misalnya, terdengar gelap 
namun sangat dance-able di telinga saya.

Waters Of Nazareth yang penuh dengan 
distorsi bass abstrak mungkin jadi lagu paling yang bisa 
membuat kepala kalian geleng geleng tampa bantuan 
alkohol maupun methil amphetapine lagu ini juga 
banyak di remix, mulai dari feadz, mustapha 3000 
(Erol Alkan), dan banyak lagi. seperti umumnya band 
electro, house dan lainya mereka juga cukup sering 
mendaur ulang (remix, hehe) lagu lagu mulai dari 
soulwax sampai daft punk bahkan Madonna sampai 
NERD.//review by allan guling//

The clumsy boy from Gothenburg is back! 
Yeahh! lelaki pemalu dan berbakat yang 
memiliki nama jens lekman ini baru saja merilis 
album terbarunya bulan Oktober lalu, dan 
segera menjadi album favorit bystanders untuk 
p e n g h u j u n g  t a h u n  2 0 0 7  i n i .  

Bagaimana tidak? Dengan lirik2 yang begitu 
lugas dan manis juga jenaka, jens 
menggabungkan unsur-unsur penting dalam 
musik pop yang dimainkannya dengan 
kemegahan dari brass & strings sections dan 
sentuhan black soul stuffs yang kental juga tak 
lupa dengan kemelankolisan vocal jens yang 
memang membius :) 

Pada album ini sepertinya jens ingin 
bernostalgia dengan beberapa pengalaman 
cintanya yang gagal seperti pada lagu favorit 
saya, “Sipping on The Sweet Nectar” dan juga 
hubungan persahabatannya yang sangat deep 
seperti pada lagu “A Postcard To Nina” yang 
menceritakan jens mengirimkan kartu pos 
berupa dukungan terhadap temannya yang 
bernama Nina yang mencintai sejenis setelah 
sebelumnya jens pretends to be her boyfriend 
to make her parents stop worry about Nina's 
sexual orientation. What a real friend isn't he? 

Dalam album ini jens bereksplorasi dengan 
much more brass sections, strings sections, alat 
tiup, perkusi, backing vocal a la soul tahun 60-
70an yang menghasilkan salah satu album 
kandidat the best album 2007 versi bystanders. 
Highly recommended! //review by arvidson//

[ J U S T I C E ]
[ †  ( C R O S S ) ]
 2007 // Ed Bander Records

a l b u m  
review

[ J E N S  L E K M A N ]
[NIGHTS FALL OVER KORTEDALA] 
2007 // SECRETLY CANADIAN

a l b u m  
review
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