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	 pertama…kami	dari	redaksi	mohon	maaf	sebesar2nya	karena	
keterlambatan	terbitnya,	segala	daya	dan	upaya	agar	edisi	ke-2	ini	
terbit	 tepat	 waktu,	 tapi	 apa	 daya..berbagai	 halangan	 tiba2	 meng-
hampiri	kami,	ditambah	musim	hujan	yg	tidak	menentu	yg	denger2	
pelaku	utamanya	itu	si	global	warming..,	hei,	para	pemuda-pemudi,ayo	
sama2	STOP	GLOBAL	WARMING!!.	Oia,	mulai	edisi	ini	kami	namba-
hin	 satu	 halaman	 lagi,	 yaitu,	 review!	 Tempatnya	 ngereview	 album	
para	band2	indie	di	Bali	yg	keren	abiss,	bwt	band2	yang	udah	punya	
album	&	pengen	dimuat	di	majalah	ini,	silakan	kirim	ke	e-mail	kami	
atau	hubungi	kru	indieGO!	di	panggung-panggung	terdekat	di	kota	
anda.
	 Ok,	di	indieGO!	#2	ini	kami	ngangkat	tema	indie	Fashion.	fash-
ion	 itu	 ga	 pernah	 lepas	 dari	 entertainment,	 fashion	 juga	 kemasan	
dari	produk	yg	bakal	dijual.	fashion	juga	teman	sejati	musik.	Karena	
ngomongin	musik	ga	lengkap	tanpa	ngebahas	fashion	mereka.	misal-
nya,	Cuma	liat	kostum	mereka,	kalian	udah	tau	musik	mereka	baka-
lan	seperti	apa,kan!?	So,	gmn	dengan	indie?	Denger2	sih	klo	indie	itu	
identik	juga	dengan	penampilan	yg	super	heboh!masa	sich?	ok.ok,	
biar	semua	jelas,	kami	berusaha	menjelaskan	fenomena	fashion	di	
tubuh	indie.	Seperti	apa?	Silakan	scroll	halaman	berikutnya.
	 Ga	lupa	kami	bilang	makasih	banyak	bgt	buat	semua	yg	udah	
mendukung	dan	bantuin	kami.	Thx	for	the	support.	Maju	terus	indie	
bali!!	

Hohohoi..ini	magz	IndieGo!	Membuka	lapangan	pekerjaan	bagi	kamu	yang	kurang	
kerjaan	dan	butuh	kerja.	Kerjanya	sih	gampang	cuman	modal	cangkul,	sabit,	dan	
linggis	 plus	 pengetahuan	 tentang	 perkembangan	musik	 indie	 dan	 yang	 pastinya	
minatmu	terhadap	musik	terutama	indie.	Karena	lewat	goresan	tintamu	musik	indie	
dapat	tetap	eksis	dan	semakin	ga	cuma	minoritas.	Akhir	kata	kita	say-say	about	
welcome	to	indie’s	world	wahai	para	InDiEz¬	baik	yang	cwo	maupun	cwe.	
Nb	:	tulisan	yang	kalian	kirim	berformat	“ketikan	maksimal	2	halaman	letter	spasi	
1,5	 “	 langsung	kirim	 lewat	email	 indiego_magz@yahoo.com,	dengan	subjek	 “ar-
tikel”.	Yg	mau	ngirim	kritik	dan	saran	juga	ga	dilarang!kirim	ke	alamat	tadi	dengan	
subjek	“kritik&saran”	
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Pertengahan	 bulan	 september	 tepatnya	
tanggal	 22	 september	 kemarin	 terjadi	

kehingar	 bingaran	 yang	 mampu	 mem-
buat	 pengguna	 jalan	 yang	 konsen	 dengan	
macetnya	merem	melek	ke	arah	Dunkin	Do-
nuts,	Simpang	6,	Teuku	Umar,	Bali.	 “Wah-
duh,	Kerusuhan	Nich	???”
	 Weits,	 bentar	 bos,	 Ternyata	 ini	 bu-
kan	kerusuhan	ataupun	kecelakaan	berun-
tun	yang	melibatkan	 truk	manggis	dengan	
gerobak	sayur	tapi	di	sana	band_indonesia	
(b_i)	akan	melaunchingkan	album	keduanya	
yang	bertajuk	“	Mencoba	berlari	dari	Kisah	
Sedih”	 asieeekkk…..	 Baru	 sampai	 di	 lokasi	
kita	udah	disambut	sama	mbak”	cantik	ber-
dandan	 rapih	 senyum	menggoda	 yang	ng-
bantuin	 kita	 buat	 mengisi	 semacam	 guest	
book	 gitu	 dan	 selanjutnya	 kita	 dibekali	
spidol	(bukan,	bukan	buat	replika	kumis	di	
muka	mbaknya…)	untuk	memberikan	testi-
moni	tentang	launching	album	ini	di	kain	pu-
tih	besar	yang	sudah	dipersiapkan	dan	para	
tim	kreatip	b_i	memphoto	kita”	di	semacam	
replika	red	carpet	untuk	kenang”an.
	 Band	 pembuka	 kali	 ini	 rada	 gokhil	
dengan	kostum	yang	‘ajaib’	dan	absurd	jack.	
Weits,	langsung	aja	kita	inget	nie	band	na-
manya	SPRINGROLL	dengan	gitarisnya	yang	
suka	 lari	 marathon	 keliling	 venue	 sambil	
tetep	kekeuh	mainin	gitarnya	(emang	kelil-

ing	venue	beneran,lhoo…).	Puas	udah	nge-
buat	suasana	asik	ampe	6	lagu	langsung	dis-
ambung	sama	TOKEK	Band.,	ga	sia”in	waktu	
buat	ngajakin	penonton	minimal	manggut”	
dengerin	 lagu”	 mereka.	 Setelah	 nghabisin	
porsi	4	lagu	tiada	ampun.	lampu”	dipadam-
kan	dan	ditayangkanlah	video	klip	milik	b_i	
yang	 bertitel	 “Habis”.	 Sekitar	 4	 menit	 ter-
pana	ngliat	video	clip	b_i	itu,	
	 band_indonesia	 udah	 standby	 dan	
langsung	 ngegeber	 single	 “Aku	 mencintai	
Engkau	 yang	 telah	 mempunyai	 kekasih”.	
Setelah	mainin	hampir	4	lagu	ternyata	ada	
kejutan	 lagi.	Pihak	manajemen	b_i	dengan	
bantuan	 MC	 dan	 beberapa	 personil	 dari	
Springroll	dan	Tokek	udah	nyiapin	kue	tart.	
Bukan	tanpa	alasan	tapi	tanggal	20	Septem-
ber	kemarin	b_i	genap	berusia	7	tahun	(hap-
py	Birthday!!!).	Langsung	aja	Erwin	(drum),	
Wira	 (bass),	 Aries	 (Gitar)	 dan	 duo	 vokalis	
Bernard	dan	Tere	senyum”	ndiri	nerima	kue	
dari	pihak	manajemen.	Setelah	 itu	mereka	
lanjut	 ngegeber	 lagu	 sampai	 lagu	 “Habis”.	
Tiba”	 mereka	 turun	 dari	 panggung	 	 buat	
ngebagiin	500	cd	gratis	lagu”	andalan	mer-
eka	untuk	penonton.	Woooow…!!!	Dan	per-
tunjukan	hari	itu	ditutup	dgn	single	“Sampai	
Mati”	yang	disusul	dengan	aksi	DJ	Perform.	
What’s	a	Great	Show.	-yo-
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	 Kamis	malam,	27	september	2007	
adalah	pestanya	para	rocker,bro!	venue-
nya	di	the	Wave,	kuta.	Gimana	nggak?	
Cuma	 dengan	 Rp.	 25.000	 kita	 udah	
dapat	segelas	bir	dingin	di	tangan	kan-
an	dan	1	cd	kompilasi	panas	di	tangan	

kiri.	 Panas?	 Ya,	 panas!	 Karena	 malam	
itu	 adalah	 peluncuran	 album	kompilasi	
“	Moshpit	Mavericks”,	cd	kompilasi	dari	
band2	yg	pernah	ngeramein	panggung	
A	Rock	Society	yg	udah	berlangsung	se-
banyak	16	event.	Tercatat	15	band	ikut	

sorak-sorak	 bergembira	 di	 album	 ini,	
mulai	 dari	 Born	 By	 Mistake,	 Devildice,	
Discotion	Pill,	Ed	Eddy	&	Residivis,	Fuzz	
Clan,	Jeani,	Navicula,	Painfull	by	Kisses,	
Parau,	 Psychopathic,	 Suicidal	 Sinatra,	
Telephone,	 The	 Dissland,	 The	 Djihard,	

sampai	 The	 Wheels.	 Setelah	 bir	
dan	 cd	 sudah	 ditangan,disambut	
fans-fans	 metal,	 rocker,	 punk-
er	 dengan	 dresscode	 item	 udah	
menuhin	 venue,	 ikut	 moshing	
bikin	 suasana	 makin	 gerah,	 aksi	
pertama	dari	Psycopathic,	disusul	
sang	 veteran	 punkRock	 bali	 The	
Dji	 Hard,	 kurang	 panas?	 Tenang	
masih	ada	The	Wheels,	 tyus	Sui-
cidal	Sinatra,	dan	terimakasih	ke-
pada	 Navicula	 yg	 udah	 menutup	
pesta	dengan	apik.
	Selain	bergema	di	Kuta,	mereka	
mulai	menggaung	di	dunia	maya,	
karena	 saat	 itu	 juga	 diluncurkan	

website	www.arocksociety.com,	sebagai	
wadah	 untuk	 saling	 tukar	 informasi,	
bagi2	tips	antara	musisi,	fans,	dan	pen-
cinta	musik,	berbagai	info	dari	dunia	in-
die	Bali.	Yup!	Semoga	indie	Bali	semakin	
dikenal	se-nusantara.	-ws-
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Klo	 rocker	 punya	 A	 Rock	 Society,	 ga	 mau	
kalah,	 pasukan	 pop	 juga	 punya	 A	 Real	
Stream	 Rendezvous	 –	 Downtown	 Groove,	
komunitas	band	indie	yg	lebih	concern	den-
gan	beat	medium.	Eh..eh..tpi	jangan	salah,	
bukan	cemen,	bro!	biar	ga	segarang	pasu-
kan	mosphit	mavericks	mereka	 juga	 tetap	
menggigit!	 Lagu-lagu	nya	 juga	 tetap	 layak	
didenger!	walopun	baru	dua	seri	digelar	sa-
ban	minggunya	di	OZIGO	Country	di	Renon,	
Downtown	Groove	udah	ngumpulin	banyak	
band	berbakat	seantero	bali.	
	 Akhirnya	Downtown	Groove	mengin-
jak	puncak	gelaran	putaran	kedua.	Dibuka	
dengan	band	bentukan	Sigit	si	Mc	gokil	yang	
selalu	bikin	Ozigo	selalu	heboh-seheboh-he-
bohnya.	Mengibarkan	bendera	Second	First	
Love.	Mereka	bawain	4	lagu	cover	dan	1	lagu	
orisinal.	 Mereka	 ngaku	 kalo	 band	 mereka	
baru	 sekali	 ini	 manggung.	 Ternyata	 band	

berikutnya	 ::	 Supersoda	 yang	 notebene	
semua	 pemainnya	 udah	 berkibar	 di	 dunia	
permusikan	 dengan	 band	 masing-masing,	
juga	memproklamirkan	diri	 untuk	pertama	
kalinya.	Dengan	Ipenk/voc&gitar	yang	suar-
anya	bagus	banget,	Made	Navicula	dengan	
sound	 bass	 yang	 super	 khas,	 Gusde	 yang	
konstan	di	belakang	drumset	dan	tentu	saja	
si	multi	talenta	Windu/keyboard	&	arranger.	
Lagu-lagu	original	mereka	dijamin	ga	susah	
buat	menapaki	tangga	lagu	indie	radio	mana	
pun.
	 Sekarang	 giliran	 Tissue.	 Band	 yang	
naik	daun	 lantaran	 jadi	 juara	2	di	ajang	A	
Mild	 Live	Wanted	 regional	Bali	 2007,	 tidak	
membuang	banyak	waktu	mengalirkan	lagu-
lagu	 mereka	 yang	 ringan.	 Setelah	 itu	 The	
Roaster.	Akhirnya	band	ini	main	lagi.	Voka-
lisnya	yang	sempet	terserang	cacar	air,	kini	
udah	didepan	menggenggam	microphone.
Ed	Eddy	&	Residivis	di	bebani	 tugas	untuk	
menyudahi	acara	mingguan	yang	udah	ber-
jalan	sebanyak	14	kali	ini.	Bukan	beban	be-
sar	buat	Ed,	karena	semua	penonton	sudah	
siap	menunggu	aksi	 band	 kontroversial	 ini	
dari	jarak	yang	sangat	rapat.	Junkie	Joe,	Aku	
Tak	Sedih,	Lagu	Kita	Orang	Indonesia	men-
galir	lancar.	Igo	Telephone	baru	bisa	ikutan	
di	 lagu	Balas	Dendam.	Begitu	juga	dengan	
Windu	Supersoda	yang	tampil	dadakan	dan	
langsung	adu	gila	main	keyboard	sama	Ed	
Eddy.	Kronologi	Pistol	Amunisi	akhirnya	me-
nyudahi	gelaran	ini.	Tapi	jangan	sedih	kare-
na	Downtown	Groove	tidak	langsung	hilang	
begitu	 saja	 dari	 muka	 bumi.	 Tapi	 bakalan	
tayang	 lagi,	 sekali	 dalam	 setiap	 bulannya.	
Sampai	jumpa	bulan	depan.	-ws	&	igo-
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	 Berawal	 dari	 mimpi,	 untuk	 melihat	
para	musisi	bali	di	satu	panggung	yg	besar	
dan	menjadi	pesta	musiknya	Bali,	sekarang	
dengan	dana	yg	ketat,	 line	up	 sponsor	yg	
siap	berjuang,	dan	1	bulan	persiapan,	akh-
irnya	dua	panggung	raksasa	berdiri	megah	
berdampingan,sound	 system	 dan	 lighting	
dahsyat	siap	mengiringi	 jamfest	stage	dan	

mild	 stage,	 para	 musisi2	 bali	 bergantian	
nunjukin	 ilmu	masing2	 untuk	meramaikan	
kancah	musik	di	Bali.	Sudah	siap	untuk	pes-
ta	musik	buatan	local?!	Let’s	rock!!!	
	 GOR	 Ngurah	 Rai	 Denpasar	 menjadi	
saksi	 digelarnya	 Bali	 Jamfest	 2007	 untuk	
pertama	kali,	pesta	musik	terbesar	buatan	

putra-putri	 bali	 dan	 untuk	 Bali!	 “hahaha…
ya,	boleh	saja	disebut	soundrenaline	Bali!”	
ujar	Gus	Mantra,	komandan	dan	penggagas	
festival	ini.	Kita	inginnya	acara	ini	bisa	un-
tuk	memajukan	seluruh	komponen	musik	di	
bali,	tambahnya	lgi.	Untuk	yg	pertama,	dia-
dakan	selama	2	hari,	dengan	2	tema	yg	ber-
beda,	sabtu	6	oktober	harinya	para	rocker.	
Tokek,	membuka	gelaran	Bali	JamFest	 ‘07,	
lanjut	 oleh	Namaste,	Digital,	 4WD,	Scared	
of	Bums,	Discotion	Pill,	Boys	Don’t	Cry,	Ed	
Eddy	&	rsdvs,	jeanie,	Suicidal	Sinatra,	Ripper	
Clown,	Parau,	Bintang,	666,	Navicula,	XXX,	
Nanoe	 biroe,	 Lolot,	 dan	 akhirnya	 ditutup	
oleh	the	Hydrant.	hari	kedua,	dengan	tema	
“multi	 talent	 show”,	 jadi,	 kamu2	 yg	 suka	
reggae,	pop,	ska,	hiphop,	dll	ga	bole	ngele-
watin	hari	ini.	Para	musisi	yg	tampil	hari	ini,	
dibuka	 dengan	 drum	dan	 klinik,	 kemudian	
ada,	the	Wheels,	Online,	Crazy	Horse,	Patri-
ots,	D’	Ubud	n’	band,	Gde	Kurniawan,	Tude	
n’	Friend,	Manik,	Agung	Raka	Sidan,	Agung	
Wirasutha,	 Rai	 Peni,	 Dek	 Ulik,	 Joni	 Agung	
&	TT,	musisi	pendukung	Nyanyian	Dharma,	
Balawan	&	Batuan	Ethnic	Fusion,	dan	gelar-
an	musik	spektakuler	pertama	ini	akhirnya	
ditutup	 oleh	 pertunjukan	 spektakuler,	 big	
collaboration	dari	Bali	Guitar	Club	&	Drums	
Corps.
	 Sayangnya,	ntah	karena	kurang	pub-
likasi	atau	alasan	teknis	lainnya,	sepertinya	
masih	 banyak	 masyarakat	 yg	 kurang	 tau	
acara	 ini,	 dan	 penonton	 pun	 sampai	 disa-
na	seperti	masih	terkaget2	dengan	konsep	
acara	 ini.	 Itu	 sedikit	 catatan	 buat	 panitia,	
semoga	tahun	depan	bisa	lebih	menarik	lgi!	
Support	your	local	band!	-ws-

Pesta musiknya Bali

GO!stage



Promosi	band	indie	
memang	kurang	jika	
dibandingkan	band-

band	dari	major	label.	
Tetapi	indie	sekarang	

punya	magnet	kuat	
untuk	menarik	perha-

tian	khalayak	ramai.

Musik feat Fashion...
Salah	 satunya,	 gaya	 pakaian	 mereka	 yang	

sedikit	 nyeleneh.	 Kacamata	 besar,	 rompi	
bolong-bolong,	ke	panggung	pakai	kolor,	atau	
pakaian	serba	hitam.
	 Entah	itu	band	retro	atau	rock	sekalipun	
kostum	mereka	pasti	menjadi	daya	tarik	utama	
saat	tampil.	The	Buntu,	The	Unknown,	Parau,	
adalah	sederet	band-band	indie	bali	yang	gaya	
fashionnya	mempu	membuat	penonton	betah	
untuk	 berdiri	 (dengan	 satu	 kaki...)	 melototin	
mereka	 tampil.	 Atau	 The	 Upstairs	 yang	 me-
wakili	 band	 indie	 nasional	 yang	 patut	 dikasih	
two	thumbs	up	untuk	soal	fashion	yang	’ajaib’.
	 ”Menurut	saya	sih	itu	masalah	penjiwaan	
dari	 setiap	 orang,”	 tutur	 Benny,	 vokalis	 band	
Djika.	Cowok	yang	juga	tengah	menempuh	stu-
di	di	Sastra	Inggris	Udayana	ini	juga	menam-
bahkan	bahwa	masalah	kostum	yang	mencolok	
bisa	untuk	mencari	sensasi,	menjadi	ciri	khas	
dari	band	itu	sendiri,	jati	diri	ataupun	mereka	
(band)	merasa	nyaman	dengan	kostum	itu.	

”Saya rasa style mereka merupakan 
bagian dari expresi dan sekaligus 
mewakili genre musik yang mereka 
usung,”-Didit,The Sora

GO!tcha



	 	Ya,	mewakili	genre	musik	yang	
mereka	 usung.	 Coba	 saja	 lihat	 De	
Buntu,	fashion	yang	mereka	tampil-
kan	tidak	jauh-jauh	untuk	membuat	
mereka	 mudah	 berguling-guling	
dengan	 lagu-lagu	mereka	yang	pop	
rock	sedikit	retro.	
	 Menurut	 Sanjaya,	 Mahasiswa	
ISI	 Denpasar,	 tidak	 semua	 band-
band	 indie	 itu	 bergaya	 ajaib.	 ”Buk-
tinya	 band-band	 indie	 yang	 aku	
tonton	 dandananya	 biasa-biasa	
aja,”ungkapnya.	Namun,	dirinya	tak	
menyangkal	jika	ada	satu	dua	band	
indie	 yang	 nyentrik.	 ”Misalnya	 kalo	

ada	 band	 yang	
p a k a i a n n y a	
item-item,	 bisa	
ditebak	mereka	
mainnya	 rada-

rada	punk
	 ”Ah,	 gak	

semua	yang	lo	denger	itu	bener!	Buk-
tinya	ga	semua	band	indie	nyeleneh	
tuh,”	papar	AB.	”Kemaren	ada	yang	
saya	 liat	kostumnya	 item-item	saya	
kira	 band	 Punk	 ternyata	 Kangen!!,”	
tambahnya	lagi
	 Bandingkan	 dengan	 band-

band	major	sekelas	Peter	Pan.	Style	
bisa	 jadi	 biasa-biasa	 saja	 asal	 lagu	
jalan	 dan	 tampang	 bisa	 buat	 para	
gadis	koma.	Atau	jangan	jauh-jauh.	
Tokek	 band	 yang	 mengambil	 genre	
pop	 banget,	 malah	 terlihat	 seperti	
halnya	 Peterpan,	 style	 fashion	 dan	
gaya	rambut	bisa	ngepop	abis.	Dan	
berpotensi	 membuat	 kaum	 hawa	
sakaw.

	 Untuk	sebuah	style	tak	apalah	
untuk	 menunjang	 lagu-lagu	 yang	
mereka	bawakan.	Namun	ada	ga	sih	
indikasi	style	fashion	dan	gaya	ram-
but	menjadi	penutup	dari	lagu	mer-
eka	yang	biasa-biasa	aja	atau	malah	
kurang?
	 ”Akal-akalan	 saja	 kayaknya.	
Melalui	kostum	dia	mungkin	pengen	

”band indie bukan ditentukan 
dari fashion tetapi kalo dia ada 
dan ikut berpartispasi dalam 
kegiatan-kegiatan yang meli-
batkan band indie maka dia 
disebut orang indie itu aja,” -
Bardon, De Buntu.
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buat	sensasi	luar	biasa,”	repet	Jaya,	
mahasiswa	ISI	Denpasar.	Seperti	bi-
asa	banyak	yang	mencela	tak	sedikit	
pula	 yang	 mengatakan	 hal	 itu	 ga	
bener.	 ”Ga	semua	ya,	ada	yang	 iya	
ada	juga	yang	nggak,”	kilah	Sanjaya,	
juga	mahasiswa	ISI	Denpasar.
	 Benny	 Djika	 mengungkapkan	
sekitar	30%	band-band	indie	menu-
tupi	kekurangan	lagu	mereka	dengan	
fashion	yang	’nyeleneh.	”Ada	aja	sih	
yang	 gitu-gitu,	 tapi	 kualitas	 sudah	
mulai	oke	kok	sekarang,”	ujarnya.
	 Nah,	 soal	 harus	 ga	 harusnya	
band	indie	bergaya	unik	itu	memang	
kebutuhan	 masing-masing	 band.	
Tapi	 ada	 juga	 temen-temen	 kita	
yang	setuju	banget	kalo	band	 indie	
itu	pake	kostum	menarik.	”	Jadi	ka-
lau	 ga	 pakai	 jadi	 garing	 terus	 kalo	
pake	kostum	yang	unik	kan	mereka	
jadi	tambah	kuat	karakternya,”	repet	
Setyono	H.	mahasiswa	Udayana.	Dir-

inya	juga	mengatakan	kalau	kostum	
SID	 dan	 The	 Hydrant	 itu	 mantab	
banget.	 ”Tapi	 kalau	 Sucidal	 Sinatra	
kurang	 pas	 kayaknya,”	 tambahnya	
lagi.	
	 ”Pokoknya	kalo	ga	nyeleneh	ga	
indie	dah	namanya,”tutur	Didin,	Ma-
hasiswa	sastra	Inggris	Udayana.	Yah,	
bebas-bebas	aja	jika	ingin	bergaya.	
Suka-suka	kalian	para	indie	maniak,	
tentuin	 band-band	 indie	 itu	 seper-
ti	 apa.	 Indie	 ga	 cuman	 milik	 punk	
atau	rock,	iyakan?	Dan	satu	catatan	
lagi	kalian	yang	mau	buat	band	 in-
die,	modal	 fashion	 tanpa	 lagu	yang	
berkualitas	 sangat	 tidak	 baik	 buat	
pertumbuhan	 band	 indie.	 Setuju?-
na-
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De	Buntu	memang	beda	dari	band-band	
indie	lainnya.	Gaya	ajaib	mereka	mam-

pu	menyedot	berpuluh	pasang	mata	di	café	
Wayang	malam	itu.	Tak	hanya	soal	fashion.	
Gaya	bernyanyi	merekapun	rada	aneh	den-
gan	guling-guling	di	lantai.
	 Belum	memulai	obrolanpun	De	Buntu	
sudah	menunjukkan	tanda-tanda	tak	wajar.	
Seperti	 sang	Vokalis,	 	 	 Nowot,	 	 yang	 lupa	

nama	personil	De	Buntu.	Aneh,	tetapi	per-
cayalah	De	Buntu	sangat	hangat.	Dari	nama	
band	saja	 terlihat	bahwa	mereka	memang	
cukup	 aneh	 (hehehe).	 Kenapa	 harus	 De	
Buntu?
	 “Dulu	 kan	 kami	 semua	 ngekost	 di	
Jalan	Serma	Mendra.	Nah	kost-kostanya	te-
pat	di	gang	buntu.	Terus	kita	tambahin	‘De’,	
pang	 sing	 buntu	 keto	 maksudne	 (biar	 ga	
buntu	gitu	maksudnya),”	cerita	Bardon.	Be-
rawal	dari	 kost-kostan.	De	Buntu	memulai	
debutnya	sebagai	band	tanggal	21	Mei	2001.	
“Eh	2000	kayaknya,”	koreksi	Bardon.	“2001	
eh…’78	 an,”koreksi	Nowot	 sambil	mengga-
ruk-garuk	kepala.	Bardon	kembali	bingung	
memilih	2000	atau	2001.	Lalu	Nowot	protes	
“Kamu	kok	ga	sinkron	sih,	2000	atau	2001?”	
Semua	orang	disitu	dibuat	sakit	ayan	oleh	
kelakukan	 	 mereka.	 	 Akhirnya	 2001	 yang	
Bardon	pilih.
	 Ah…seandainya	Nowot	tak	ajaib	pas-
ti	ada	yang	kurang	dari	grup	band	yang	ab-
surd	nan	asik	itu.	Bardon	sangat	bersyukur	
punya	 vokalis	 yang	 nyeleneh.	 “Yah	 setiap	
orang	 punya	 sesuatu	 yang	 unik	 didirinya,	
mungkin	 ada	 yang	 aneh	 di	 gaya	 bicara,	
Cuma	 kalo	 dia	 (Nowot-red)	 ya..	 memang	
aneh	disemuanya,”	 tutur	Bardon	 lagi	 yang	
dibarengi	gelak	tawa	lainnya.	Bukan	hanya	
kelakuan	 yang	 nyentrik.	 Malam	 itu	 Nowot	
memakai	 rompi	 bolong-bolong.	 “Ini	 bukan	
sengaja	 biar	 gaya,	 tapi	 emang	ga	mampu	
beli”.	Hehe…
	 Untuk	 perform	di	 panggung	 	 	mer-
eka			hanya	suka-suka.	Tergantung			mas-

indieGO! #2|8

GO!ndezvous

De Buntu
Biar Ga’ Buntu



ing-masing	personil.	Dengan	fashion	yang	
rada	retro	plus	sering	ngbawain	 lagu-lagu	
jadul,	banyak	yang	mengira	De	Buntu	men-
gusung	tema	Retro.	“Sebenarnya	basic	kita	
Rock	 and	 Roll..yah..kita	 juga	 masih	 nyari	
jati	dirilah,”	papar	Bardon.	Meski	demikian	
album	perdana	De	Buntu	tahun	2003	silam	
berjudul	Retro	Aktif,	ada	yang	udah	punya?	
Hohoho	 sayangnya	 De	 Buntu	 tidak	 mem-
perjualbelikan	 album	 tersebut.	 “Yah	 kita	
Cuma	bagi-bagiin	aja,”	terang	Nowot	sam-
bil	rada	ngejambak	rambut	kriwilnya.
	 Tapi	 jangan	 kecewa.	 November	 ini	

De	Buntu	akan	menelurkan	album	ked-
uanya.	 Judulnya	 FunTheMental.	
“	 Jadi	 begini,	 disisi	 fun-nya	 itu	
ada	mental	nya	(mampus…ga	ngerti),”	
terang	Nowot	ngawur.	FunTheMental	yang	
juga	 menjadi	 moto	 mereka	 ini	 artinya	 in-
gin	 menyenangkan	 jiwa-jiwa	 yang	 suram	
(set…).	 “Dengan	 pop,	 rock,	 dangdut,	 dll	
dah”	tambah	Bardon.
	 Di	 album	 FunTheMental	 mereka	
membagi	 3	 kategori.	 “Fun	 itu	 yang	 agak	
lambat,	the	itu	sedeng-sedeng,	terus	men-
tal	 yang	 mengekspresikan	 musik	 dari	 kita	
kayak:	Duel	Maut,	Penjahat,	dan	Gerombo-
lan	Pengacau,”	jelasnya.	(	Lha?	Koq	kriminal	
smua?	)
	 Dalam	 bermusik,	 De	 Buntu	 sangat	
mengidolakan	The	Sora,	Naif,	The	Beatles,	
dan	 Koes	 Plus.	 “Pokoknya	 The	 Sora	 luung	
sajan	 (bagus	 sekali),”	 puji	 Bardon	 sumrin-
gah.	 Soal	menciptakan	 lagu,	 Amang	men-

jadi	 kuncinya.	 “	Bwat	arransemen	bareng-
bareng	lah,”	tambahnya.
	 Bagi	De	Buntu	musik	adalah	hobi	se-
dangkan	karier?	Pastinya	donk.	“Semuanya	
kerja jadi disain grafis, kecuali bassist kita, 
pegawai	negeri,”	repet	Bardon	kembali.	Pan-
tas	saja	akhir-akhir	 ini	nama	De	Buntu	ja-
rang	terdengar.	Ya	begitulah	De	Buntu,	lebih	
mengutamakan	kerja,	dan	musik	hanyalah	
hobi.	Walau	jarang	terdengar	tetapi	hobi	itu	
sepertinya	punya	magnet	kuat	hingga	mem-
besarkan	nama	De	Buntu,	lagi.	Iyakan?	Iya	
Loh....	
-txt:na,pict:ws-
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	 Melanjutkan	 trilogi	 mereka,	 Lewat	
album	kedua	yang	bertajuk	“Mencoba	Ber-
lari	Dari	Kisah	Sedih”,	mereka	menghipnotis	
kaum	pujangga	cinta	dengan	lagu-lagu	ber-
temakan	 cinta.	 Kabarnya	 sich	 album	 yang	
kedua	 ini	 diadaptasikan	 dari	 kisah	 nyata	
salah	 satu	 personilnya,	 siapa	 ya??	 (hehe-
he…)
	 Dari	cover	CDnya	aja	dah	ketahuan	
bro,	 tanah	 yang	 kering	 and	 pecah-pecah,	
ibaratkan	 hati	 kali	 ya.	 “Sabar	 ya	 nak	 ya..	
Hidup	itu	penuh	perjuangan”.
Di	album	kedua	mereka,	b_i	mencoba	men-
cari	suasana	yang	lebih	fresh	alias	segar	bro,	
artinya	 di	 album	 kedua	 mereka	 yang	 gila	
abiezz	itu	bener-bener	sedap	dipandang,	di-
hirup	ataupun	ditongkrongin	bareng	bro,	so	
you	already	know	that..	Hits	kedua	mereka	
“Habis”	bener-bener	jadi	gandrungan	pecin-
ta	musik	dari	anak	ingusan	ampe	yang	udah	
keriput	 sekalipun,	 pokoknya	 edan	 banget	
dah…Istilah	gaulnya	“DALEM”	banget…
Ehmmm…	 apa	 lagi	 dunkz	 yang	 keren	 bin	
ajaib	di	album	ini??	Guampang	bro,	ente	cu-
kup	 beli	 albumnya,	 dengerin	 trus	 inget	 ya	
jangan	 dibajak…	 kecuali	 pengen	 ikut	 Per-
himpunan	Pembajak	Indonesia…Jangan	ya,	
nggak	baek,	kata	nenek	itu	berbahaya…he-
hehe…
	 Yang	ajaib	bin	ajaib	adalah	lagu-lagu	
lainnya	 yang	 kayaknya	 kebanyakan	 kalo	
disebutin	satu	persatu,	tapi	demi	perdamaian	

dunia	 ini,	 itu	 bukan	 masalah	 bagiku..(lho	
koq..)
Selain	 “Habis”	 kamu	 juga	 bisa	 ngeden-
gerin	 yang	 lainnya,	 pokoknya	 dijamin	
keren	dah,	“Sampai	Mati”,”Save	Me	From…
?”,”Terlambat”,”Ku	 Tetap	 Mengenang	 Indah
”,”Mendua”,”Putus”,”Aku	 Mencintai	 Engkau	
Yang	Telah	Mempunyai	Kekasih”,”Ku	Takkan	
Pernah	Menyesal”	and	“Kau	Bukan	Segalan-
ya”.
ane	 jamin	 ente	 punya	 telinga	 pasti	 bakal	
termanjakan	 oleh	 besetan	 suara	 yang	
menggugah	 selera…hehehe…Susah	 banget	
dilukiskan	 dengan	 kata-kata	 (secara	 aku	
bukan	pelukis..)	hehehe…
Pokoknya	kamu	enggak	bakalan	nyesel	dah	
ama	ni	album..Dijamin	keren	abiezzz…HID-
UP	INDIE….!!!!!-esha-
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Rubrik	GO!KHIL	ini	adalah	media	curhat	masyarakat	umum	yang	mencintai	musik	
dan	menjunjung	tinggi	asas	keadilan	dan	kebenaran.	kirimkan	keluhan	kamu	sep-
utar	 permasalahan	 yang	 berkaitan	 dengan	 musik	 seperti	 masalah	 band,	 demo	
lagu,	pacar,	keluarga,	teman,	disfungsi	seksual,	problema	suami	istri,	kepemilikan	
tanah,	utang	piutang	dan	pembuatan	ktp.	e-MaIL	dengan		secukupnya	ke	indie_
magz@yahoo.com,	jangan	lupa	subjectnya	“gokil”
jika	tak	memungkinkan	kami	juga	menerima	keluhan	dengan	memakai	merpati	
pos	yang	disertai	dengan	meterai	sepuluh	ribu	dan	perangko	super	kilat.	jangan	
pernah	mengirim	pertanyaan	dengan	kambing	pos	karena	kambing	jarang	mandi	
sehingga	sangat	berpotensi	membuat	seisi	kantor	redaksi	kabur.	

1.	alu	mr.	GO(khil)...	ini,	saya	itu	ndak	bisa	
maen	musik...	tapi,	cewek-cewek	seka-
rang,	suka	sama	cowok band.	hmm,	gi-
mana	ya	caranya	biar	saya	keliatan	kayak	
anak	 band	 tapi	 tanpa	 harus	 belajar	 alat	
musik	 dulu?	 Apa	 yang	 harus	 saya	 laku-
kan?!	Help....!
(lo_v7@xxx.com	 -	 www.otakiphan.
blogspot.com)
1.	 Hem,	 emang	 banyakan	 cewe	 karang	
suka	sama	anak	band.	beda	waktu	jaman	
90’an	dulu,	banyakan	cewe	suka	ke	laut.	
soalnya	di	 laut	 banyak	 cewe	matre	 (nah	
lo?)	kalo	maw	disukain	banyak	cewe	tapi	
ga	bisa	maen	musik,	 loe	minimal	harus 
punya daya tarik	 yang	 cukup	 seperti	
tarik	tambang,	tarik	ulur	ataupun	tarik	
layangan.	kalo	udah	punya	ketertarikan	
yang	cukup,	cara	kedua	adalah	menebar-
kan	ciri	khas.	ciri	khas	ini	bisa	berupa	bau	
badan,	 upil,	 suka	 nabok	 orang	 dari	 be-
lakang	kalo	bangun	pagi	-	pagi	atau	nge-
lempar	kucing	gila	ke	kerumunan	cewe2.	
minimal	 cewe2	 bakalan	 memperhatikan	
loe	deh.	PASTI	ITU!!!

2.	 Hei	 Go-Khil	 yang	 rada	 ga	 nyambung,	
gue	punya	kasus	nieh.	Suatu	hari	anaknya	
pak	tono	jalan2	di	pinggir	kali,	trus	di	lem-
par	 pake	batu	 kali	 sampe	dia	 nyebur	 ke	
kali.	nah,	pertanyaannya	kira2	bahaya	ga	
ya	kalo	nyebur	ke	kali	???
(absurd_99_peace@xxx.com)
2.	Sebenarnya	yah,	kasian	juga	si	anak_
PAk_Tono	 itu.	 udah	 jalan2	 ga	 berdosa	
malah	nyebur	ke	kali.	jatuhnya	nista	pula,	

3.	Om	Go_khiL,	Aku	Mau	Nanya	Nieh....	
KNaPa	Kalo	ORaNg	EmO	Thu	Kalo	NYAnYi	
SuKa	TeriAk-TeriAk	Yakh????
(yansanjaya@xxx.com)
3.	Hem,	HEm,	Hem,	Emo	itu	asal	katanya	
dari	 kata	 EMO-tional.	 Seperti	 kita	 tahu,	
Emotional	atau	emosional	(dalam	Kamus	
Besar	 Bahasa	 Indonesia	 versi	 revisi)	
merupakan	 saat	 dimana	 seorang	 manu-
asia	sedang	berada	pada	puncaknya	sep-
erti	 puncak	 gunung	 atau	 puncak	 bukit.	
saat	 emotional	 bisa	 datang	 ketika	 jari	
kelingking	kita	ketendang	kaki	meja	atau	
tangan	kita	kejepit	pintu.	di	 saat	 seperti	
itulah	asal	mula	teriakan	pertama	kali	ter-
cetus	dan	akhirnya	dijadikan	bernada	oleh	
EMO-LoVERS.	ITULAH	Knapa	Jawabannya	
Adalah!!!!

GO!khil
pake	disambit	pake	batu	kali.	hem,	hem,	
hem,	sebenarnya	nyebur	ke	kali	itu	meru-
pakan	 bencana	 bagi	 semua	 orang.	 Bay-
angkan	kalo	kalinya	sedalam	3000	meter,	
bayangkan	 kalo	 ada	 buaya	 atau	 hiu	 di-
dalamnya,	Bayangkan	kalo	dia	mangap2	
waktu	tenggelam	(ya	iyalah	mangap2!!!)	
bahaya	 kan???	 untuk	 itu	 wahai	 orang-
yang-suka-mencari-korban	 lewat	 jalan	
ke-KALI-an	/	orang	yang	suka	mendorong	
orang	untuk	nyebur	ke	kali	/	orang	yang	
ngelempar	batu	kepada	orang	yang	jalan	
di	pinggir	kali	sehingga	orang	itu	terjatuh	
baik	 sengaja	 atau	 tidak...	 cepat-cepat-
lah	 dekatkan	 dirimu	 kepada	 yang	 MAHA	
KUASA,	karena	walaupun	kita	tidak	tahu,	
BELIAU	tetap	TAHU.	TOBATLAH!!!




