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ABSTRAK
Memahami konsep bermusik Bangkutaman sebagai subkultur musik indiepop
membutuhkan tiga hal. Pertama, mengenai konteks lahirnya Bangkutaman; kedua, pandangan
musik Bangkutaman terhadap subkultur musik indiepop; ketiga, pengaruh pandangan
tersebut terhadap karya dan keseharian hidup mereka. Ketiga pemahaman tersebut dapat
digunakan untuk memahami: mengapa musik Bangkutaman menjadi bagian subkultur musik
indie terutama indiepop? dan apa pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari bermusik secara
indie?
Konteks lahirnya Bangkutaman berhubungan dengan lahirnya subkultur musik
indiepop di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Bangkutaman lahir ketika gaung reformasi
tengah gencar menjadi berita. Hal tersebut rupanya membawa pengaruh terhadap
keberlangsungan subkultur musik indiepop. Kemunculan sebuah komunitas indiepop
merupakan usaha awal untuk mewadahi para pecinta musik indiepop. Bukan itu saja,
dibuatnya berbagai fanzine secara swadaya membuat indiepop semakin dikenal.
Ciri khas dari konsep bermusik subkultur musik indie adalah RCA dan DIY. Kedua
konsep ini adalah konsep yang mengusung semangat perlawanan dan etos kerja yang
mandiri. Kedua konsep tersebut juga digunakan oleh Bangkutaman dalam bermusik maupun
dalam keseharian mereka. Selain itu, ciri khas dari konsep bermusik subkultur musik indie
terletak pada kedekatan mereka dalam jalinan pertemanan. Jalinan pertemanan tersebut
terjalin karena adanya kesamaan visi dalam bermusik. Ketiga elemen tersebut sangat
mempengaruhi karir bermusik Bangkutaman. Konsep RCA digunakan Bangkutaman
terutama dalam proses pembuatan musik dan keseharian mereka, DIY digunakan
Bangkutaman untuk mengemas dan mendistribusikan musik. Sedangakan konsep
pertemanan, meskipun bukan konsep utama yang melatar belakangi kegiatan bermusik
Bangkutaman, namun pertemanan yang erat antar pegiat subkultur musik indie membuat
scene indie menjadi kuat dan solid.
Dengan hadirnya Bangkutaman dan band indie lain, diharapkan dapat memberikan
ruang alternatif bagi para percinta musik terutama bagi pecinta musik yang sudah bosan
dengan musik yang dihadirkan oleh industri musik mainstream. Bangkutaman, sebuah
kelompok musik ilmiah dalam arti mereka lahir dari perguruan tinggi, dimana para
personilnya merupakan anak muda yang berpendidikan, rupanya mempelajari tentang
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ideologi subkultur musik indie. Tampaknya proses belajar mereka berhasil. Hal tersebut
terlihat ketika pada akhirnya mereka kembali bermusik dibawah ‘bendera’ Bangkutaman.
Dengan kata lain, ada kebutuhan para personil untuk bersatu kembali. Pengaruh lain dari
ideologi subkultur musik indie tampak dalam karya-karya dan keseharian mereka. Sehingga
dapat dikatakan bahwa Bangkutaman merupakan kelompok musik dimana orang-orangnya
menciptakan kanon mereka sendiri.

Kata kunci: budaya, subkultur, musik, indie
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ABSTRACT
To know the musical concept from Bangkutaman as a subculture of indiepop music,
we need three things. First, the inception concept of Bangkutaman; Second, Bangkutaman
musical’s perception towards subculture in indiepop music; Third, the influence of its
perception towards their attainments and daily life. Those three comprehensions can be used
to understand: why Bangkutaman’s music becomes a part of subculture in indie music,
especially indiepop? and what effects that appeared from playing music in indie scene?
The circumstance on the formation of Bangkutaman related to the formation of
indiepop music subculture in Indonesia, especially in Yogyakarta. Bangkutaman was formed
while the reformation era strongly talked in media. Thus, it brought influences to the
continuation of subculture in indiepop music. The emergence of indiepop community was the
initial efforts to accommodate the indiepop music lovers. It was not stopped on that point, the
forming of independent fanzines made indiepop increasingly well-known.
The characteristics of musical concept from indiepop music subculture are RCA and
DIY. Both of them bring the spirit of resistance and independent work ethic. They were also
used by Bangkutaman in making music as well as in their daily life. Furthermore, the
characteristic of musical concept from indiepop music subculture was laid in their close
friendship. The friendship was closely tied because of the same vision in making the music.
Those three elements were greatly influenced the music career of Bangkutaman. RCA
concept was mainly used by Bangkutaman in the process of making music and their daily
life, DIY was used to pack distribute their music. While the concept of friendship, although it
was not the main concept which was used as the background of Bangkutaman’s music, their
close relation with the indie subculture musician made the indie scene stronger and more
solid.
The presence of Bangkutaman and others indie bands, it is expected to give the
alternative space for music lovers especially for those who are already bored with the music
which is provided by industry of mainstream music. Bangkutaman, a group of scholarly
musician in this sense they were formed from college, in which the members were belonged
to a well-educated young people, studied the ideology of subculture in indie music. It seemed
their learning process was successfully achieved. It was showed when they finally played
their music once again under the name of Bangkutaman. In the other words, there was a need
from the members to reunite. Other influences from the ideology of subculture in indie music
x
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appeared in their attainments and daily life. Thus, it can be said that Bangkutaman is a group
of musician in which the members create their own cannon.
Key words: culture, subculture, music, indie.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Objek kajian penelitian ini adalah musik. Musik adalah suatu hasil karya seni
bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan
penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau
struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan1. Musik sebagai suatu bentuk ekspresi
telah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan sehingga saat ini musik
dapat dijumpai di mana-mana dan dengan berbagai macam aliran. Aliran-aliran musik
tersebut telah memberikan kontribusi pada pemahaman diri dan juga telah dijadikan
sebagai suatu identitas bagi individu atau sekumpulan masyarakat. Musik muncul di
manapun dan dalam beragam situasi. Dengan kata lain, musik mempunyai sifat yang
personal.
Seni musik mempunyai beberapa ciri khas. Pertama, musik memiliki unsur-unsur
yang kuat dalam mempengaruhi manusia, sehingga musik sangat berperan dalam
kehidupan sehari-hari misalnya dalam konteks keagamaan, politik, dan fungsi sosial 2.
Meskipun musik dapat berperan dalam konteks keagamaan, politik dan fungsi sosial,
musik juga merupakan bagian dari kehidupan anak muda, misalnya, keberadaan seorang
anak muda diakui jika dia mendengarkan musik yang saat itu sedang tren. Kedua, musik
dianggap mempunyai kekuatan komunikatif yang diketahui orang, dan unsur-unsurnya
dianggap fiktif.
1
2

Drs Jamalus, 1988. Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik, Dept Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. hlm 1
Mack, Dieter, 2004. Musik Kontemporer dan Persoalan Kultural, ARTI, hlm 1
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Sebagai sarana dalam mengungkapkan ekspresi dan pikiran, musik memiliki
potensi untuk mengutarakan kritik sosial. Misalnya, beberapa waktu lalu, sekitar bulan
April 2008, grup band Slank menyanyikan lagu ciptaan mereka yang berjudul Gossip
Jalanan. Dalam lirik lagunya, Slank menyindir pemerintah Indonesia. Grup Slank dapat
dengan leluasa menyindir pemerintah tanpa perlu khawatir ketika menyanyikan lagu
karena Slank berlindung dalam suatu daerah yang dianggap fiktif, apalagi judul dari lagu
tersebut adalah Gossip Jalanan. „Gossip‟ mengacu pada suatu keadaan yang belum pasti
kebenarannya3. Hingga pada perkembangan selanjutnya, musik yang digunakan sebagai
ungkapan ekspresi dan pikiran pada akhirnya tidak lepas dari amatan kapitalisme. Musik
yang pada awalnya bersifat seni, yang diciptakan oleh manusia sedikit demi sedikit
menjadi tidak otonom. Musik sudah menjadi barang dagangan yang sudah lepas dari
esensinya sebagai produk seni. Agen dari kapitalisme dalam musik biasa disebut dengan
major label. Ketika sebuah lagu laku di pasaran, meskipun lagu tersebut bersifat
mengkritik, misalnya mengkritik pemerintah, namun tetap diproduksi oleh pihak major
label karena lagu tersebut banyak digemari oleh masyarakat. Musik yang pada awalnya
merupakan suatu budaya yang menemani hidup kita, berubah menjadi suatu pesona yang
segera dimanfaatkan oleh industri kapitalis.
Minat masyarakat Indonesia (terutama anak muda) dalam bermusik cukup besar,
terutama bermusik dalam bentuk grup band. Hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta
audisi dalam suatu kompetisi band. Pada bulan Januari 2011 yang lalu misalnya, dalam
acara pameran buku Grebeg Buku, diadakanlah sebuah festival band. Festival band
tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Januari. Tanggal 1 dan 2 Januari
3

Namun kefiktifan tersebut tidak berlaku pada lagu kebangsaan, misalnya Indonesia Raya dan lagu-lagu
rohani.
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dilaksanakan audisi, dan tanggal 3 dilaksanakan final band. Keseluruhan peserta yang
mengikuti audisi dari tanggal 1 sampai tanggal 2 total berjumlah 60 band. Dari 60 band
diambil 10 band terbaik untuk mengikuti final pada tanggal 3 Januari 4.
Seiring dengan minat yang cukup besar tersebut maka terciptalah “wadah” untuk
menampung kreasi grup band-grup band dalam bermusik. Wadah yang dimaksud adalah
perusahaan rekaman. Perusahaan rekaman terbagi menjadi dua: major label dan indie
label. Jika sebuah band ingin bergabung dengan major label, pada umumnya mereka
harus mengirimkan demo lagu. Ketika lagu tersebut cocok, grup band tersebut kemudian
dipanggil oleh pihak major label untuk selanjutnya dikontrak oleh perusahaan rekaman.
Namun dalam perkembangannya, major label ini juga melakukan jemput bola. Yang
dimaksud dengan jemput bola yaitu major label melakukan audisi-audisi band. Band
yang lolos seleksi biasanya kemudian diminta untuk mengirimkan demo lagu. Tentu
hanya band yang mempunyai karya lagu yang dianggap cocok oleh pihak perusahaan
rekamanlah yang akan dipanggil untuk merekam lagunya dan dikontrak oleh perusahaan
rekaman tersebut. Iming-iming materi, dan kepopularitasan menjadi salah satu alasan
mengapa banyak anak muda membentuk grup band. Berbeda dengan major label, indie
label lebih mengusung semangat DIY atau Do It Youself. Secara singkat, Do It Yorself
adalah semangat

yang mengedepankan kemandirian. Kemandirian dari

mulai

memproduksi sampai mendistribusikan lagu.
Fenomena yang kemudian terjadi akibat dari maraknya grup band dan tumbuh
suburnya keberadaan perusahaan rekaman adalah rancunya penggunaan kata indie. Istilah
indie sering digunakan oleh band yang sedang dalam proses merangkak dan belajar
4

Acara Grebeg buku berlangsung digedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta pada tanggal 1
sampai 5 Januari 2011. Festival band dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Januari 2011. Seluruh peserta
festival band tersebut dinilai oleh tiga orang juri.
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sebelum bertemu dengan major label. Band dengan kasus seperti ini disebut peneliti
sebagai band yang pura-pura indie. Karena berorientasi pada major label, tentu mereka
memainkan dan memproduksi musik mainstream, namun berproduksi secara minor,
dalam arti memproduksi lagu tanpa dukungan major label. Karena memproduksi secara
minor maka grup band ini mengusung nama indie. Mereka membawa bendera indie
secara manajerial saja.
Berbeda dengan band yang disebut oleh peneliti sebagai band yang benar-benar
indie. Dalam bermusik, band yang benar-benar indie ini menolak atau berseberangan
dengan konsep musik mainstream. Band yang benar-benar indie tidak hanya indie secara
manajerial, namun mereka juga meramu musik dan liriknya berbeda dengan musik dan
lirik lagu produk mainstream. Bahkan mereka juga menolak masalah pembentukan image
yang dilakukan oleh major label. Singkatnya, band yang benar-benar indie ini tidak
berorientasi pada pasar maupun major label.
Sebuah band yang bernaung dalam major label biasanya dikontrak untuk
pembuatan beberapa album. Dalam satu album sudah ditargetkan harus terjual dalam
jumlah tertentu. Namun tidak semua band cocok dengan kinerja dan isi kontrak yang
dibuat oleh major label tersebut. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan perbedaan
konsep bermusik antara pihak grup band dan perusahaan rekaman. Perbedaan itu meliputi
materi lagu yang berupa lirik lagu dan musik yang harus dimainkan juga masalah
pembentukan image dari suatu grup band. Jika perbedaan tersebut sudah terjadi dan tidak
menemukan kesepakatan, suatu grup band lebih memilih untuk mengembangkan karir
bandnya secara mandiri dengan memilih jalur indie.

4
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Secara manajerial, ketika sebuah grup band memilih jalur indie atau bergabung
dengan indie label, karya mereka tidak ditargetkan harus terjual dalam jumlah tertentu,
juga tidak ada bentuk kontrak rekaman yang terlalu mengikat. Selain itu, grup band juga
lebih bebas dalam memilih konsep dalam bermusik dan menciptakan image mereka
sendiri. Dengan kata lain, aturan-aturan dalam indie label tidak begitu mengikat
dibandingkan dengan aturan-aturan dalam major label. Namun suatu band yang
menempuh jalur indie atau bergabung dalam indie label harus bekerja keras agar
eksistensi band tetap terjaga.
Untuk menghasilkan dan mendistribusikan lagu dalam bentuk kaset ataupun CD,
band-band indie mempunyai cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh band
yang berada dalam naungan major label. Untuk merekam lagu, biasanya sebuah band
indie merekam lagu di sebuah studio dengan biaya sendiri. Jadi, mulai dari pemesanan
studio, merekam lagu, hingga proses mixing dan mastering 5 lagu dilakukan dengan biaya
sendiri. Biasanya tiap personil melakukan patungan. Karena mahalnya biaya perekaman
lagu 6, biasanya sebuah band indie hanya merekam dua sampai tiga lagu saja. Setelah
lagu tersebut selesai direkam, pendistribusian lagu pun juga dilakukan secara
“underground”7 yaitu dengan cara dititipkan ke distro-distro atau dijual di lapakan ketika
ada pertunjukan musik dan tidak dijual di toko-toko kaset. Tidak sampai di situ saja,
5

Proses mixing atau penyelarasan suara. Proses mixing ini sangat penting karena berpengaruh pada enak tidaknya
sebuah lagu. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan semua komponen yang mendukung sebuah lagu, baik
instrumen maupun vokal. Oleh karena itu penggunaan telingga dan rasa sangat penting. Sedangkan proses mastering
lebih umum disebut finishing.
6

Setiap studio musik memiliki tarif yang berbeda, namun tidak berbeda jauh. Sebagai gambaran, Studio
Avila di Yogyakarta, memasang harga Rp 250.000/ 5 jam, belum termasuk biaya mixing lagu. Biaya
mixing lagu di studio musik umumnya sekitar Rp 65.000/ jam.
7
Istilah underground menggambarkan jaringan-jaringan resistensi yang muncul selama Perang Dunia II.
Sementara underground yang muncul pada akhir era 60-an menjadi sinonim untuk Kontrakultur dan
Masyarakat alternative. Dengan implikasi-implikasi represi, tantangan, dan aktivitas “tersembunyi” nya.
Sumber: . Thorne, Tony, 2008. Kultus Underground Pengantar Untuk Memahami Budaya (Kaum Muda)
Pasca Modern. Terj. Fad, Fashions and Cults; The Definitive Guide to (Post-) Modern Culture. The
Continuum. Yogyakarta.
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sebuah band juga membutuhkan eksistensi. Sebuah band dikatakan eksis jika band
tersebut sering melakukan pertunjukan musik. Jika band yang berada dalam naungan
major label sudah mempunyai jadwal promo album melalui berbagai media, band indie
tidak mempunyai jadwal-jadwal promo seketat jadwal promo band major label. Band
indie harus rajin mencari berbagai event yang sekiranya dapat menunjukkan dan
meningkatkan eksistensi band. Apa yang dilakukan oleh band indie mulai dari biaya
rekaman yang dilakukan secara patungan sampai pada pencarian event dalam rangka
meningkatkan eksistensi band biasa disebut dengan DIY (Do It Yourself) yaitu gerakan
musik yang berbasis dari apa yang dimiliki8.
Ada beberapa hal yang harus dimengerti sehubungan dengan ideologi dari istilah
independen dalam kaitannya dengan masalah musik selain dari sisi manajerial. Bagi
komunitas subkultur musik indie, independen tidak hanya terletak pada sisi
manajerialnya. Namun, lebih pada ideologi yang tidak berorientasi pada musik pasar
serta cara hidup musisi itu sendiri. Bagi komunitas subkultur, selain berproduksi lagu
secara minor label, seorang musisi indie harus mengerti dan menghayati tentang RCA9
(Root, Character, dan Attitude). Root mengacu pada kedalaman sebuah band atau
personil band dalam menghayati musik yang dimainkan, Character mengacu pada
ketokohan yang ditampilkan setelah sebuah band atau personil band mengerti dengan
genre yang diikuti, dan Attitude mengacu pada perilaku dari band atau personil band.
Sebuah band atau seseorang yang mempunyai RCA yang baik biasanya mengerti benar
dengan musik yang dimainkan, low profile dan menganggap dirinya bukanlah seorang
8

Barker, Chris, 2004. Cultural Studies Teori dan Praktik, Kreasi Wacana, Terj, Cultural Studies, Theory and Practice
hlm 12
9

Istilah RCA dimengerti luas oleh pelaku subkultur musik indie. Dikemukakan oleh Arkham Kurniadi,
salah satu pendiri komunitas indiepop di Yogyakarta. Wawancara dilakukan tgl 5 Juli 2010 di Yogyakarta.
Selanjutnya akan dibahas di bab empat sub bab dua.
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super star yang harus dibanggakan atau dielu-elukan. RCA jugalah yang digunakan oleh
band indie untuk menunjukkan identitasnya. Istilah RCA adalah suatu istilah yang
umumnya dimengerti oleh orang yang benar-benar mengerti dengan ideologi indie.
Penelitian ini mengkaji indie dalam kaitannya dengan subkultur dan genre musik,
yaitu indiepop. Keberadaan subkultur indiepop sendiri tidak dapat lepas dari awal mula
keberadaan subkultur punk di Inggris. Subkultur punk pada waktu itu mengkritisi kondisi
sosial masyarakat di Inggris paska perang. Dimana pada waktu itu, era tahun 70-an,
terjadi krisis ekonomi sehingga menimbulkan kelas-kelas dalam masyarakat. Masyarakat
bawah merasa tidak memiliki hak untuk menikmati hiburan. Menikmati musik klasik dan
menonton opera dalam sebuah gedung pertunjukkan dirasakan sebagai suatu hal yang
mustahil mengingat tidak terjangkaunya harga sebuah tiket pertunjukan. Hal tersebut
membuat masyarakat kelas bawah menciptakan alternatif-alternatif hiburan 10.
Awal keberadaan subkultur indiepop terjadi pada masa transisi dari punk ke arah
post-punk, yaitu pada akhir 70-an hingga awal 80-an. Masa transisi itu diberi nama
tersendiri untuk menjuluki kecenderungan musik punk yang semakin ngepop. Pelakupelaku yang berada dalam masa transisi ini menentang stereotipe yang menganggap
bahwa musik pemberontakan harus identik dengan rock ataupun kehingar-bingaran.
Sehingga, lagu-lagu yang dihasilkan pun tidak cukup pop untuk disebut pop, dan tidak
cukup punk untuk disebut punk

11

. Ketika musik bergenre indiepop ini semakin marak,

kondisi masyarakat dan kondisi musik di Inggris pun juga berubah. Sehingga kritik pun
tidak hanya ditujukan kepada pemerintah Inggris saja, namun kritik yang lebih luas

10

Dirangkum dari Jube. 2008. Musik Underground Indonesia Revolusi Indie Label. Harmoni. Yogyakarta
Thorne, Tony. 2008. Kultus Underground Pengantar untuk Memahami Budaya (Kaum Muda)
Pascamodern. Trj. Fads, Fashions and Cults; The Definitive Guide to (Post-) Modern Culture. hlm 130.
11
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ditujukan kepada industri musik di Amerika yang telah mengamerikakan Inggris,
khususnya dalam bidang musik 12.
Hingar-bingar indiepop Inggris pada akhirnya sampai juga di Indonesia.
Kemunculan indiepop pertama di Indonesia yaitu di kota Bandung pada tahun 1993
seiring dengan perkembangan musik-musik underground. Hingga akhirnya indiepop pun
juga muncul di Yogyakarta pada akhir tahun 1999. Kemunculan indiepop di Yogyakarta
diawali dengan adanya suatu komunitas yang bernama Common People. Kontribusi
konkrit dari Common People terhadap indiepop di Yogyakarta adalah dengan menggelar
acara rutin berupa penampilan band-band indiepop dan gathering bagi penggemar
indiepop. Acara tersebut dinamai Garage Party. Garage Party juga merupakan sarana
untuk mencari massa baru 13
Adalah Bangkutaman, salah satu band indiepop di Yogyakarta yang bergabung
dengan komunitas Common People. Bangkutaman telah menjadi idola dalam scene indie
di Yogyakarta. Band yang didirikan oleh dua mahasiswa Universitas Sanata Dharma
yaitu Bayu dan Irwin ini memulai sepak terjangnya pada tahun 1999. Kedua mahasiswa
tersebut menyukai genre yang sama, yaitu indiepop. Dari kesamaan genre tersebut
mereka kemudian membuat band dengan mengajak Acum yang juga memiliki
ketertarikan yang sama dengan indiepop.Setelah beberapa kali berganti personil, akhirnya
Bangkutaman sampai saat ini bertahan dengan tiga personil yaitu Irwin sebagai pemain
gitar, Wahyu Nugroho atau Acum sebagai vokalis, pemain bass dan harmonika, dan
Dedyk E. Nugroho sebagai pemain drum dan perkusi. Sampai saat ini Bangkutaman telah
menciptakan tiga buah album. Selain itu, kiprahnya juga cukup membanggakan bagi
12

Huq, Rupa. 2006. Beyond Subculture Pop, Youth, and Identity in a Postcolonial World. Routledge.
London and New York. hlm 142
13
Wawancara dengan Dimas, salah satu pendiri Common People, 3 Maret 2010, di Yogyakarta.
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komunitas indiepop di Yogyakarta karena dalam perkembangan sepuluh tahun karirnya,
Bangkutaman sudah dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dikenal di luar
negeri, salah satunya melalui konser yang diadakan pada tahun 2009 di Singapura 14 dan
Australia15.
Ada beberapa hal yang menarik jika berbicara mengenai sebuah band terutama
mengenai ke-indie-annya. Salah satu hal yang menarik adalah membicarakan indie
berkenaan dengan subkultur. Ke-indie-an yang berkenaan dengan subkultur berarti
membicarakan tentang band yang ideologinya tidak hanya sekadar memproduksi dan
mendistribusikan lagunya secara swadaya. Namun, indie yang berideologi melawan
musik mainstream. Melawan musik mainstream berarti melawan musik yang diproduksi
secara massal dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan tentu saja memakmurkan
pemodal. Pemodal dalam hal ini adalah major label. Jadi, jika sebuah band menyebut diri
mereka adalah band indie dalam hal ini subkultur musik indie yang resisten terhadap
mainstream, pertanyaan lebih lanjut yang dapat ditanyakan adalah sejauh mana sebuah
band memahami konsep-konsep ke-indie-an. Penelitian ini akan melihat sejauh mana
band Bangkutaman memahami gagasan subkultur musik indie, khususnya indiepop yang
kemudian mereka terapkan dalam karya dan praktik bermusik mereka.

2. Rumusan Masalah
a. Apa konteks munculnya band Bangkutaman di tengah subkultur musik indie di
Indonesia?
b. Bagaimanakah Bangkutaman memahami gagasan subkultur musik indiepop?
14

Marr, Fajar, “EIGHTSENTIAL BANGKUTAMAN”, Dab Magazine edisi Decade of Escapade 20002009, Yogyakarta, hlm 27.
15
Adicumi, “HARDNEWS Bangkutaman”, Fun zine #3, hlm 4
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c. Bagaimanakah Bangkutaman mewujudkan pemahaman tersebut dalam karya dan
praktik berkesenian mereka?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menarasikan

konteks

munculnya

band

Bangkutaman di tengah subkultur musik indie di Indonesia dan memetakan pemahaman
Bangkutaman atas gagasan dan perwujudannya.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu masyarakat
memberikan cara pandang baru terhadap aliran musik tertentu serta menilai musik
sebagai cara masyarakat memaknai hidupnya. Bagi studi kajian budaya, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai studi kasus dari budaya yang
berbeda. Dalam dunia musik, penelitian ini diharapkan dapat mengangkat indiepop
mengingat indiepop ini adalah genre musik yang belum begitu dikenal. Bagi para
penggiat indiepop dan fans indiepop sendiri, dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat menjadi sumber referensi mereka untuk memahami indiepop lebih dalam lagi.

4. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai musik indie ataupun musik mainstream masih terbatas.
Namun, bukan berarti penelitian tersebut benar-benar baru ataupun belum pernah
dilakukan. Buku yang membicarakan tentang industri musik di Indonesia ditulis oleh
Muhammad Mulyadi pada tahun 2009. Dalam bukunya yang berjudul Industri Musik
Indonesia Suatu Sejarah, Mulyadi sedikit menceritakan bahwa pernah terjadi
pembredelan dalam dunia musik yang dilakukan oleh Sukarno karena musik dianggap

10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
meniru budaya barat. Namun tidak lama setelah pembredelan tersebut, musik justru
berubah menjadi sesuatu yang mampu memberikan pemasukan bagi negara. Selain
menulis tentang musik dalam kaitannya dengan politik pada waktu itu, Mulyadi juga
menulis tentang industri musik panggung dan industri musik rekaman. Industri musik
panggung menjual penampilan bermusik secara langsung, misalnya dengan adanya
pentas-pentas musik, sedangkan industri musik rekaman menjual suara penyanyi dalam
bentuk piringan hitam (1960-1970an) atau kaset (1973- sekarang). Dapat dikatakan
bahwa buku yang ditulis oleh Mulyadi ini membahas musik atau industri musik
mainstream karena Mulyadi menjelaskan bahwa ada hubungan kerja sama antara pihak
perusahaan rekaman dengan artis, juga ada beberapa penjelasan tentang aturan
pemerintah mengenai pendistribusian kaset.
Dalam Music Record Indie label, Idhar mengutip perkataan Rob Bowman,
seorang ahli musik yang menyatakan bahwa pembeda antara indie label dengan major
label adalah major label memiliki suatu sistem produksi nasional untuk produknya,
sedangkan indie label mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menangani produksi
maupun distribusi produknya. Selain itu, buku ini juga memuat sejarah mengenai industri
rekaman dan sejarah indie label. Buku yang diterbitkan pada tahun 2008 ini juga memuat
tentang tips-tips mengelola band secara indie 16.
Hubungan antara musik pop dan budaya kaum muda kontemporer yang kemudian
dihubungkan dengan studi subkultur dengan menggunakan studi kasus ditulis oleh Rupa
Huq. Buku yang banyak berbicara mengenai budaya anak muda paskakolonial ditulis
pada tahun 2006 dengan judul Beyond Subculture Pop, Youth, and Identity in a
Postcolonial World. Dalam bukunya, Rupa Huq mencoba mulai dengan perdebatan dari
16

Rez, Idhar. 2008. Musik Records Indie Label Membuat Album Independent. Mizan
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ranah lokal ke tahap global dengan teori hibridisasi. Huq juga menggunakan studi kasus
gerakan pemuda postkolonial musik pop kota London, Inggris. Kekurangan dari tulisan
ini adalah keengganannya untuk menawarkan kesimpulan spesifik. Huq hanya
menawarkan untuk kaum muda global bahwa musik pop dapat digunakan sebagai bahan
diskusi yang menarik dibanding karya musik itu sendiri. Selain itu Huq juga menyoroti
karya CCCS Birmingham.
Sejarah kelahiran indiepop sebagai subkultur ditulis oleh Jube pada tahun 2008
dalam bukunya Revolusi Indie Label Musik Underground Indonesia. Dalam buku terbitan
Harmoni tersebut, Jube tidak hanya membicarakan indiepop secara khusus tetapi juga
membicarakan musik-musik lain yang beraliran melawan mainstream seperti musik
raggae. Namun, tulisan dari Jube tersebut terasa “out of date” karena tidak menyertakan
problematika indiepop pada waktu sekarang ini. Problematika tersebut dibahas secara
khusus oleh Anjum Fauzi dalam artikel yang berjudul “Indie Pop” dari Mata Jendela17.
Dalam artikel oleh Mata Jendela pada tahun 2008 tersebut menjadi menarik ketika
Anjum memaparkan bahwa sejarah, defini, dan perkembangan indiepop bukanlah sesuatu
hal yang mudah untuk dipahami. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa alinea yang
menggambarkan jatuh bangunnya komunitas indie pop termasuk kesalah kaprahan orang
awam dalam memahami konsep independen dalam konteks musik indie pop. Tulisan
Anjum ini menjadi sangat relevan dengan penelitian ini karena memuat banyak informasi
yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini.

17

Fauzi, Anjum. 2008. “Indie Pop”, Mata Jendela. November, hlm 3
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Sedangkan penelitian yang relatif baru dan obyeknya di Indonesia adalah
penelitian yang dilakukan Brent Luvaas pada tahun 2009 18. Penelitian tersebut mengkaji
masalah indiepop di Indonesia khususnya di Bandung. Penelitian itu berjudul
“Dislocating Sound: The Deterritorialization of Indonesian Indie Pop”. Dalam tulisannya
Brent membicarakan tentang salah satu grup band indie pop yang berasal dari Bandung,
yaitu Mocca. Menurut Brent, dalam bermusik Mocca telah terpengaruh oleh pasar global.
Salah satu buktinya yaitu dalam pemilihan kata di dalam lirik lagunya. Kesimpulan dari
tulisan Brent, hal yang dilakukan Mocca adalah demi pencapaian popularitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Brent Luvaas mengenai hiruk-pikuk indiepop di
Bandung tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran bagi peneliti mengenai musik
indiepop yang tumbuh dan berkembang di Bandung sehingga dapat menjadi referensi
untuk melakukan penelitian ini. Penelitian Brent Luvaas tersebut juga berguna untuk
membuka wacana bagi peneliti tentang sesuatu yang disebut indie. Dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan tentang perkembangan
musik indiepop di luar Bandung sekaligus pengetahuan tentang konsep perlawanan dari
band yang menamakan dirinya band indie yang saat ini sedikit sekali disinggung oleh
penulis-penulis tentang indiepop.

5. Kerangka Teoritis
Penelitian ini membicarakan musik dalam katannya dengan subkultur. Untuk itu,
teori besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori subkultur. Untuk membaca

18

Luvaas, Brent. 2009. Dislocating Sound: The Deterritorialization of Indonesian Indie Pop, Cultural
Antropologhy, vol 24
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subkultur, peneliti menggunakan tiga frame yaitu sosiologi musik, pascakolonial, dan
estetika musik.
Konsep subkultur adalah suatu konsep yang terus bergerak yang bersifat
konstitutif bagi objek studinya. Ia adalah suatu terminologi klasifikatoris yang mencoba
memetakan dunia sosial dalam suatu tindak representasi19. Kultur dipahami sebagai cara
hidup tertentu yang mengekspresikan makna dan nilai tertentu bukan hanya dalam seni
tetapi juga dalam institusi dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata „sub‟ mengandung
konotasi suatu kondisi yang khas, yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum
atau masyarakat mainstream. Bagi cultural studies, kebudayaan dalam subkultur
mengacu kepada „seluruh cara hidup‟ atau „peta makna‟ yang menjadikan dunia ini dapat
dipahami oleh anggotanya

20

.

Pengertian penting lagi mengenai subkultur adalah bahwa

subkultur dipandang sebagai ruang budaya menyimpang yang digunakan untuk
merepresentasikan diri. Hal tersebut memungkinkan adanya perlawanan-perlawanan yang
terjadi di dalam subkultur tersebut.
Keberadaan subkultur indiepop di Indonesia, khususnya Yogyakarta tidak muncul
begitu saja karena musik bergenre indiepop itu sendiri bukanlah genre musik asli dari
Indonesia, apalagi dari Yogyakarta. Di sini berarti ada proses masuknya genre indiepop
ke Yogyakarta. Selain itu juga, subkultur indiepop di Yogyakarta memiliki fase-fase
perkembangan. Fase-fase tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan situasi masyarakat di
mana subkultur tersebut tumbuh yaitu kondisi dan situasi masyarakat di Yogyakarta.

19

Thrnton, S via Barker, 2000. Cultural Studies Teori dan Praktik,. Kreasi Wacana, trj. Cultural Studies,
Theory and Practice. Yogyakarta. hlm 341
20
Barker, Chris, 2000. Cultural Studies Teori dan Praktik. Kreasi Wacana. trj. Cultural Studies, Theory
and Practice. Yogyakarta. hlm 341
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Untuk membicarakan mengenai subkultur dan cara membaca kehidupan subkultur
tersebut, tentu tidak dapat lepas dari apakah subkultur itu. Dalam SUBCULTURE The
meaning of style, Dick Hebdige menulis:
Subcultures represent „noise‟ (as opposed to sound): interference in the orderly sequence
which leads from real event and phenomena to their representations in the media. We
should therefore not underestimate the signifying power of the spectacular subculture not
only as metaphore for potential anarchy „out there‟ but as an actual mechanism of
semantic disorder: a kind of temporary blockage in the system of representations21
(Subkultur merupakan representasi lawan dari “suara” yang selama ini ada. “Suara” yang
direpresentasikan oleh subkultur tersebut menjadi sebuah fenomena dan nyata
kehadirannya. Oleh karena itu, tidak seharusnya meremehkan kekuatan subkultur)

Dalam penelitian ini, tulisan Hebdige tentang subkultur digunakan untuk
membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan “diri” subkultur indiepop itu sendiri
misalnya tentang keterkaitan antara perkembangan indiepop dengan

perkembangan

indiepop di Indonesia sebagai “lawan” dari musik mainstream. Selanjutnya, tulisan
Hebdige tersebut juga digunakan untuk membicarakan tentang subkultur indiepop itu
sendiri, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlawanan yang dilakukan
oleh subkultur indiepop. Musik juga dapat membentuk hal-hal lain di luar musik itu
sendiri. Misalnya pola hidup tertentu, dan gaya tertentu. Teori subkultur akan
menjelaskan mengenai keterkaitan subkultur dengan hal-hal di luar genre itu sendiri.
Mengacu dari teori subkultur yang dikemukakan oleh Hebdige di atas, maka
membicarakan mengenai subkultur berarti juga membicarakan tentang perlawanan atau
resistensi. Dalam The SAGE Dictionary of Cultural Studies dijelaskan bahwa
The common use of the term resistance refers to opposition or insubordination that issues
from relationships of power and domination. That is, resistance takes the form of
challenges to and negotiations of the ascendant order. It is common to understand
resistance as an essentially defensive relationship to cultural power experlenced as
21

Hebdige, Dick, 1997. “Subculture: The Meaning of Style” dalam buku The Subculture Reader ,
Routledge, London and New York. hlm 130
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external and 'other' by subordinate social forces. Here, resistance arises where a
dominating culture seeking to impose itself on subordinate cultures from without.
Consequently, resources of resistance are to be located in some measure outside of the
dominating culture. This is the way that resistance has commonly been understood by
cultural studies writers when they talk about class conflict, ideological struggle or
counter-hegemonic blocs. This is to grasp resistance in term of a zero-sum model of
power that involves constraint. For example, subcultural style was understood as a
dynamic and creative signifying practice of spectacular subcultures that was contrasted
to passive consumtion of cultural industry commodities and as such was a manifestation
of symbolic resistance 22.
(Penggunaan umum resistensi merujuk pada oposisi atau sikap membangkang dari isu-isu
dari hubungan kekuasaan dan dominasi. Artinya, resistensi mengambil bentuk tantangan
dan negosiasi dari tatanan kekuasaan. Hal ini umum untuk memahami resistensi sebagai
tindakan bertahan kekuatan 'lain' yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial bawah.
Di sini, resistensi muncul ketika budaya dominasi berusaha untuk memaksakan diri pada
bawahan budaya. Sebagai contoh, gaya subkultur dipahami sebagai praktik yang
menandakan kedinamisan dan kreatif subkultur spektakuler yang dikontraskan dengan
konsumsi pasif komoditas industri budaya dan dengan demikian merupakan manifestasi
dari perlawanan simbolik)

Resistensi atau perlawanan biasanya muncul karena adanya represi. Sebagai
ilustrasi, pada era 60‟an sampai 70‟an, rambut gondrong merupakan simbol perlawanan
anak muda. Bahkan pada masa orde baru upaya represi dengan merazia rambut gondrong
pun digelar. Sehingga pemuda dengan rambut gondrong dianggap akan mengganggu
stabilitas negara. Ilustrasi lain, misalnya dalam kehidupan keluarga. Orang tua, sebagai
pihak yang mempunyai otoritas, membuat berbagai aturan untuk anak-anaknya. Karena si
anak merasa aturan-aturan tersebut tidak cocok atau sudah ketinggalan jaman, maka
terjadi sikap melawan atau membangkang yang dilakukan oleh si anak. Dalam ilustrasi
tersebut, si anak merasa ditindas. Oleh karena itu, si anak melakukan tindakan melawan.
Konteks dalam penelitian ini tentu sedikit berbeda. Subkultur muncul ketika
wadah yang diberi nama major label tidak dapat menampung seluruh cara pandang, dan
cara bermusik anak muda-anak muda Indonesia. Bahkan, major label tidak jarang
22
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mengalienasi band-band sehingga band-band tersebut memilih untuk tidak bernaung
dalam major label tertentu.
Berbicara mengenai musik, tidak terlepas dari masyarakat yang berada di sekitar
musik tersebut tumbuh. Untuk membicarakan tentang musik dalam kaitannya dengan
masyarakat, maka digunakanlah teori sosiologi musik. Musik juga dapat menjadi cermin
masyarakat. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam masyarakat dapat tercermin dari
musik yang berada dalam lingkungan masyarakat. Suka Harjana menulis dalam bukunya
Corat-Coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini sebagai berikut:
Musik adalah keseluruhan dari perwujudan semangat moral (spirit), dan bobot nilai
(contents) yang terkandung di dalamnya. Ia tidak mungkin dicitrakan hanya melalui
sosok, peran, dan cara bagaimana alat dan musik itu sendiri direalisasikan dalam suatu
permainan. Musik bukan hanya pesan dan kesan, akan tetapi keseluruhan substansi
wacana hubungan antara musik dengan manusia penciptanya sebagai subject matter.
Musik, seperti citra pemainnya, tidaklah sendiri di dalam kesendiriannya. Ia ada karena
berada dalam konteks.23

Musik tidak pernah hadir sendirian. Musik hadir karena ada konteks yang
melingkupinya. Misalnya, dalam sebuah pertunjukan orkestra musik, musik dapat
mengalun indah karena disitu musik tidak hadir sendirian. Beberapa alat musik bermain
bersama termasuk dirigen yang mengiringi orkestra. Orkestra tersebut terlihat lebih indah
karena di dalam pertunjukan orkestra juga ada penonton yang hadir dan menikmati musik
yang dihadirkan oleh pemusik-pemusik di panggung. Dalam penelitian ini, musik
indiepop hadir karena ada yang “menghidupi” yaitu penggemar indiepop. Selain itu juga
ada genre-genre musik lain yang hadir sehingga dapat menjadi pembeda antara musik
yang bergenre indiepop dengan musik yang bergenre lain.
DaSilva dalam The Sociology of Music mengemukakan bahwa:
23
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Seeing music as social may not be the most artistic or elegant approach, but it may yet be
useful. Sociology of music is aimed at self-knowledge. It is the hope that people who
engage in musical conduct can overcome whatever lack of understanding and whatever
24
social superstitions they have about that activity
(Mengkaji musik sebagai suatu lembaga sosial mungkin bukan merupakan suatu
pendekatan yang paling artistik ataupun pendekatan yang paling elegan. Namun,
pengkajian tersebut sangat berguna. Sosiologi musik ditujukan ke pengetahuan pribadi.
Hal tersebut merupakan suatu harapan di mana orang yang terikat di dalam pengadaan
musik dapat mengatasi pengertian yang sempit dan mitos sosial apapun itu yang mereka
miliki diberbagai kegiatan)

Kutipan di atas menjelaskan bahwa musik bukanlah suatu pendekatan yang
artistik, namun penelitian mengenai musik berguna untuk mengatasi suatu permasalahan
tertentu, misalnya kondisi sosial sebuah masyarakat tertentu. Dengan kata lain, musik
dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkaji suatu masyarakat.
Dalam hal ini, membicarakan keberadaan indiepop tentu saja tidak dapat
dilepaskan dari kondisi masyarakat dimana indiepop tersebut tumbuh. Teori sosiologi
musik tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai awal mula masuknya
indiepop di Indonesia, khususnya Yogyakarta dan tumbuh-kembang dalam kaitannya
dengan situasi tertentu yang hidup dalam masa itu. Dengan menggunakan sosiologi
musik diharapkan dapat mempermudah untuk mengetahui peran musik dalam sebuah
masyarakat, ataupun bagaimana masyarakat “mengadakan” sebuah musik.
Karena musik sangat berkaitan dengan masyarakat, maka sangat dimungkinkan
jika musik dapat menciptakan sebuah kultur baru maupun subkultur seperti yang
dikatakan Da Silva dalam The Sociology of Music
Music too represents an instance of people influencing one another in a variety of ways.
Music is one of the forms in which societies become evident to their members. Social
reality is embodied in individuals activities, musical and otherwise25

24
25
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We understand something social about a group or society by the way that music is lived,
by the way it supports and influences lives within that society26
(Musik juga dapat menggambarkan pengaruh yang dimiliki oleh seseorang yang satu
dengan yang lain dengan berbagai cara. Realitas sosial dipadukan di dalam aktivitas
perorangan, musik, dan sebaliknya. Kita dapat mengerti suatu kondisi sosial tentang
kelompok atau masyarakat dengan cara mengamati bagaimana musik dihidupi, didukung,
dan berpengaruh terhadap hidup masyarakat)

Kutipan di atas menjelaskan bahwa musik dapat merepresentasikan banyak hal,
misalnya realitas sosial. Ketika musik merepresentasikan suatu kondisi sosial membuat
suatu pengetahuan tertentu tentang kondisi masyarakat. Realitas sosial yang dipadukan
dengan musik pada akhirnya menjadikan musik menjadi sesuatu yang dihidupi dan
berpengaruh di dalam masyarakat.
Membicarakan musik tentu terkait dengan konsep estetika musik. Estetika erat
kaitannya dengan rasa. Misalnya, ketika mendengarkan musik tertentu perasaan menjadi
tenang karena musik yang sedang didengarkan tersebut indah dan membawa perasaan
kagum dan larut lebih dalam. Hal tersebut disebut pengalaman estetis. Pengalaman estetis
ini bersifat personal. Artinya, antara individu satu dengan yang lain mungkin terjadi
perbadaan dalam menilai sebuah musik yang sedang didengarkan.
Dalam penelitian ini, musik akan dibahas dengan menggunakan estetika kognitif.
Graham dalam Philosophy of the Art mengemukakan bahwa:
…. aesthetic cognitivism, the view that art is most valuable when it serves as
source of understanding27
(…estetika kognitif, pandangan bahwa seni adalah yang paling berharga ketika ia
berfungsi sebagai sumber pemahaman)

26

Dasilva, Fabio, 1984. The Sosiology of Music, University of Natre Dame Press. Indiana. hlm vii
Graham, Goldon, 1997. Philosophy of the Art An Introduction to Aesthetic. Routledge. London and New
York. hlm 62
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Hingga pada akhirnya musik terbukti dapat memberikan rasa senang dan diyakini
sebagai bentuk ekspresi dari beberapa emosi manusia yang mendalam. Kesenangan atau
pleasure tersebut tidak dapat dijelaskan dengan membedakan secara jelas dan mendalam
bahkan juga tidak dapat memberikan alasan mengapa kita memilih suatu jenis musik
tertentu28. Meskipun tidak dapat dijelaskan, dan tidak dapat diberikan alasan, namun
dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memaparkannya dengan dua cara dalam
menikmati musik, yaitu menikmati musik Bangkutaman dengan menjadi „penonton‟ dan
„pendengar‟ musik. Artinya, Bangkutaman akan dinikmati dengan cara „menonton‟ halhal diluar unsur-unsur musik, dan „mendengar‟ unsur-unsur musik yang mereka mainkan.
Karena musik indiepop bukan musik asli Indonesia dan penelitian ini mengambil
studi kasus band Indonesia, yang notabene sebagai masyarakat paskakolonial, maka
untuk membicarakan imaji apa yang terbentuk oleh subkultur musik indie Yogyakarta,
khususnya subkultur musik indiepop, maka perlu dibicarakan mengenai kajian
poskolonial.
Dalam The Sage Dictionary of Cultural Studies, poskolonial diartikan sebagai
a critical theory that explores the condition of postcoloniality,that is, colonial relations
and their aftermath. The term 'poscolonial' might be understood to refer only to a time
period since the colonization processes of the eighteen and nineteen centuries. The
concept 'postcolonial' alludes to the world both during and after European colonization
and as such postcolonial theory explores the discursive condition of postcoloniality.
Postcolonial theory explores postcolonial discourses and their subject positions in
relation to the themes of race, nation, subjectivity, power, subaltern, hybridity and
creolization29
(sebuah teori kritis yang mengeksplorasi kondisi postkolonialitas, yaitu, hubungan
kolonial dan sesudahnya mereka. 'Poskolonial‟ mungkin dipahami untuk merujuk untuk
jangka waktu proses kolonisasi abad delapan belas dan sembilan belas. 'Postkolonial'
konsep yang menyinggung dunia baik selama dan setelah kolonisasi Eropa dan sebagai
28
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teori postkolonial seperti mengeksplorasi kondisi diskursif postkolonialitas. Teori
postkolonial mengeksplorasi wacana postkolonial dan posisi subjek mereka dalam
kaitannya dengan tema ras, bangsa, subjektivitas, kekuasaan, bawahan, hibriditas dan
kreolisasi)

Dalam

bukunya,

Postcolonial

Theory

A

critical

introduction,

Gandhi

mengemukakan bahwa secara singkat poskolonialisme muncul untuk menggambarkan
sikap masyarakat terjajah terhadap penjajah. Yang dimaksud dengan penjajah di sini
adalah penjajah asing dan pribumi sebagai yang tertindas. Dampak dari penjajahan
tersebut ada dua. Pertama, sikap pribumi yang melawan ataupun menentang penjajah.
Dalam menentang penjajah, konsep hibriditas menjadi strategis untuk digunakan.
Peniruan terhadap budaya dominan menjadi siasat untuk merongrong keberadaan
sekaligus kekuatan pusat budaya. Pertemuan antara budaya dominan dengan budaya yang
terpinggirkan menjadi sesuatu yang unik sekaligus mampu mendobrak batas-batas
wilayah kultural. Menurut Barker dalam bukunya Cultural Studies Theory And Practice,
konsep hibriditas berguna dalam menjelaskan percampuran identitas maupun kemunculan
identitas baru. Pieterse via Barker membagi hibriditas dalam dua kelompok besar.
Pertama, hibriditas struktural yang mengacu kepada berbagai arena sosial dan
institusional misalnya zona perbatasan. Kedua, hibriditas struktural yang menjelaskan
tentang asimilasi, bentuk-bentuk pemisahan, serta identitas baru yang mengaburkan
sekat-sekat kultural. Menurut Bhabha, Hibridasi adalah percampuran dari berbagai hal
yang telah berkarakter hibrida. Seluruh kebudayaan merupakan zona berubahnya sekat
dan hibridisasi. Kedua, selain sikap menentang ternyata tidak jarang justru pribumi
bersikap memuji bahkan terpesona. Ada rasa benci akibat penjajahan namun ada rasa
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kagum terhadap hal-hal yang telah diperbuat oleh kolonial30. Sikap kemenduaan inilah
yang disebut sebagai sikap yang ambivalen.
Dalam penelitian ini, konsep hibriditas digunakan untuk mengkaji sejauh mana
Bangkutaman mencampurkan musik Barat dengan konsep-konsep bermusiknya terutama
melalui lirik lagu Bangkutaman yang kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Selain
konsep ambivalensi juga digunakan sebagai usaha untuk melihat konsep-konsep
bermusik Bangkutaman ketika berhadapan dengan situasi, kondisi industri musik dan
subkultur musik indie.

6. Metode Penelitian
Objek kajian penelitian ini adalah musik dengan subjek penelitian band
Bangkutaman. Secara keseluruhan, penelitian ini dimulai pada tahun 2009. Lokasi
penelitian ini lebih banyak berada di Yogyakarta. Pencarian data pun juga lebih banyak
dilakukan di Yogyakarta seperti wawancara dan menonton konser. Satu kali berada di
Jakarta yaitu ketika peneliti menonton konser peluncuran album Ode Buat Kota pada
bulan Oktober 2010.
Penelitian dilakukan dengan wawancara, membaca dokumen-dokumen, dan
observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti mewawancarai Irwin dan Acum
sebagai personil tetap band Bangkutaman. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti
mengalami sedikit masalah dengan waktu, terutama untuk mewawancari Dedyk yang
berprofesi sebagai pengacara. Keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara tatap
muka, terutama dengan para personil Bangkutaman, menjadikan kekurangan dari
penelitian ini. Karena saat ini Bangkutaman berdomisili di Jakarta, dan masing-masing
30
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personilnya memiliki kesibukan, maka dalam beberapa wawancara yang lebih mendalam,
peneliti memanfaatkan sarana komunikasi seperti telepon, dan situs jejaring sosial akun
facebook milik Bangkutaman yang dikelola oleh manajer Bangkutman, akun facebook
milik Irwin, dan akun facebook milik Acum sebagai media untuk berinteraksi dengan
personil Bangkutaman. Selain itu, peneliti juga mewawancari Irwin melalui akun yahoo
messenger miliknya. Wawancara melalui situs jejaring sosial tersebut sebagai lanjutan
dari wawancara tatap muka yang sebelumnya pernah dilakukan. Karena Bangkutaman
tidak mempunyai fans club untuk menampung ataupun mendata fans mereka, maka
peneliti mengadakan wawancara dengan orang-orang yang „dekat‟ dengan Bangkutaman.
Data tersebut kemudian dianalisis dengan proses deskripsi dan interpretasi.
Untuk mendapatkan informasi tambahan, peneliti mewawancari Dimas dan
Arkham Kurniadi serta beberapa narasumber lain yang memiliki kompetensi dengan
topik penelitian ini. Dimas dan Arkham adalah pendiri komunitas Common People.
Karena narasumber penelitian ini cukup sibuk dengan pekerjaan mereka, maka kegiatan
wawancara pun disesuaikan dengan aktifitas narasumber dalam bekerja dan kerapkali
terpaksa dibatasi karena waktu yang bisa diluangkan narasumber pun sangat terbatas.
Selain itu, menurut pengamatan peneliti mengenai gestur dan mimik muka, beberapa kali
narasumber terlihat kurang ingat untuk menjelaskan secara rinci beberapa pertanyaan
yang diajukan oleh peneliti. Misalnya perihal waktu atau kejadian-kejadian tertentu.
Bahkan beberapa kali untuk menjawab pertanyaan tertentu, narasumber mengutarakan
bahwa moddnya kurang sesuai untuk menjelaskan jawaban secara lebih rinci. Peneliti
menduga, hal tersebut diakibatkan karena narasumber mengalami kelelahan setelah
bekerja.
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Selain melakukan wawancara, peneliti juga membaca artikel-artikel yang tulis
oleh orang lain tentang Bangkutaman, menganalisis dokumentasi-dokomentasi misalnya
foto-foto dan rekaman video ketika band Bangkutaman melakukan pertunjukan musik,
rekaman lagu, teks lagu, dan akun facebook dari band Bangkutaman. Dokumen-dokumen
yang berupa foto diambil langsung oleh peneliti, namun ada juga yang berasal dari
Bangkutaman untuk selanjutnya diunduh oleh peneliti dengan ijin dari pihak
Bangkutaman.
Ketika peneliti membaca artikel-artikel tentang subkultur musik indie atau
Bangkutaman, kadang kala terdapat ketidaksamaan antara artikel dengan hasil
wawancara. Ketidaksamaan tersebut misalnya mengenai keterangan penanggalan suatu
kejadian tertentu. Selain itu, karena peneliti lebih banyak membaca zine yang kebanyakan
tidak mencantumkan tanggal terbit, maka dalam penelitian ini pun peneliti tidak dapat
mencantumkan tanggal terbit dari zine tersebut secara tepat.
Paling menarik adalah ketika peneliti melakukan observasi dengan menonton
konser band dalam berbagai genre baik mainstream maupun subkultur. Khusus konser
band subkultur, peneliti mengamati bahwa pelaku-pelaku dalam subkultur musik indie di
Yogyakarta tidak banyak. Hal tersebut terlihat ketika peneliti menonton gigs metal
misalnya, si A ada dan menjadi bagian dalam acara tersebut. Lain waktu ketika peneliti
menonton gigs indiepop, si A juga terlibat dalam gigs indiepop tersebut. Dari observasi
menonton band ini peneliti juga menemukan istilah-istilah menarik. Salah satunya adalah
istilah „metal kaos‟31. Agar dapat membaur dengan penonton dan pelaku-pelaku di dunia
subkultur, peneliti sengaja memakai kaos salah satu band pengisi acara di gigs tersebut.
31

Istilah metal kaos ini didapat peneliti ketika meneliti menyaksikan acara konser musik metal Hellnation
pada tanggal 16 oktober 2011 di Jogja National Museum. Pada waktu itu mc mengatai seorang penonton
yang tidak dapat menyebutkan lagu dari salah satu band pengisi acara.
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Misalnya ketika menonton gigs indiepop, peneliti memakai kaos Bangkutaman. Namun
ketika peneliti menonton gigs metal, misalnya, peneliti sengaja memakai kaos salah satu
grup band metal. Hal tersebut dilakukan peneliti karena peneliti menganggap bahwa kaos
menjadi semacam identitas dalam sebuah pertunjukan musik.

7. Sistematika Penulisan
Bab I dalam tesis ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang kajian,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang berisi hal-hal yang
berhubungan dengan kajian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II berisi pendeskripsian tentang konteks munculnya band Bangkutaman di
tengah subkultur musik indie di Indonesia. Pendeskripsian tersebut meliputi kemunculan
dan perkembangan subkultur musik indie dan indiepop beserta situasi-situasi yang sedang
terjadi pada waktu itu.
Bab III berisi mengenai pemetaan data yang telah berhasil dikumpulkan oleh
peneliti. Data tersebut meliputi sejumlah wawancara dengan dua personil Bangkutaman.
Pemaparan wawancara tersebut bertujuan untuk menemukan sejauh mana gagasan
subkultur musik indiepop dimengerti oleh Bangkutaman.
Bab IV berisi analisis data yang telah dikemukakan dalam bab III. Analisis data
tersebut dimaksudkan untuk menemukan sejauh mana Bangkutaman mewujudkan
pemahaman mengenai gagasan subkultur musik indiepop dalam karya dan praktik
berkesenian mereka.
Bab V berisi kesimpulan dan penutup
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BAB II
SUBKULTUR MUSIK INDIE DI INDONESIA

Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu tentang konteks
munculnya band Bangkutaman di tengah subkultur musik indie di Indonesia. Peneliti
akan mulai dari kondisi industri musik di Indonesia. Dalam membicarakan industri
musik, peneliti akan sedikit menengok industri musik di Amerika Serikat sebagai
penguasa industri musik dunia.
Keadaan industri musik di Indonesia akan dijadikan acuan dalam membicarakan
subkultur musik indie Indonesia dengan terlebih dahulu melihat subkultur musik indie di
Inggris. Hal tersebut dikarenakan kemunculan subkultur musik indie Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari subkultur musik indie Inggris. Karena membahas subkultur musik
indie Indonesia tidak dapat lepas dari subkultur musik indie di Bandung dan Jakarta,
maka dalam bab ini juga akan dibicarakan sedikit mengenai subkultur musik di Bandung
dan Jakarta sebelum membahas subkultur musik indie di Yogyakarta sebagai salah satu
kota di mana subkultur musik indie berkembang.

1. Industri Musik
Dalam sub bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah industri musik
secara umum untuk selanjutnya melihat sejarah industri musik di Indonesia. Selain
membicarakan mengenai sejarah industri musik, dalam sub bab ini peneliti juga akan
membahas mengenai konsep bermusik yang terkandung dalam industri musik.
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1.1 Industri Musik: dari masa ke masa 32
Dunia rekaman bermula sekitar akhir abad 19. Hal tersebut berkaitan dengan
beberapa penemuan teknologi dari berbagai penemu yang menjadi awal digunakannya
teknologi suara dan rekaman. Salah satu penemuan penting tersebut adalah teknologi
telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Penemuan tersebut menjadi
penting karena penemuan tersebut menjadi prinsip digunakannya teknologi suara dan
rekaman33. Kemudian setelah itu ditemukan fonograf, alat yang dapat merekam suara,
oleh Thomas Alfa Edison tahun 1876. Fonograf adalah alat yang terbuat dari silinder
berbungkus kertas timah yang dapat merekam suara dengan cara mengubah getaran udara
menjadi alur udara yang meliputi sebuah rotasi silindris timah. Selanjutnya ditemukan
alat-alat lain seperti gramofon pada tahun 1887 yang merupakan pengembangan dari
fonograf.
Hingga pada tahun 1888, seorang pemodal bernama Jesse Lippincott mengambil
alih gramofon dan fonograf sebagai lahan komersil dan menjadikannya sebagai media
hiburan di tempat-tempat hiburan di Amerika. Hanya dengan koin, orang-orang dapat
mendengarkan rekaman selama dua menit melalui earphone yang mirip stetoskop.
Karena banyak digemari, maka permintaan akan alat ini juga semakin meningkat.
Perkembangan-perkembangan teknologi pun terus mendominasi awal-awal keberadaan
media rekam34.
Namun media rekam tidak selamanya populer. Teknologi radio yang ditemukan
oleh Marconi pada tahun 1894 menggeser kepopuleran dunia rekam saat itu. Pada tahun

32

Sub bab ini dirangkum dari Rez, Idhar. 2008. Musik Records Indie Label Membuat Album Independent.
Mizan. Bandung, Soetomo, Greg. 2003. Krisis Seni Krisis Kesadaran. Kanisius. Yogyakarta,
33
Rez, Idhar. 2008. Musik Records Indie Label Membuat Album Independent. Mizan. Bandung. hlm 69
34
Rez, Idhar. 2008. Musik Records Indie Label Membuat Album Independent. Mizan. Bandung. hlm 73
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1917 pertumbuhan radio semakin pesat meskipun keberadaan media rekam juga terus
berjalan. Puncak kepopuleran radio adalah saat paska Perang Dunia I. Pada masa paska
Perang Dunia I tersebut sedang muncul trend mendengarkan radio. Trend ini sekaligus
meluruhkan ramalan pelaku industri rekaman yang memprediksi bahwa radio tidak akan
populer karena kualitas suaranya yang lebih rendah dibanding kualitas suara media rekam
saat itu35
Agar terhindar dari kebangkrutan, maka pada tahun 1926 industri rekaman
bergabung dengan stasiun radio. Selain itu, perpaduan antara teknologi radio dan
fonograf juga mulai dipasarkan. Beberapa perusahaan rekaman pun juga bergabung
dengan stasiun radio diantaranya The Radio Corporation of America yang bergabung
dengan United Independent Broadcasters yang saat itu diambang kebangkrutan.
Puncaknya pada tahun 1947 bergabunglah enam perusahaan label rekaman besar atau
major label yaitu Columbia, Victor, Decca, Capitol, MGM, dan Mercury sebagai
penguasa pasar industri rekaman saat itu36.
Dengan adanya musik, menyebabkan adanya kebutuhan terhadap musik terutama
pada diri anak-anak muda tidak terkecuali anak-anak muda di Amerika Serikat. Namun,
bergabungnya enam perusahaan rekaman dan industrialisasi musik di Amerika Serikat
justru ditolak oleh sebagian anak-anak muda Amerika. Musik yang cenderung seragam
ditengarai menjadi alasan penolakan tersebut. Penolakan terhadap industrialisasi musik di
Amerika ditandai dengan adanya Festival Musik Woodstock pada Agustus 1969. Festival
ini lahir sebagai tonggak perayaan lahirnya esensi kemanusiaan, perhatian, sekaligus
keprihatinan terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar, yang dirayakan melalui musik.
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Woodstock ditengarai sebagai permulaan sebagai apa yang disebut perlawanan terhadap
budaya dominan sekaligus mendobrak tradisi konservatif. Semangat ini pada akhirnya
menyebar dan menyuburkan indie label-indie label37.
Lalu bagaimana keadaan industri musik di Indonesia? Setelah kemerdekaan,
musik pop di Indonesia sangat dibatasi karena pemerintah pada waktu itu (era Soekarno)
menganggap bahwa musik pop adalah perwujudan dari kebudayaan barat. Misalnya,
sebagai media yang menyiarkan musik, RRI harus berpegang pada batasan bahwa siaransiaran yang diselenggarakan harus berupa hiburan yang sesuai dengan “kepribadian
bangsa”. Bahkan pada tahun 1964, pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk
melarang perkembangan budaya barat terhadap budaya Indonesia. Salah satunya
perkembangan musik rock n‟roll, musik yang dalam bahasa Presiden Soekarno disebut
musik ngak-ngik-ngok. Budaya barat dianggap dapat merusak pemuda timur dan
menghilangkan budaya nasional. Pelarangan tersebut dibuktikan dengan ditangkapnya
personil Koes Bersaudara (kini bernama Koes Plus). Selasa, 19 Juni 1965, Toni, Yon,
Yok, dan Nomo ditangkap oleh polisi dan lagu-lagu mereka juga dilarang beredar.
Setelah era Soekarno runtuh, pembatasan-pembatasan yang menunjukkan sikap
anti barat kemudian dilonggarkan. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya grup
band yang dengan bebas meniru penyanyi-penyanyi barat. Hingga pada perkembangan
selanjutnya, lebih banyak musisi yang berbisnis ataupun bekerja dari musik. Misalnya
Ahmad Albar, dia menyatakan bahwa dirinya mengandalkan musik sebagai mata
pencahariannya38. Selain itu mulai bermunculan bisnis mencipta lagu di mana seseorang
dapat memperjual-belikan lagu ciptaannya. Hal-hal semacam itulah yang membuat
37

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di sub bab dua.
Midi, No 5 th I, 13 Oktober 1973 via Mulyadi, Muhammad, 2009, Industri Musik Indonesia Suatu
Sejarah, Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta, hlm 127.
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munculnya produser-produser rekaman, dan tentu saja panggung-panggung pertunjukan
musik. Dalam mencari keuntungan di industri musik pada waktu itu, para produser
menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah mengeluarkan opini lewat media bahwa
lagu yang diproduksinya adalah lagu yang sedang digemari masyarakat39 dan menyajikan
musik tertentu. Masuknya empat major label besar ke Indonesia mengakibatkan
terjadinya kegiatan „ekspor-impor‟ penyanyi ataupun musisi. Beberapa penyanyi dari luar
Indonesia datang ke Indonesia untuk mengadakan pertunjukan musik dan promosi album,
begitu juga sebaliknya. Hal tersebut ditengarai karena empat major label tersebut
mempromosikan lagu-lagu dari artis luar negeri ke Indonesia, dan mempromosikan lagulagu atau album musisi Indonesia ke luar negeri. Sampai di sini sudah mulai terlihat
bahwa sedikit demi sedikit sistem kapitalis merasuk dalam musik. Adanya sistem
kapitalis membuat musik menjadi salah satu kebutuhan layaknya kebutuhan primer
manusia selain sandang, pangan, dan papan. Selain itu, setelah musik ditangkap oleh
sistem kapitalis, orang-orang mulai menggantungkan hidupnya dari musik.
Pertumbuhan musik tidak terlepas dari kondisi masyarakat tertentu, pun tidak
dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Pelarangan musik pop barat di
Indonesia pada era Soekarno menunjukan bahwa pemerintah pada waktu anti barat
sehingga apapun yang berhubungan dengan barat, dalam hal ini musik, dilarang. Namun,
ketika era Soekarno sibuk melarang anak-anak muda untuk memproduksi musik pop
barat, pada era selanjutnya pihak major label justru berusaha untuk mempengaruhi
masyarakat untuk terus menggemari jenis musik tertentu.

39
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1.2 Dominasi Major Label
Seni merupakan sarana yang mempunyai kegunaan untuk manusia, misalnya
menyampaikan suatu gagasan. Terdapat proses kreatif di dalam penyampaian pemikiran
melalui media musik. Di sini proses kreatif merupakan kegiatan manusia yang tidak
hanya melibatkan panca indera tetapi juga melibatkan rasa. Pada akhirnya, proses kreatif
membuat tujuan manusia dalam berkesenian tersebut menjadi terlaksana. Di bawah
kapitalisme, kebudayaan, sekaligus kesenian di dalamnya, menjadi industri. Industri
kebudayaan menjadi pilar untuk terus memelihara sistem kapitalis. Lewat struktur dan isi
kebudayaan, kesadaran dibentuk dan dengan menciptakan kesadaran yang terepresi,
terbentuklah mekanisme sistem sosial politik dan ekonomi yang membangun industri
kebudayaan menjadi monopoli40.
Berbicara tentang musik yang sudah menjadi bagian dari industri, tidak dapat
dilepaskan dari ideologi pasar. Secara singkat, ideologi pasar adalah suatu ideologi di
mana pasar yang menentukan ke mana arah aktivitas manusia. Ideologi pasar ini
mengukur musik secara kuantitas yaitu berdasarkan pada jumlah keping album yang
terjual pada tiap produksinya dan seberapa luas jangkauan konsumen. Industri musik
memaksa sebuah band atau musisi untuk bekerja atau berkarya sesuai dengan keinginan
pasar. Agen dari ideologi pasar adalah major label.
Secara garis besar, industri musik pasar dibagi menjadi dua: (1) Industri musik
panggung dan (2) Industri rekaman. Industri musik panggung yaitu gedung pertunjukan
atau panggung. Sedangkan industri rekaman yaitu perusahaan rekaman41. Seorang artis
atau band tidak hanya terkenal karena lagunya. Tidak jarang seorang artis menjadi
40
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terkenal lewat aksi panggung yang memikat walaupun lagunya dianggap kurang menarik.
Kedua hal tersebut bersinergi untuk membentuk sebuah industri musik pasar.
Industri musik rekaman identik dengan major label. Major label besar yang ada
di Indonesia adalah Sony, BMG, Universal, EMI, dan Warner. Kelima nama tersebut,
yang dikenal dengan sebutan Five corporations, adalah lebel rekaman-lebel rekaman
besar yang menguasai industri musik dunia. Dalam perkembangannya Sony music dan
BMG musik telah bersatu menjadi Sony BMG, sehingga kekuatan dua label rekaman
tersebut mencapai 70% pasar musik di seluruh dunia, dan 80% di Amerika42. Five
corporations menguasai hampir seluruh industri pasar musik dunia karena membawahi
banyak major label kecil. Dengan kata lain, indie label hanya memperoleh jatah 30% di
seluruh dunia, dan 20% di Amerika saja. Dalam skala empat besar, antara tahun 2004
sampai 2005, peringkat pertama diduduki oleh Universal, peringkat selanjutnya diduduki
oleh Sony BMG yang bersaing memperebutkan porsinya sebelum diikuti oleh Warner
Music dan selanjutnya EMI. Urutan tersebut biasanya diambil berdasarkan kontrol major
label atas jumlah album yang beredar di Amerika Serikat 43.
Di Indonesia sendiri, major label ada sejak pertengahan tahun 1954 di Jakarta.
Beberapa major label tersebut adalah Lokananta, Irama, dan Remaco (Republic
Manufacturing Company) dan Musica Studio. Lokananta merupakan perusahaan
rekaman negara yang berdiri pada 29 Oktober 1955, sedangkan Irama dan Remaco
adalah major label milik swasta. Lokananta merekam lagu-lagu ke dalam piringan hitam,
mendistribusikan ke seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia dan menjualnya kepada
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umum. Sedangkan Irama berdiri pada tahun 1954, selanjutnya disusul oleh Remaco yang
berdiri pada tahun 1950 bersamaan dengan Musica Studio44. Dari periodisasi
kemunculannya, major label swasta lebih dulu muncul daripada major label milik
negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia telah menangkap
adanya peluang bisnis dalam dunia rekaman.
Perusahaan rekaman lain di luar Jakarta yang tergolong besar adalah Golden
Hand di Surabaya dengan manajer Mus Mulyadi. Golden Hand banyak merekam
penyanyi dan musisi dari Jawa Timur. Pada waktu itu Golden Hand terkenal dengan
kecanggihan alatnya dan kemewahan studionya yang memiliki beberapa sistem rekaman,
yaitu four track dan eight track45. Perusahaan-perusahaan rekaman yang telah disebutkan
di atas adalah perusahaan yang merekam dan menjual lagu-lagu dari penyanyi Indonesia.
Pada tahun 1970-an masuklah perusahaan rekaman yang merekam dan menjual
lagu-lagu Barat. Salah satu dari perusahaan rekaman tersebut adalah Aquarius Records.
Pada awal kemunculannya, Aquarius pernah mencapai angka penjualan 2.000.000 kaset
per tahun. Namun pada awal tahun 1980-an, penjualannya menurun menjadi 1.500.000
kaset per tahun, dan penjualan kaset terus merosot di tahun-tahun sesudahnya. Penurunan
kaset Aquarius disebabkan karena munculnya persaingan dari perusahaan-perusahaan
lain. Hingga pada tahun 1988, telah ada sepuluh produser lagu Barat di Indonesia. Lima
yang terbesar adalah Aquarius, Billboard, Atlantic Records, Team, dan Ego Records 46.
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Selanjutnya, dalam bagian ini peneliti sebenarnya mempunyai keinginan untuk menuliskan sejarah
masuknya major label yang dijuluki Five Corporation ke Indonesia. Namun karena keterbatasan referensi,
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Lalu bagaimana posisi Five Corporation di Indonesia pada tahun 1980an? Belum
ada referensi yang komprehensif mengenai posisi Five Corporation pada tahun 1980an
hanya dengan masuknya Aquarius pada tahuan 1970-an mengindikasikan bahwa industri
musik global mulai melirik Indonesia sebagai pasar. Hingga pada tahun 1990-an Five
Corporation mencaplok major label-major label nasional untuk menjadi anak cabangnya.
Bukan itu saja, five corporation juga membuat anak cabang-anak cabang baru untuk
menguasai pasar musik Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan major label era
Soekarno. Ketika era Soekarno, major label tersebut masih bertaraf nasional, namun
setelah Five Corporation masuk Indonesia, major label nasional tersebut menjadi anak
cabang dari Five Corporation.
Cornelius Prapaska, seorang penulis lagu, mengemukakan bahwa ada berbagai
penyebab ideologi pasar dapat menguasai industri musik. Salah satunya adalah suatu
paradigma yang mengatakan bahwa sebuah band akan sukses jika bergabung dengan
major label. Celakanya, ketika seorang musisi bergabung dengan suatu major label,
belum tentu konsep bermusik dari musisi tersebut dapat ditampung oleh pihak major
label47. Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa ideologi pasar merupakan hal yang
dipersoalkan dalam dunia musik di Indonesia. Di satu sisi major label menjadi suatu
tujuan sebuah band, namun di sisi lain sebuah band belum tentu „bahagia‟ ketika
bernaung dalam major label.

sulitnya akses masuk ke dalam pihak major label, maka peneliti tidak dapat menggambarkan secara lebih
detail.
47
Prapaska, Cornelius, “Musik Indonesia Banyak yang Dikebiri”, Kedaulatan Rakyat, 1 Februari 2011,
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Bagaimana dengan industri pasar di Amerika? Sebagai ilustrasi, peneliti
menemukan sebuah tulisan milik Indra, penggemar penyanyi Anggun48. Dalam tulisan
tersebut, Indra menulis bahwa seorang penyanyi pop asal Inggris, Natasha Bedingfield,
menolak untuk masuk ke dalam industri musik pasar di Amerika disebabkan karena
adanya permintaan dari perusahan rekaman kepada Natasha untuk mengubah gaya.
Pelantun “These Words” ini juga mengatakan bahwa perusahaan rekaman meminta
dirinya harus sedikit membuat skandal dan lebih bersikap urakan untuk dapat
melambungkan namanya sehingga berimbas pada kenaikan penjualan lagunya. Namun
Natasha menolak permintaan dari perusahaan rekaman tersebut. Ia yakin bahwa
musiknya telah cukup bagus untuk bisa melambungkan namanya menjadi seorang
bintang 49.
Tulisan tersebut ditulis oleh Indra dalam rangka mengomentari sekaligus untuk
memberikan gambaran singkat tentang kondisi industri musik di Amerika. Ilustrasi
tersebut menunjukkan bahwa industri musik di Amerika, yang diwakili oleh major label,
tidak hanya menjual musik, tetapi juga menjual „sesuatu di luar musik‟ untuk
mendongkrak pamor si artis dan juga albumnya. Penyanyi yang seharusnya dihargai dan
terkenal karena kemampuannya berolah vokal, diubah menjadi terkenal karena hal-hal di
luar musik. Si artis diminta untuk membuat skandal tentang dirinya agar pamornya
meningkat. Efek samping dari pamor yang meningkat adalah penjualan album (kaset dan
CD) juga meningkat. Ketika penjualan album meningkat, maka pihak major label
diuntungkan. Tulisan Indra tersebut menjadi menarik ketika kemudian dihubungkan
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Anggun adalah seorang penyanyi asal Indonesia yang hijrah ke Perancis. Saat ini Anggun menjadi salah
seorang penyanyi yang cukup diperhitungkan di dunia musik industri international
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dengan kiprah Anggun dalam industri musik international. Mengapa? Menurut Indra,
Seperti Natasha, Anggun ingin populer karena musiknya, bukan karena hal-hal di luar
musik. Anggun tetap memelihara identitasnya sebagai orang Indonesia yang khas dengan
kulit sawo matang dan rambut hitamnya. Dalam tulisan Indra tersebut mengindikasikan
adanya kecemasan masyarakat terhadap image selebritas Indonesia.
Apa yang harus dilakukan sebuah musisi atau band jika hendak bekerja sama
dengan major label? Langkah pertama yang dilakukan oleh musisi atau band adalah
membuat kesepakatan dengan pihak major label. Kesepakatan-kesepakatan tersebut
lazim dinamai dengan kontrak. Dalam sebuah kontrak, pihak major label mengharuskan
sebuah grup band membuat beberapa album. Album yang dibuat diharapkan laku di
pasaran dengan jumlah yang besar. Tidak hanya ribuan, bahkan mungkin jutaan ribu
kopi. Hal tersebut berarti dalam membuat karya, grup band atau musisi harus mengikuti
selera pasar. Masalah yang kemudian timbul adalah ketika selera pasar tidak sesuai
dengan keinginan atau selera musisi atau grup band. Penyimpangan terhadap aktivitas
manusia inilah yang terutama terjadi dalam era kapitalisme yang selanjutnya
menimbulkan apa yang disebut alienasi . Karena grup band atau musisi sudah terikat
kontrak, maka mau tidak mau grup band atau musisi tersebut harus mengikuti isi kontrak
tersebut agar tidak dikenakan sanksi. Sampai di sini berarti ada kemungkinan major label
mengalienasi band atau musisi.
Dari paparan di atas terlihat bahwa grup band atau musisi tunduk pada aturan
main major label. Memang, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi seorang musisi atau
grup band ketika mereka ingin atau telah bernaung di bawah major label. Selain lagu
yang dianggap cocok dengan selera pasar, lagu yang diproduksi harus bersifat
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menghibur. Selain itu, major label tidak ingin artisnya tersandung masalah dengan lirik
atau lagu yang diproduksi. Dengan kata lain, major label ingin bermain aman.
Namun, apakah selamanya grup band atau musisi „tunduk‟ pada aturan main
major label? Seorang musisi atau grup band dapat „menundukkan‟ major label ketika
grup band atau musisi tersebut sudah mempunyai banyak penggemar atau fans sebelum
mereka bergabung dengan pihak major label. Contohnya band Superman Is Dead.
Meskipun lagunya banyak berisi kritikan terhadap lingkungan sekitar, namun pihak
major label masih memproduksi lagu-lagu dari Supeman Is Dead karena Superman Is
Dead mempunyai banyak penggemar sehingga mampu menciptakan pasar sendiri.
Superman Is Dead merupakan salah satu band yang „menundukkan‟ major label dengan
mengandalkan banyaknya penggemar mereka50.

2.

Subkultur Musik Indie51
Dalam sub bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah kemunculan

subkultur musik indie. Peneliti akan memaparkan sejarah kemunculan musik indie mulai
dari sejarah kemunculan di Amerika, Inggris, dan selanjutnya di Indonesia. Selain
memaparkan sejarah subkultur musik indie, peneliti juga akan membahas mengenai
ideologi subkultur musik indie. Pemaparan subkultur musik indie tersebut berguna untuk
50

Pada tahun 2002 SID mendapat tawaran dari pihak Sony Music Indonesia. SID tidak pernah dengan
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yang selama ini mengamati kegiatan bermusik SID. Setelah mengalami perdebatan panjang dengan pihak
Sony Music Indonesia akhirnya SID meneriwa tawaran untuk memproduksi enam album di bawah naungan
Sony Music Indonesia. Saat ini SID masih menyisakan dua album dari enam album yang telah disepakati
dengan pihak Sony Music Indonesia. Sumber www.supermanisdead.net: Impian menjangkau major label
hendaknya tidak membuat band indie menjadi kehilangan jati dirinya
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Thorne, Tony, 2008. Kultus Underground Pengantar Untuk Memahami Budaya (Kaum Muda) Pasca
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membedakan antara ideologi industri musik mainstream dengan ideologi subkultur musik
indie.
2.1 Indie Record Label52
Ketika sebagian (kecil) masyarakat, terutama anak muda, cenderung untuk
menolak musik-musik yang ditawarkan oleh major label, maka itu menjadi awal mula
kemunculan indie label. Veronika Kalmar dalam bukunya Label Launch, menulis bab
berjudul “A Brief History of Indies” yang menyoroti perkembangan indie label dari era
ke era53. Perkembangan indie label ditandai dengan bersatunya musik beraliran R&B54
dengan musik hillbilly. Musik hillbilly adalah musik yang mengacu pada musik folk khas
suku Appalachia yang berasal dari Irlandia. Musik hillbilly kemudian masuk ke Amerika
kemudian berkembang menjadi musik jazz, blues, dan R&B.
Awal 1950, musik hillbilly bertemu musik blues kemudian membentuk suatu
sound yang digilai oleh generasi muda. Sound itu adalah Rock n Roll. Rock n Roll
menjadi pembangkit adrenalin sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi para orangtua
di Amerika. Kegembiraan akan Rock n Roll tersebut akhirnya memunculkan sosok Elvis
Presley55, sekaligus goyang pinggulnya yang khas. Berkat talenta yang dimiliki dan
kegemilangannya, Elvis yang pada awalnya bergabung dengan Sun Records berhasil
membawa Sun Records berkembang dari studio menjadi perusahaan rekaman. Sun
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Elvis Preley adalah salah satu icon Rock n Roll pada saat itu. Sebelum menjadi penyanyi, Elvis adalah
seorang sopir truk. Elvis adalah penyanyi kulit pulih yang berasal dari bagian selatan Amerika. Karena
suaranya yang khas kulit hitam, maka banyak orang menyebutnya “penyanyi kulit putih dengan nuansa
kulit hitam”
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Records juga lebih memusatkan untuk memproduksi musik R&B. Namun, di tengah
kegemilangan Elvis lewat lagu-lagunya, Sun Records justru menjual Elvis kepada
perusahaan rekaman besar, RCA Records. Elvis dijual karena pada saat itu Sun Records
membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaan rekaman.
Tahun 1962 sampai 1966 adalah masa kejayaan indie label. Indie label sebagai
satu kesatuan berhasil mengalahkan major label. Indie label berhasil mencetak lebih dari
sepuluh lagu hits dibanding dengan major label. Indie label yang saat itu berada dipuncak
adalah Motown Records yang didirikan oleh Barry Gordy tahun 1959. Motown Records
meraih sukses lewat beberapa grup band yang berhasil mencetak hits tangga lagu.
Motown Records juga membentuk tim penulis lagu untuk mencetak lagu-lagu hits.
Namun, kehancuran Motown Records diawali dengan hengkangnya salah satu dari tim
penulis lagu tersebut. Karena terus menerus mengalami kebangkrutan, akhirnya Gordy
menjual Motown Records kepada major label MCA Records pada tahun 1988.
Bagian penting lain dari sejarah indie label adalah berdirinya sebuah indie label
yang didirikan oleh Chris Blackwell tahun 1961 di Pulau Jamaika. Indie label tersebut
bernama Island Records. Pertama kali berdiri, Island Records mengkhususkan
memproduksi musik-musik khas Jamaika seperti reggae, dan ska. Namun pada tahun
1962, setelah cabang Island Records dibuka di Inggris, Island Records juga turut
memproduksi musik bergenre rock tanpa meninggalkan produksi musik khas
Jamaikanya.
Tahun 1970-an adalah tahun di mana indie label mulai meledak hebat. Sistem
distribusi yang independen mulai menciptakan ruang bagi genre musik lain yang non
popular agar dapat dinikmati masyarakat luas. Indie label juga merekam dan
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menggandakan

musik

hanya

melalui

tape

recorder

biasa

untuk

selanjutnya

mendistribusikan melalui pos.
Rough Trade Records adalah salah satu indie label berpengaruh pada tahun 19701980-an. Rough Trade Records memulai usaha dalam bidang musik dengan menjadi toko
rekaman di London tahun 1976. Kemudian tahun 1978 toko musik tersebut berubah
menjadi indie records label. Rough Trade Record memproduksi musik bergenre reggae
dan punk. Awal kebangkrutan Rough Trade Record muncul ketika jaringan distribusinya
goyah. Ketika jaringan distribusinya goyah, label pun terancam. Namun kegoyahan
dalam distribusi segera diatasi dengan memproduksi genre musik baru yang lebih variatif.
Penulis menduga bahwa meskipun Rough Trade Record adalah sebuah indie label,
namun label ini beroperasi menganut sistem kapitalis karena Rough Trade Record
memproduksi genre musik yang lebih bervariatif untuk memenuhi selera masyarakat.
Jika label dapat memenuhi selera masyarakat maka label tidak gulung tikar. Meskipun
berproduksi untuk memenuhi selera masyarakat, namun peneliti menduga terdapat
perbedaan dalam memproduksi karya. Indie label biasanya tidak terlalu mengatur
musisinya dalam membuat lagu, dan tidak mentargetkan lagu tersebut harus laku dalam
jumlah tertentu.
Meskipun studio rekaman semakin berkembang, namun bukan berarti para musisi
pada waktu itu tidak tersandung oleh berbagai masalah seputar dunia rekaman. Masalah
paling mendasar adalah mahalnya biaya sewa studio. Ditambah lagi suasana studio
rekaman tak ubahnya seperti suasana kantor formal. Para operator mempunyai jam kerja
standar jam kantor. Adanya jam kantor membuat orang-orang yang bekerja di studio
merasa tidak nyaman. Apalagi jika harus merekam lagu di studio malam hari. Karena
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mengikuti standart jam kantor, maka terpaksa rekaman lagu dilakukan pada keesokan
harinya. Hal tersebut membuat pekerja studio lebih mirip pegawai kantoran.
Hingga muncullah grup band legendaris The Beatles tahun 1960-an. Sejak The
Beatles muncul, konsep studio rekaman berubah. Jam kantor mulai tidak diberlakukan.
Apalagi sedikit demi sedikit komputer dan digitalisasi mulai masuk dalam dunia rekaman
membuat para musisi bersemangat dalam berkreasi. Dengan sistem komputerisasi semua
terasa begitu mudah. Namun, sistem komputerisasi yang diidam-idamkan justru
membawa masalah baru. Masalah itu tidak lain karena semakin mahalnya biaya sewa
studio rekaman. Semakin canggih sebuah studio, maka akan semakin mahal harga
sewanya. Oleh karena itu, tidak semua musisi atau band mampu membayar sewa studio
tersebut. Apalagi bagi kalangan grup band-grup band yang masih merintis karir. Grup
band-grup band tersebut bahkan harus patungan untuk agar karya mereka dapat direkam
secara memadai.
Masalah tingginya harga sewa studio rekaman terus berlanjut sampai akhir tahun
1990-an. Selama masa itu musisi atau band yang berasal dari kelas menengah ke bawah
merasa terbatasi dalam berkarya. Lalu apa jalan keluarnya? Awal tahun 2000-an, Home
studio atau home recording menjadi alternatif bagi musisi atau grup band-grup band yang
ingin merekam karya mereka dengan biaya lebih murah dibanding harga sewa studio
rekaman. Home studio atau home recording mulai marak ketika software dan hardware
komputer semakin memungkinkan untuk merekam karya di dalam komputernya sendiri.
2.2 Subkultur Musik Indie: Sebuah Perjalanan
Perubahan dalam bermusik tentu selaras dengan fenomena sosial yang sedang
terjadi. Pada tahun 1950-an sampai 1960an adalah masa pemulihan paska perang dunia II
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dan masa awal perang dingin. Krisis ekonomi tidak dapat dihindari sehingga hampir
semua negara di dunia mengalaminya. Kemudian yang terjadi adalah pengiritan di sektor
industri yang menjadikan kelas pekerja makin jauh dari taraf kesejahteraan. Mendapatkan
hiburan seperti opera dan pertunjukan musik klasik adalah sebuah hal yang mustahil.
Sehingga mau tidak mau mereka harus menciptakan alternatif-alternatif hiburan sendiri.
Fenomena underground di Paris, musik alternatif di Amerika (blues, jazz, dan rock „n
roll), serta skin head di Inggris adalah beberapa contoh bentuk-bentuk hiburan alternatif
pada waktu itu. Dari situlah kemudian terdapat perbedaan yang nantinya akan
memunculkan sekat-sekat dalam dunia hiburan. Hiburan bagi masyarakat kelas atas
adalah opera dan musik klasik, sedangkan hiburan bagi kelas bawah adalah musik-musik
yang dimainkan di bawah jembatan, misalnya. Dengan diciptakannya hiburan-hiburan
alternatif, masyarakat kelas bawah seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka
mempunyai hiburan sendiri sekaligus ingin melawan dominasi hiburan kelas atas.
Tercatat pada tahun 1960‟an, Elvis Presley berhasil menggemparkan dunia musik
dengan rock „n roll-nya, yaitu adaptasi musik blues dan jazz kulit hitam. Pada zaman itu
juga, lorong-lorong bawah tanah stasiun kereta disulap menjadi panggung-panggung
pertunjukan oleh para seniman-seniman di Paris, Perancis. Para seniman itu mencoba
mendekatkan diri langsung dengan massa, bermusik dengan konsep yang berbeda dari
mainstream. Bahkan puisi, teater, musik, dan produk kesenian lainnya pada masa itu sarat
dengan nuansa kritis. Karena tempat pertunjukannya yang berada di bawah tanah, maka
lahirlah istilah underground56.
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Pada akhir tahun 70-an hingga akhir 80-an terjadi masa peralihan dari musik punk
ke arah post punk. Membicarakan sejarah musik punk hingga sampai ke post punk
merupakan suatu sejarah musik yang panjang. Sejarah punk dimulai pertengahan tahun
1970-an di New York, Amerika Serikat57. Pada waktu itu, punk merupakan sebuah grup
kecil di New York yang hidup berdampingan dengan sekelompok kecil sastrawan. Dalam
beberapa tahun perkembangannya, sikap punker berubah dari sebuah punk New York
yang artistik menjadi anarkis. Kadang-kadang punker ini bersikap mengkritik sikap
remaja Inggris yang dianggap mereka berlebihan. Hingga pada pertengahan 1970, para
punker menciptakan musik yang mempunyai karakter minimalis namun penuh emosi.
Pada pertengahan tahun 70-an sebuah band yang terang-terangan mengkritik remajaremaja Inggris muncul. Band itu adalah Ramones58. Dalam sebuah wawancara usai
konsernya, Ramones pernah berkata bahwa mereka membenci Eropa, terutama jika
orang-orang selalu berbahasa Inggris, bahkan tidak menyukai hamburger59. Ungkapan
dari band Ramones tersebut tidak lantas membuat Ramones dibenci, justru bagi grup
band-grup band lain, perkataan Ramones tersebut dianggap suatu pemikiran yang unik.
Kehadiran Ramones menandai boomingnya musik punk yang pada perkembangan
selanjutnya musik punk bergembang di dua negara, yaitu Inggris dan Amerika Serikat.
Pada tanggal 4 Juli 1976, Ramones mengadakan pertunjukan musik di Inggris.
Bagi Ramones, pertunjukan itu sangat penting karena Ramones ingin menyebarkan
„virus‟ punk yang kritis dan anti kemapanan. Hasil dari pertunjukan itu tidak
57
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Ramones adalah kelompok musik rock dari Amerika Serikat yang biasanya dianggap sebagai kelompok
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mengecewakan, banyak pemuda Inggris yang menonton pertunjukan itu dan terinspirasi
untuk melakukan hal yang sama seperti Ramones dalam mengkritik Inggris. Apalagi pada
saat itu, antara 1974 dan 1977, pengangguran di Inggris meningkat 120 persen.
Paska perang dingin bukan berarti keadaan kembali seperti sedia kala.
Pertarungan dua ideologi golongan elit dan golongan pekerja semakin memuncak.
Kejenuhan akan krisis ekonomi memunculkan semangat Do It Yourself (DIY). Semangat
Do It Yourself menjadi semboyan Flower Generation. Flower Generation adalah sebutan
bagi pemuda-pemuda yang hidup pada pertengahan tahun 1960-an sampai 1970-an60.
Semangat itu pertama kali ditularkan oleh Sex Pistols, band punk Inggris. Sex Pistols
merupakan band pertama yang berada di bawah naungan indie label. Selain itu, Sex
Pistols juga menjadi icon anti kemapanan dalam dunia musik.
2.3 Konsep Bermusik Beda dan Berbahaya
Semangat Do It Yourself (DIY) juga diadaptasi dalam dunia musik. Menurut
Putro, semangat DIY muncul ketika masa kejayaan Ramones61. Semangat DIY tersebut
mengilhami mereka untuk membuat gaya sendiri dalam bermusik seperti menciptakan
fashion, genre, bahkan lebel sendiri. Sehingga wajar jika pada masa itu lahirlah genregenre musik baru seperti punk, rock „n‟ roll, metal dan lain-lain. Salah satu band yang
menerapkan semangat DIY pada waktu itu adalah Sex Pistols. Band ini adalah band
beraliran punk yang melahirkan lirik-lirik anti kemapanan. Dari segi fashion, Sex Pistols
juga melahirkan aksesori nyleneh yang kental nuansa kritik sosialnya. Misalnya sepatu
boot yang merupakan bentuk protes terhadap kekerasan militer dan perang, rambut
mowhawk, yang diadaptasi dari suku-suku Indian, menunjukkan keberpihakan kepada
60

Adiwijaya, Rio. Desain Grafis Alternatif, Awalnya Pinggiran Kini Mainstream.Diunduh pada 12
Februari 2011
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kaum marjinal Amerika, dan aksesoris rantai lengkap dengan gembok yang dipopulerkan
Sid Vicious (basis Sex Pistols) yang mengkritik kerajaan Inggris dan budaya feodalnya
yang dinilai mengekang kebebasan individu. Puncaknya adalah cover album Sex Pistols
yang sangat legendaris. Dalam album tersebut Sex Pistols menampilkan sosok Ratu
Elizabeth dengan tindikan peniti di hidungnya. Melalui cover tersebut Sex Pistols ingin
menyindir arogansi yang selama ini diperlihatkan oleh kerajaan Inggris, dan Ratu
Elizabeth

dianggap

Sex

Pistols

sebagai

ikon

kerajaan

Inggris.

Selain Sex Pistols masih banyak band lain yang menjadi inspirasi band-band di masa
setelahnya misalnya The Clash, The Ramones dan lain lain.
Selanjutnya, kelahiran indie menjadi representasi „anak baik-baik‟ yang suka
musik punk namun tanpa berdandan ala punkers atau rockers. Lirik-lirik lagu yang
dihasilkan band indie juga berisi berbagai wacana misalnya wacana politik sayap kiri
hingga feminisme. Scene ini kemudian menciptakan band-band pop yang mempunyai
sikap maupun kepedulian sosial dalam bermusik yang tidak melulu berdagang lirik
asmara. Kalaupun menggunakan cinta sebagai temanya, itupun masih dibalut oleh
kepekaan sosial.
Menurut Dimas Widiarto, dalam tulisan ini selanjutnya disebut Dimas, seorang
pengamat

scene

indie

di

Yogyakarta

sekaligus

penggemar

musik

indiepop,

membicarakan subkultur musik indie berarti membicarakan dua genre dalam subkultur
musik indie yaitu indierock dan indiepop62. Dalam indierock misalnya, terdapat Rock N
Roll. Musik Rock kemudian mempunyai beberapa sub genre antara lain Progresif Rock,
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Hard Rock, dan Glam Rock63. Sedangkan Pop diartikan sebagai nama aliran musik yang
didengar luas oleh pendengarnya dan kebanyakan bersifat komersial. Disinilah letak
perbedaan antara musik pop dengan indiepop. Indiepop lebih mengarah kepada genre
musik dalam subkultur musik indie, sedangkan istilah musik pop adalah sebutan untuk
musik yang bersifat komersial.
Asal mula kata independen menjadi „indie‟ itu sendiri bermula dari kebiasaan
anak-anak muda di Inggris yang senang memotong kata agar mempermudah pelafalan
informalnya. Pada awal pencetusan di Inggris, tahun 1980-an, indie dan indiepop
mengacu pada pemahaman yang sama. Ketika kata indie disebut, anak-anak muda di
Inggris mengerti bahwa spesifikasi musiknya berupa pop independen yang berakar dari
punk. Meskipun demikian, dibalik pelafalan tersebut terkandung sebuah definisi
kontekstual indie yang menjadi basis pergerakan subkultural. Sehingga sejak masa itu
tidak sembarangan makna independen secara umum diartikan dengan indie.
Dalam konteks perkembangan musik indiepop, asal mula istilah indie dapat
terlacak pada identifikasi subkultur di Inggris yang berevolusi antara era punk hingga
post punk (1977-1986). Tahun 1977 lahir album Nevermind the Bollocks dari band Sex
Pistols, dan tahun 1986 lahir kompilasi yang berjudul C86. Kompilasi tersebut menjadi
pondasi pergerakan subkultur yang kini dikenal dengan indiepop. Banyak orang yang
menduga bahwa Nevermind the Bollocks adalah ikon kejayaan punk. Sedangkan bagi
musisi subkultur musik indie di Inggris pada waktu itu, album Sex Pistols tersebut justru
menjadi akhir bagi perlawanan punk yang sesungguhnya. Musisi subkultur musik indie
Inggris pada waktu itu menyatakan bahwa rama punk sudah terlalu klise sehingga mereka
63
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meramu musik yang berirama soul, folk, dan berbagai irama lain yang dianggap lebih
soft. Karena karakter hangar-bingarnya berkurang maka muncul isu anti-rock. Anti rock
di sini buka berarti anti terhadap irama rock, namun lebih pada pendobrakan bahwa rock
harus brutal, cadas, dan gahar. Hingga pada perkembangan selanjutnya lahirlah sebuah
pengertian bahwa indie merepresentasikan anak-anak muda kutu buku berkaca mata yang
mengeksplorasi punk sesuai dengan karakter mereka tanpa harus bergaya ala punker.
Meskipun tidak berdandan ala punker, namun tidak mengurangi esensi perlawanan yang
diwariskan oleh punk. Menurut para pelaku scene indiepop, band indiepop tidak harus
berada di minor label, mereka boleh dan dapat saja merilis di bawah naungan major
label. Namun akan lebih ideal dan karismatik jika band tersebut memilih untuk bernaung
di bawah indie label. Hal tersebut dimaksudkan agar band-band indiepop terlindung dari
eksploitasi mainstream.

3. Hiruk Pikuk Subkultur Musik Indie dan Indiepop Indonesia64
Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan mengenai subkultur musik Indie dan
indiepop di Indonesia. Dalam membicarakannya, peneliti mencoba membaginya secara
periodik.
Sejak pertengahan tahun 1954 beberapa perusahaan rekaman telah muncul di
Indonesia65. Pada tahun 1990-an tercatat lima perusahaan rekaman besar di Jakarta yang
berada di bawah perusahaan rekaman dunia sehingga Bandung dan Jakarta menjadi kiblat
musik di Indonesia, khususnya musik mainstream. Karena industri musik Indonesia
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terpusat di Bandung dan Jakarta, maka banyak grup-grup band yang berasal dari
Bandung dan Jakarta yang kemudian pada akhirnya merajai pasar musik di Indonesia.
Lama-kelamaan persaingan dalam industri musik di Indonesia menjadi tidak
sehat. Karena industri berideologi musik pasar, maka industri hanya berpikir bagaimana
sebuah grup band atau penyanyi disenangi oleh masyarakat, bersifat menghibur, dan
musiknya laku dijual. Mereka hanya memikirkan masalah keuntungan finansial sehingga
karya yang tercipta pun juga ala kadarnya saja, kurang berkualitas dalam segi musikalitas
maupun liriknya. Karena mementingkan keuntungan finansial maka musik yang dibuat
adalah musik yang laku dijual dan memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku industri.
Sehingga tidak jarang seorang artis (grup band ataupun penyanyi) diperlakukan seperti
sapi perahan. Maksudnya, pihak label rekaman memforsir seluruh tenaga dan pikiran si
artis ketika si artis tersebut sedang booming. Pihak label rekaman ataupun pelaku-pelaku
industri seolah-olah lupa bahwa si artis tersebut adalah manusia.
Hal-hal semacam itu bukan tidak disadari oleh sebagian orang ataupun
masyarakat itu sendiri. Mereka yang menyadari situasi tersebut biasanya memilih untuk
menghindari produk industri. Mereka cenderung untuk mengkonsumsi produk sendiri,
misalnya dengan membuat aliran musik sendiri, mendengarkan aliran musik lain ataupun
memainkan musik sendiri yang tidak sealiran dengan musik mainstream. Tampaknya
anak-anak muda dari Jakarta dan Bandung lebih dulu menyadari jerat kapitalisme dalam
industri musik di Indonesia dan segera berjuang untuk membenahi kebobrokan tersebut
atau setidaknya menciptakan ruang alternatif bagi mereka yang sudah jengah terhadap
sistem industri musik di Indonesia. Perlawanan ataupun ruang alternatif yang dimaksud
antara lain dengan terciptanya subkultur musik indie. Selanjutnya menjadi relevan jika
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musik indie di Indonesia pertama kali muncul di Jakarta dan sekitarnya. Hal tersebut
diakibatkan karena di Jakartalah banyak terdapat major label-major label yang bersedia
menampung band namun belum tentu bersedia menampung idealisme band. Industri
musik yang berideologi pasar tersebut akhirnya disadari pula oleh anak-anak muda di
Indonesia.
Seperti sejarah industri musik mainstream yang berkaitan dengan dua periode
waktu yaitu ketika era Soekarno dan sesudah era Soekarno, membicarakan subkultur
musik indie pun juga berkaitan dengan dua kurun waktu, yaitu pra reformasi dan paska
reformasi. Ketika masa pra reformasi atau sebelum reformasi, perkembangan musik indie
cukup (atau bahkan dapat dikatakan sangat) dibatasi oleh pemerintah. Salah satu contoh,
ketika pra reformasi, gigs66 jarang diadakan, misalnya gigs punk. Kalaupun ada, biasanya
mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian maupun organisasi masyarakat atau
bahkan dilaksanakan dengan diam-diam. Pemandangan berbeda terlihat ketika
pertunjukan musik mainstream. Pengawalan dari pihak kepolisian dan organisasi
masyarakat memang sama ketatnya, namun image yang tercipta sangat berbeda. Gigs
subkultur selalu dianggap meresahkan.
Namun, reformasi ternyata menciptakan atmosfir berbeda dalam dunia musik
indie di Indonesia. Musisi indie mulai merasakan kebebasan dalam melaksanakan
pertunjukan musik, dan berkarya. Gigs mulai banyak diadakan, dan lambat laun
masyarakat mulai dapat menerima keberadaan subkultur baik dari pertunjukkan
musiknya, cara pandang, maupun musik dari subkultur itu sendiri. Intinya, era reformasi
sedikit banyak telah memberikan kebebasan bagi pelaku musik indie untuk menampilkan,
mempertunjukan dirinya, dan pemikirannya lewat musik.
66
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Sejarah kemunculan musik indie di Indonesia terjadi pada tahun 1993. Lahirnya
musik indie ditandai dengan diproduksinya album Four Through The SAP milik PAS
Band67. Meskipun dalam sejarahnya musik indie lahir dari band-band senior, namun dari
generasi ke generasi kesalahan terdahulu dicoba untuk direvisi. Misalnya dengan
menyanyikan lagu ciptaan sendiri yang tidak berideologi pasar.
Di Bandung, indiepop muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan
musik underground. Pure Saturday68 merupakan band pertama yang memproduksi
rekamannya secara independen pada tahun 1995. Indiepop terus mengalami
perkembangan dengan ditandai banyaknya grup band yang memproduksi album mereka
secara independen dan terus bereksplorasinya band-band tersebut lewat musik tanpa
harus meninggalkan ideologinya. Bermunculannya grup band-grup band indiepop di
Bandung juga diiringi dengan kemunculan gigs indie. Pada era itu, salah satu gigs
indiepop yang cukup potensial dengan ramainya band indiepop sebagai pengisi acaranya
adalah Poptastic!. Poptastic! adalah suatu gigs yang diadakan oleh Poptastic! records.
Poptastic! merupakan gigs yang bersejarah dalam perkembangan indiepop di Indonesia,
khususnya di Bandung. Zine69 indiepop yang turut serta dalam perkembangan indiepop di
Bandung awal tahun 90-an adalah Trolley. Trolley mencoba untuk mewartakan indiepop
secara mendalam. Trolley berdampingan dengan Les Voila, salah satu pentas regular
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secara resmi pada tahun 1990. Pada tahun 1993 grup yang terdiri dari Bengbeng (gitar), Trisno (Bass),
Yukie (vokal) dan Richard Muttler (drum) ini merilis album EP berbendera indie label dengan debut, Four
Through The Sap.
68
Pure Saturday adalah grup musik indiepop yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Grup ini dibentuk
pada tahun 1994 oleh Muhammad Suar Nasution (vokal, gitar), Aditya Ardinugraha (gitar), Yudistira
Ardinugraha (drum), Ade Purnama (bass), Arief Hamdani (gitar). Grup musik ini merupakan pelopor
lahirnya banyak grup musik indiepop di Indonesia.
69
Dalam dunia subkultur, bulletin atau majalah dikenal dengan istilah zine.
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indiepop, dan program-program radio khusus indiepop seperti Micropop, Popclusive, dan
Pop „Till You Drop.
Di Jakarta, keriuhan musik indiepop tidak jauh berbeda dengan indiepop di
Bandung. Indiepop di Jakarta lahir dengan mengadopsi musik Britpop yang terjadi pada
pertengahan tahun „90an. Band generasi pertama dari scene indiepop di Jakarta adalah
Pestol Aer, band punk yang beralih ke indiepop setelah memproduksi album s/t pada
tahun 1995, Planet Bumi, Rumah Sakit, New Disease, Gunting Kuku, dan lain-lain. Black
Hole dan Poster merupakan gigs bersejarah yang sangat mendukung penampilan band
indiepop lokal yang pada waktu itu lebih bervarian britpop. Young Offender dan Slammer
merupakan komunitas indiepop yang sering mengadakan gigs indiepop. Perkembangan
scene indiepop di Jakarta berusaha terus diwacanakan lewat fanzine-fanzine yang dibuat
oleh penggiat indiepop. Semakin berkembangnya indiepop di Jakarta juga ditandai
dengan lahirnya generasi-generasi baru yang tidak hanya terpengaruh britpop namun juga
berusaha untuk memainkan varian lain. Santa Monica70 merupakan salah satu dari sekian
banyak penerus indiepop yang saat ini sedang populer. Perkembangan indiepop di Jakarta
juga ditunjang oleh semakin maraknya komunitas indiepop yang tersebar hampir di
seluruh Jakarta.
Rupanya, dalam masa perkembangan tersebut subkultur musik indie mengalami
masa pasang surut. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah beberapa fenomena
baru yang muncul dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud oleh orang awam ataupun
media mengenai band indie adalah band yang tidak di bawah naungan major label
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Santa Monica merupakan duet Joseph Saryuf dan Anindita yang memadukan berbagai aliran musik
dalam pola yang tidak lazim, misalnya percampuaran antara jazz dan britpoptapi, namun tetap dalam
benang merah yang sama. (sumber www.kabar Indonesia.com. Santa Monika: Bagai Musik Dari negri
Dongeng, Aribowo Sangkoyo. Diunduh tangal 9 Januari 2012)
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memang benar. Namun tidak semata-mata itu saja. Bagi orang-orang yang berada dalam
subkultur musik indie dimengerti juga bahwa indie terutama indiepop –maupun
indierock- merupakan suatu genre musik di mana di dalamnya terkandung suatu
independensi untuk melawan musik mainstream. Akibat dari perbedaan pemahaman
mengenai konsep band ini, saat ini banyak band-band yang dengan bangga menyebut
band mereka adalah band indie meskipun konsep bermusik mereka mengikuti konsep
bermusik ala mainstream, yaitu bermusik dengan mengikuti selera musik pasar. Padahal
esensi indie bukan sekadar kemandiriannya saja, namun lebih kepada Roots-CharacterAttitude (RCA)71 yang bertumpu pada cara pandang yang resisten terhadap mainstream72.

4. Subkultur Musik Indie Yogyakarta
Sub bab ini akan membicarakan subkultur musik indie di Yogyakarta. Subkultur
musik indie di Yogyakarta dibicarakan secara khusus karena subkultur musik indie dan
indiepop Yogyakarta adalah fokus dari penelitian.
Ada beberapa hal yang perlu dicatat jika membicarakan subkultur musik indie di
Yogyakarta. Pertama, membicarakan sejarah subkultur musik indie di Yogyakarta tidak
dapat dilepaskan dari subkultur-subkultur musik yang hidup di kota-kota lain di
Indonesia, misalnya Bandung dan Jakarta. Keberadaan sekaligus perkembangan
subkultur musik indie di Yogyakarta tidak lepas dari pengaruh subkultur musik indie dari
Bandung dan Jakarta. Dua kota tersebut mampu memberikan pengaruh yang kuat karena
merupakan pusat dari perkembangan musik di Indonesia termasuk juga pusat
71

Lihat bab empat sub bab dua.
Wawancara dengan Dimas, pelaku scene indipop, tanggal 3 Maret 2010 di Yogyakarta. Sejarah subkultur
musik indie dan indiepop di Yogyakarta belum secara khusus diteliti sehingga dalam pengumpulan data di
bab ini terpaksa berdasarkan wawancara dari Dimas, sebagai pelaku subkultur musik indie dan indiepop di
Yogyakarta.
72
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perkembangan dari musik indie. Pengaruh-pengaruh musik dari Bandung dan Jakarta
dibawa oleh pelajar ataupun mahasiswa yang berniat untuk menuntut ilmu di Yogyakarta.
Rupanya anak-anak muda tersebut tidak hanya sekedar ingin menuntut ilmu, tetapi juga
membawa masuk genre musik yang sedang berkembang di kota asal mereka hingga
akhirnya genre musik-musik yang lain tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Kedua,
subkultur musik di Indonesia juga erat kaitannya dengan masalah dua kurun waktu yang
sangat penting yaitu pra reformasi (sebelum tahun 1998) dan pasca reformasi (setelah
tahun 1998)73. Era reformasi yang telah membawa angin segar bagi perkembangan
subkultur rupanya tidak disia-siakan oleh pelaku-pelaku scene74 musik indie di
Yogyakarta, misalnya dengan semakin seringnya diadakan gigs dari berbagai genre. Hal
tersebut menunjukan semakin bebas dan leluasanya subkultur musik indie dalam
bermusik.
Dalam scene metal di Yogyakarta misalnya, awal tahun 90-an metal masuk dan
berkembang hingga satu dekade ke depan. Salah satu band yang masih eksis sampai
sekarang adalah Death Vomit. Sedangkan Jogja Brebeg merupakan pertunjukan musik
metal lokal yang muncul pada dekade 90-an dan terus berjalan sampai sekarang75. Selain
ditandai oleh keeksisan band-band lama dan munculnya band-band baru, perkembangan
scene musik indie juga ditandai dengan adanya produksi-produksi album baru yang
inspiratif, diadakannya konser-konser yang cukup berpengaruh untuk perkembangan
subkultur, dan munculnya suatu aliran musik baru. Secara garis besar dapat dikatakan
bahwa subkultur musik indie semakin berkembang dengan munculnya generasi-generasi
baru yang membuat subkultur musik indie semakin kuat. Dengan munculnya band-band
73

Wawancara dengan Dimas, pelaku scene indipop Yogyakarta, tanggal 3 Maret 2010 di Yogyakarta
Istilah subkultur sering disebut scene musik indies
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Dab Magazine, Decade of Escapade 2000-2009, hlm 8
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baru, tidak membuat band-band lama tergusur. Justru sebaliknya, band-band lama
tersebut semakin kuat dan diakui eksistensinya karena dianggap sebagai “dedengkot”
atau pelopor.
Ternyata subkultur musik indie tidak berdiri sendiri. Keberadaannya selama ini
rupanya didukung oleh pihak-pihak yang juga memiliki kesamaan ideologi dengan
ideologi subkultur musik indie. Pihak-pihak pendukung tersebut sampai sekarang masih
terus mendukung dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Pihak-pihak
pendukung tersebut antara lain memanfaatkan media internet, indie label, forum diskusi,
distro dan bulletin.
Di Yogyakarta, misalnya, meskipun Yogyakarta bukan kota pertama masuknya
subkultur musik indie ke Indonesia, dan orang-orang yang berada dalam kumunitas
subkultur musik indie terkesan orang-orang itu saja76, namun perkembangan subkultur
musik indie cukup pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pendukung
subkultur musik indie. Dalam musik, peran media internet sangat besar terutama dalam
produksi dan distribusi lagu. Salah satu yang menggunakan media internet adalah Yes No
Wave Musik. Yes No Wave Musik adalah sebuah website yang disebut netlebel77. Website
ini berisi rilisan-rilisan lagu dari banyak grup band dengan berbagai macam aliran dan
dari berbagai kota. Yes No Wave Musik berbasis di Yogyakarta dengan dua orang
pengelola yaitu Wok The Rock dan Bagus Jalang. Wok The Rock dan Bagus Jalang
mendirikan netlabel ini dengan maksud untuk mempromosikan karya-karya yang tidak
76

Peneliti menyebut ‟orang-orang itu saja‟ karena di setiap pertunjukan musik subkultur musik indie, orang
yang terlibat dalam pertunjukan subkultur musik indie adalah orang yang sama. Hal tersebut tampak ketika
beberapa kali peneliti menonton gigs. Peneliti mengamati bahwa orang-orang tersebut ada di setiap gigs
meskipun genre musik yang ditampilkan berbeda. Hal tersebut tidak lepas dari semangat saling mendukung
antar genre dalam subkultur musik.
77
Netlabel atau sering disebut online label adalah sebuah media yang memungkinkan band atau artis
menampilkan karyanya secara gratis melalui media internet.
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berkesempatan ataupun mengalami hambatan finansial dalam memproduksi dan
mendistribusikan karya baik berbentuk vinil, kaset, maupun CD. Yes No Wave Musik
menerima usulan rekaman lagu dalam format mp3 bagi band/musisi yang ingin karyanya
untuk dirilis. Karya yang terpilih (dalam berbagai genre) akan diproduksi dan
didistribusikan secara gratis oleh Yes No Wave Musik melalui internet. Keuntungan bagi
band atau musisi yang karyanya dirilis adalah berhak untuk mempromosikan
merchandise yang diharapkan mampu menjadi subsidi silang untuk mencukupi
kebutuhan keuangan band. Aksi yang dilakukan oleh Yes No Wave Musik ini merupakan
„gift economy‟, yaitu sebuah eksperimentasi dalam menerapkan model musik gratis
kepada pecinta musik dalam dunia kapitalistik seperti sekarang ini. Menurut Wok The
Rock, yang dilakukan oleh Yes No Wave tidak bermaksud untuk menghancurkan industri
musik yang sudah mapan, namun lebih kepada tawaran alternatif dalam mendistribusikan
karya musik secara gratis78.
Berbeda dengan Yes No Wave, Rock is Not Dead (selanjutnya disingkat RIND),
merupakan webzine musik atau majalah musik yang berbasis di Yogyakarta dan sudah
online sejak 1 Agustus 200779. RIND digagas oleh Anjum Fauzi dan Annas Ma‟ruf.
Lewat RIND, dua orang ini berusaha untuk merepresentasikan figur anak muda di era
2000 yang lebih kritis dan dinamis dalam menyampaikan gagasan dan ideologinya.
Webzine musik ini dibuat berdasarkan keprihatinan terhadap adanya penindasan
kebebasan berekspresi dalam jurnalisme musik, dan keterbatasan dalam berkreatifitas
dalam bermusik. Media online ini mengangkat hal-hal seputar promo album,
menginformasikan profil band, gigs, dan mewawancarai band-band cutting edge. Selain
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Lihat keterangan selengkapnya di www.yesnowaves.com
Dab Magazine, Decade of Escape 2000-2009. Yogyakarta hlm 11.
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itu, RIND juga bertujuan untuk memperluas jaringan dan membangun relasi sehingga
tercipta sebuah komitmen untuk mendukung gerakan-gerakan musik independen di
Yogyakarta. Secara singkat, ada dua tujuan besar yang menjadi agenda media online ini.
Pertama, menjembatani jaringan independen antarkota bahkan antarnegara agar proses
distribusi dapat berjalan baik. Kedua, menjalin dan menjaga kesinambungan antar
subkultur independen agar tercipta generasi penerus subkultur yang lebih ideal80.
Seperti yang telah dipaparkan pada tulisan sebelumnya bahwa ada dua macam
band jika dikaitkan dengan dunia indie. Pertama, yang oleh peneliti disebut sebagai band
yang pura-pura indie, dan kedua yang oleh peneliti disebut sebagai band yang benarbenar indie. Dalam bermusik, band yang benar-benar indie biasanya tidak berorientasi
pada major label dan lebih memilih indie label sebagai partner dalam memproduksi
musik agar idealisme bermusik band terjaga. Di Yogyakarta terdapat beberapa indie label
yaitu Relamati Records, Diorama Records dan Comberan Records. Salah satu indie
record label di Yogyakarta yang cukup lama berdiri, dan cukup produktif dalam
membantu sebuah band untuk memproduksi karya adalah Hellavila Records.
Hellavilla adalah sebuah indie label di Yogyakarta yang terbentuk pada tahun
200981. Label ini terbentuk atas ide Hafidh (drummer Lex Luthor the Hero) yang pada
waktu itu berencana untuk merilis debut album bandnya. Nama Hellavila sendiri dipilih
karena Lex Luthor the Hero kerap melakukan latihan band di Avila studio musik
meskipun status kepemilikan Hellavila tidak ada hubungannya dengan studio Avila.
Setelah Hellavila berdiri, Hafidh bersama Pandu dan Haryo (personil band Spider Last
Moment) sepakat untuk mengelola Hellavila lebih formal lagi. Dengan kesepakatan
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Dab Magazine, Decade of Escape 2000-2009. Yogyakarta hlm 11.
Dab Magazine, Decade of Escapade 2000-2009. Yogyakarta. hlm 14
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itulah kemudian mereka mengelola Hellavila secara berkesinambungan. Secara perlahan,
Hellavila terus mengupayakan kinerja yang lebih professional. Hasilnya, dalam setahun
(sampai tahun 2010), Hellavila telah merilis karya rekaman tiga band metal lokal yaitu
Lex Luthor the Hero, Spider‟s Last Moment, dan Cranial Incisored. Beberapa bulan
setelah merilis album Cranial Incisored, Hellavila mengadakan promo tour perdana ke
Jakarta dan ke Tangerang82.
Peran event organizer atau EO dalam sebuah gigs sangatlah penting. Sebuah gigs
dapat sukses salah satunya jika EO yang mengurusi gigs tersebut merupakan EO yang
solid. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kesuksesan sebuah gigs terjadi
berkat usaha dari para anggota yang tergabung dalam sebuah scene itu sendiri. Biasanya,
karena kesamaan visi dan misi serta kesolidan dalam menggelar sebuah gigs, tidak jarang
niat yang semula hanya ingin mengadakan gigs saja berujung pada pembuatan EO secara
profesional.
Salah satu EO yang terkenal sering menangani gigs adalah Kongsi Jahat Sindikat.
Kongsi Jahat Sindikat pada hakikatnya merupakan sebuah independent event organizer
yang memfasilitasi band-band luar kota maupun luar negeri yang menjadikan Yogyakarta
sebagai kota tujuan tour. Kongsi Jahat Sindikat sendiri didirikan pada tahun 200583.
Dalam perkembangannya, Kongsi Jahat Sindikat tidak hanya sekadar sebuah EO, namun
juga berhasil membawahi tiga indie label musik di Yogyakarta yaitu Relamati Records,
Diorama Records, dan Comberan Records. Karena tiga indie label tersebut mempunyai
visi dan misi yang sama, maka mereka sepakat untuk bergabung dalam suatu wadah yaitu
Kongsi Jahat Sindikat.
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Selain menangani acara-acara musik, Kongsi Jahat Sindikat juga mendistribusikan
rilisan, merchandise band, dan zine yang dikemas dalam bentuk lapakan. Lapakan adalah
salah satu cara berjualan band indie yang biasa dijumpai ketika acara musik berlangsung.
Biasanya mereka menggelar dagangan mereka di depan pintu masuk. Dalam
perkembangannya, Kongsi Jahat Sindikat memperluas jangkauannya guna membantu
band-band ataupun artis-artis indie musik di Yogyakarta yang berada dibawah naungan
manajemen Kongsi Jahat Sindikat84.
Sebuah forum diskusi juga mempunyai peran yang penting. Forum di sini adalah
sebuah „wadah‟ untuk bertukar pikiran, berbincang-bincang seputar dunia subkultur. Dari
perbincangan itulah biasanya tercetus sebuah ide untuk menggelar sebuah gigs ataupun
acara-acara lain seputar dunia subkultur. Salah satu forum diskusi tentang musik yang
ada di Yogyakarta adalah Lockstock forum. Lockstock forum pada awalnya merupakan
forum diskusi yang didirikan pada tahun 2009 oleh Anggit. Anggit sendiri mendirikan
forum ini karena pada mulanya dia tertarik untuk mengapresiasi musik di Yogyakarta.
Anggit bersama teman-temannya sering melakukan diskusi mengenai musik dan berbagai
macam hal seputar musik di salah satu warung kopi di Yogyakarta. Dari hasil berdiskusi
itulah kemudian mencul berbagai acara dan ide untuk memajukan musik di Yogyakarta.
Berdasarkan pada pengalaman itulah pada akhirnya Anggit mendirikan Lockstock
forum85.
Dalam menjalankan forum ini, Anggit lebih memilih menjalankan lockstock
forum sendirian. Di sini Anggit berperan sebagai mastermind sekaligus pelaksana,
meskipun pada dasarnya forum ini terbuka bagi siapa saja yang ingin ikut dan
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membentuk working group dengan sistem kerja yang tidak mengikat. Meskipun sistem
kerja tidak mengikat, namun forum diskusi ini mencetuskan sebuah ide untuk membuat
festival musik lokal Yogyakarta. Festival musik ini menyatukan seluruh musisi lokal,
baik indie, mainstream, maupun etnik yang berasal dari Yogyakarta86.
Pada November 2009, terselenggaralah sebuah acara musik besar yang diberi
nama Lockstock Fest. Lockstock Fest diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut di
Stadion Kridosono Yogyakarta. Seratus band yang berasal dari Yogyakarta secara
bergantian menghibur penonton. Seratus band tersebut secara bergantian menampilkan
kemampuan mereka di panggung yang berjumlah tiga buah. Menurut rencana, festival
musik ini akan menjadi agenda tahunan.
Distribution Outlet atau lebih dikenal dengan istilah distro pada dasarnya
merupakan salah satu contoh dari hasil kebudayaan subkultur87. Distro adalah hasil
pemikiran dan tingkah laku dari sebuah komunitas. Selain itu, distro juga dijadikan
sebagai media propaganda. Berkembangnya subkultur indie di Yogyakarta menjadi salah
satu pendorong terbentuknya distro karena subkultur indie membutuhkan media untuk
mendistribusikan karya mereka. Tidak hanya itu, distro juga dijadikan pasar sendiri yang
tujuannya menyaingi budaya pasar. Ideologi Do It Yourself (DIY) dalam bermusik yang
tertuang dalam produksi indie label tidak lepas dari peran distro. Distro adalah toko khas
yang merupakan suatu jaringan pendistribusian segala merchandise termasuk kaset dan
CD dari band tertentu. Distro mempunyai tiga ciri khas. Pertama, idealisme distro adalah
independen. Kedua, eksklusif. Eksklusif di sini berkaitan dengan desain dari produk
86
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tujuan awal didirikan distro tersebut semakin kabur mengingat semakin maraknya produk-produk konveksi
untuk anak muda.
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distro. Ketiga, limited edition. Limited edition di sini berkaitan dengan jumlah produk
yang diproduksi oleh suatu distro. Distro tidak hanya sebagai distributor namun sebagai
sesuatu yang merangkum manusia sebagai sekelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut
dijadikan dasar maupun pedoman komunitas distro dalam bertindak dan berkarya.
Pertumbuhan dunia musik, lebih khusus lagi dunia subkultur musik indie diiringi
dengan semakin maraknya distro. Bahkan daerah-daerah tertentu sudah identik dengan
distro-distro tertentu. Misalnya, jika ingin berbelanja di distro maka daerah yang harus
dituju adalah daerah seputar Jl. Mataram, Jl. Babarsari dan seputar daerah Demangan.
Beberapa distro yang terdapat di Yogyakarta adalah mailbox distro, Siphirili distro, dan
Red door distro.
Salah satu distro yang pertama berdiri di Yogyakarta adalah Slackers. Slackers
didirikan oleh sekumpulan anak muda dari Bandung yang kebetulan berkuliah di
Yogyakarta pada tahun 2002. Mereka kemudian membuat sebuah komunitas musik.
Untuk menopang keberadaan komunitas tersebut maka dibuatlahbeberapa jenis produk.
Kemudian distro Slacker dibuat untuk memasarkan produk-produk dari komunitas
tersebut.
Dalam pendistribusiannya, produk Slackers ini tidak hanya dipasarkan di
Yogyakarta, namun juga telah dipasarkan di Bandung dengan cara dititipkan ke distrodistro di kota Bandung. Sedangkan di Yogyakarta, sebelum distro Slackers berdiri,
barang-barang produksi dipasarkan secara hand by hand. Hingga pada tahun 2011 ini,
Slackers masih mendapat sambutan menarik dari konsumennya karena kekonsistenannya
dalam melawan pasar yang dituangkan dalam produk-produknya88.
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Zine merupakan salah satu bagian terpenting dalam perkembangan dunia
subkultur. Zine dibuat oleh orang subkultur dan untuk orang-orang dalam subkultur.
Hampir setiap scene mempunyai zine. Tidak hanya satu tetapi lebih satu karena tiap
orang dalam subkultur bebas membuat zine. Meskipun banyak terdapat zine guna
mendukung keberadaan subkultur, namun hanya beberapa saja yang dapat bertahan dan
konsisten terbit. Salah satu yang masih bertahan adalah Betterday zine dan Dab.
Ketika gigs berlangsung biasanya digelar lapakan yang tidak hanya menjual
merchandise band, tetapi juga menjual zine atau bulletin. Bulletin tersebut biasanya tidak
hanya satu nama tertentu, namun berbagai macam zine terdapat di lapakan tersebut. Zine
yang ada di lapakan adalah zine yang isinya membahas tentang musik yang sealiran
dengan gigs yang sedang berlangsung.
Salah satu zine yang mendukung keberadaan musik hardcore di Yogyakarta
adalah Betterday zine. Betterday zine dibuat oleh Nanu, seorang dari sedikit penganut
straightedge89. Hingga saat ini Betterday zine telah terbit 21 edisi. Suatu pencapaian yang
luar biasa menginggat sebuah zine dikelola, dibiayai dan didistribusikan secara mandiri.
Pada tahun 2008, zine ini membuat versi blogspot yang tulisan-tulisannyanya merupakan
highlight dari tulisan sebelumnya dari versi cetak.
Dab magazine adalah salah satu magazine yang membahas subkultur-subkultur
yang berkembang di Yogyakarta. Dab didirikan pada tahun 2008 oleh sekumpulan anak
muda yang menyukai genre indiepop. Meskipun demikian, dab magazine memuat genregenre musik lain yang sedang berkembang di Yogyakarta. Oleh karena itu, anggota dari
89

Straight edge adalah suatu budaya hidup bersih tanpa rokok, alkohol, dan narkoba. Seseorang yang
menganut budaya ini biasanya membubuhkan tanda X pada punggung tangan atau di salah satu bagian
yang dapat terlihat pada alat musiknya. Dalam sebuah gigs, jika seseorang membubuhkan tanda ini, secara
otomatis tidak akan ditawari rokok, minuman beralkohol ataupun narkoba oleh orang yang berada dalam
gigs tersebut.
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Dab magazine pun lama-kelamaan tidak hanya orang-orang yang menyukai indiepop saja
tetapi orang-orang yang di luar indiepop90.
Dalam penyajiannya, Dab banyak meliput tentang perjuangan band atau
subkultur. Oleh karena itu, Dab mempunyai visi dan misi. Salah satu dari visi misi
tersebut adalah mengangkat sebuah band atau subkultur yang lemah namum mempunyai
potensi. Hal tersebut dijadikan visi dan misi karena dab tidak ingin sama seperti mediamedia cetak yang lain. Dab juga ingin menunjukkan kepada pembacanya, yang
kebanyakan anak muda yang masih bersekolah, bahwa untuk menjadi besar dibutuhkan
sebuah proses. Karena proses jugalah pada akhirnya Dab magazine harus berganti nama
menjadi Ear pada Januari 201191.

5. Subkultur Musik Indiepop Yogyakarta
Dalam sub bab ini, secara lebih khusus lagi peneliti akan membicarakan mengenai
subkultur musik indiepop di Yogyakarta sekaligus hal-hal terkait yang mendukung
perkembangan subkultur musik indiepop di Yogyakarta. Sub bab ini merupakan bagian
yang lebih fokus lagi dibanding sub bab berikutnya.
Pada era 2000‟an, ditengah semaraknya subkultur musik indie, lahirlah scene
musik indiepop. Scene indiepop lahir di Yogyakarta berkat pelajar-pelajar ataupun calon
mahasiswa luar kota dalam hal ini Bandung dan Jakarta, yang hendak menempuh
pendidikan di Yogyakarta. Para pelajar ataupun calon mahasiswa ini membawa genre
musik yang mereka gemari. Salah satu genre musik tersebut adalah indie pop.
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Wawancara dengan Dimas Widiarto, pelaku scene Indie, khususnya Indiepop 3 Maret 2010 di
Yogyakarta
91
Dalam sub bab ini lihat juga Rez, Idhar. 2008. Musik Records Indie Label Membuat Album
Independent. Mizan. Bandung.
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Seperti yang sudah sedikit dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan dan
perkembangan indiepop sampai saat ini tidak semata-mata hanya karena ada musiknya
dan setelah itu secara otomatis musik tersebut digemari ataupun mempunyai banyak
penggemar. Di balik itu semua, ada perjuangan-perjuangan mulai dari munculnya
indiepop di Yogyakarta pertama kali sampai saat ini, bahkan sampai tahun-tahun
mendatang. Indiepop muncul dengan ditandai munculnya komunitas Common people.
Komunitas inilah yang memprakarsai adanya genre indiepop di Yogyakarta. Agar
indiepop tidak hanya sekedar wacana bagi anak-anak muda di Yogyakarta, maka orangorang yang terlibat dalam Common people pun berinisiatif untuk membuat suatu
komunitas yang membawahi seluruh kegiatan yang mendukung keberadaan indiepop di
Yogyakarta. Komunitas tersebut bernama Indiepop Ricing Club (IRC). IRC membawahi
seluruh kegiatan yang dilakukan penggemar indiepop dalam rangka menyebarluaskan
musik indiepop di Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya pembuatan bulletin
atau zine yang diberi nama Shine zine, indiepop record label yang diberi nama Blossom
Records, dan festival indiepop sekaligus sebagai ajang pertemuan penggemar musik
indiepop yang diberi nama Blissteria.
5.1 Common People
Common People terbentuk pada 23 September 2001 di gelanggang UGM.
Common People terbentuk berkat adanya kesamaan selera musik sekaligus adanya
keinginan untuk lebih memperkenalkan indiepop di Yogyakarta. Setelah Common People
ini terbentuk, kemudian dibuatlah sebuah acara musik yang menampilkan band-band
indiepop dan gathering yang diikuti oleh penggemar-penggemar musik indie pop. Acara
musik tersebut diberi nama Garage Party. Selain pementasan musik, Garage Party juga
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merupakan sarana untuk mengumpulkan, mencari dan mengumpulkan massa baru.
Dalam perkembangannya, komunitas Common People ini juga telah mendirikan Indiepop
Ricing Club (IRC), menerbitkan zine Shine, membuat indiepop records label yang diberi
nama Blossom records, dan menggelar banyak acara yang bertujuan agar indiepop lebih
mengakar lagi di Yogyakarta. Salah satu acara rutin yang digelar oleh komunitas
Common People adalah Blissteria92.
Dalam kaitannya dengan Bangkutaman, Di Gelanggang UGM pada pertengahan
tahun 1999, Acum sering menghabiskan waktu bermain skateboard dan nongkrong
dengan kaos The Stone Roses. Acum kemudian bertemu Irwin. Di Gelanggang UGM
pula mereka bertemu Dedyk sekaligus meminta Dedyk untuk berada dibalik drumset
setelah drummer Bangkutaman sebelumnya mundur. Dapat dikatakan bahwa Dedyk
adalah fans Bangkutaman. Dedyk adalah orang yang paling aktif berjoget sementara
penonton yang lain terdiam saat Bangkutaman melakukan pertunjukan musik di pelataran
Gelanggang Mahasiswa UGM. Dia juga termasuk salah seorang penggagas Common
People, suatu kolektif yang berisikan orang-orang penikmat indiepop93
5.2 IRC (Indiepop Ricing Club)
Indiepop Ring Club (IRC) lahir pada tahun 2004. IRC ini semacam jaringan kerja
kolektif yang diharapkan dapat mengukuhkan scene indiepop baik secara genre maupun
subkultur. Karena pada waktu itu penggemar indiepop belum terorganisir dengan baik,
dan pengetahuan mengenai indiepop sendiri juga belum mengakar, maka pada waktu itu
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Wawancara dengan Dimar Widiarto, pelaku scene indie khususnya indiepop, 3 Maret 2010 di
Yogyakarta.
93
Dirangkum dari artikel berjudul “Jalan Pulang Bangkutaman” oleh Fakhri Zakaria dalam
Jakartabeat.net. Diunduh tanggal 16 Agustus 2011.
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IRC diharapkan dapat mewadahi penggemar-penggemar tersebut. Selain itu, pada
perkembangannya saat ini, IRC diharapkan dapat meneruskan “regenerasi” Common
People. Dengan kata lain, IRC merupakan sub dari Common People.
Perkembangan selanjutnya, IRC telah berhasil menggagas sebuah program radio
yang diberi nama “Outerbeat”. Saat ini “Outerbeat” telah mengudara di salah satu radio
swasta di Yogyakarta. Dalam upaya mensosialisaikan indiepop dan “Outerbeat”, IRC
menerbitkan sebuah newsletter periodik yang diberi nama Rise!. Rise! Adalah sebuah
newsletter yang diharapkan dapat menjadi pendukung kinerja IRC dalam bidang
penyiaran, dan jurnalisme cetak. Perkembangan terakhir dari IRC adalah bahwa saat ini
IRC telah turut berperan sebagai artist management bagi band-band indiepop94 .
Rupanya Acum, vokalis sekaligus pemain bass dari Bangkutaman menjadi salah
satu penggagas berdirinya IRC sekaligus Common People. Jadi dapat dipastikan
Bangkutaman pun menjadi bagian dari Common People, sekaligus IRC95.
5.3 Shine
Zine yang digagas oleh Acum, personil Bangkutaman, ini bertujuan untuk lebih
mengenalkan musik indiepop/Britpop. Selain itu, zine ini diharapkan menjadi media
perekat antara orang-orang yang berada di komunitas Common People. Pada edisi
perdana, zine hanya disusun oleh Acum. Sehingga isi dari zine itu sendiri tidak terlepas
dari pengalaman Acum dalam menapaki musik indiepop. Maka tidak heran jika dalam
edisi perdana, Shine menampilkan ulasan-ulasan acara indiepop/Britpop di beberapa kota
yang dikunjungi Acum, misalnya Bandung dan Jakarta96.
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Dab Magazine, Decade of Escapade 2000-2009, Yogyakarta, hlm 14
Wawancara dengan Acum via facebook tanggal 21 Oktober 2011
96
Dab Magazine, Decade of Escapade 2000-2009, Yogyakarta, hlm 13
95
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5.4 Blossom Records
Kehadiran Blossom Records tidak lepas dari komunitas Common People. Pada
tahun 2002, tiga orang yang berada dalam komunitas Comon People yaitu Widi Nugroho,
Wahyu Nugroho atau yang lebih dikenal dengan Acum dan Yulianto Nugroho terdorong
untuk membentuk indiepop Records label. Hal tersebut disebabkan karena mereka
merasa bahwa perlu adanya suatu „wadah‟ yang menaungi keberadaan band indiepop di
Yogyakarta.
Rilisan pertama yang dilakukan Blossom Records adalah dengan merilis album
Garage of the soul, sebuah album dari Bangkutaman. Rilisan tersebut sekaligus sebagai
penanda keberadaan records tersebut di kota Yogyakarta. Setelah merilis Garage of the
soul, Blossom Records kemudian merilis lagu-lagu dari band-band indiepop di
Yogyakarta diantaranya band Strawberry‟s pop. Kesuksesan Records ini ditandai dengan
dirilis sebuah mini album dari band Dojihatori yang diberi judul Get Of here tahun 2005,
dan full album dari band Oh nina! yang diberi judul Eppi Space Creature: ZAAPP...!!!.
Pasang surut juga pernah dialami indiepop records label ini. Hal tersebut
disebabkan karena faktor regenerasi. Beberapa pendiri dari records ini adalah mahasiswa
pendatang yang pada akhirnya ketika sudah lulus kuliah harus kembali ke daerah asal.
Oleh karena itulah, maka Blossom Records juga sering mengadakan acara-acara semacam
reuni guna mempertemukan kembali generasi lama dari Blossom records dengan generasi
baru, sekaligus memperkenalkan band-band baru. Hingga pada tahun 2003, Blossom
records merilis album kompilasi Simplicity yang dianggap monumental97.

97

Wawancara dengan Dimas Widiarto, pelaku scene indie khususnya indiepop, 3 Maret 2010, Yogyakarta.
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5.5 Vox Distro
Vox distro yang beralamat di Jl. MT Haryono no.1 ini tampak seperti bangunanbangunan rumah lain, namun berbeda dengan distro-distro pada umumnya yang terdapat
di Yogyakarta. Distro yang terlihat lenggang ini didirikan oleh Dimas. Karena menyukai
musik bukan sekadar pementasan, itulah alasan yang dikemukakan oleh Dimas ketika
menjelaskan alasan mendirikan Vox. Keberadaan Vox dirintis sejak Dimas masih
berkuliah. Hingga pada akhirnya Dimas bekerja dan membangun Vox secara bertahap.
Inspirasi terbesar ketika Dimas mendirikan Vox adalah toko kaset Kota Mas yang
pada waktu itu terletak di Jl. Malioboro. Bagi Dimas, toko kaset yang ideal tidak hanya
menjual kaset namun harus ada perputaran wacana dan motivator pergerakan kultural.
Hal itu pula yang coba diterapkan Dimas pada distronya. Distro yang berukuran tidak
besar tersebut sangat beraroma indiepop. Hal tersebut tampak dari lagu-lagu bergenre
indiepop yang terus mengalun dari dalam distro, poster-poster ataupun pigura yang
menampilkan band-band indiepop. Selain itu, produk-produk yang terdapat di dalam
distro tidak semua merupakan barang dagangan. Namun ada beberapa koleksi pribadi98.
5.6 Blissteria
Blissteria merupakan suatu acara festival indiepop di Yogyakarta. Dalam
serangkaian acara Blissteria, selain menampilkan band-band pengisi acara, Blissteria
juga menampilkan pameran indiepop seperti foto-foto perjalanan karir band indiepop,
kaset-kaset ataupun dari band-band ataupun indiepop di Yogyakarta, pameran dan diskusi
bersama pengelola indiepop records label, dan indiepop zine. Dalam pelaksanaanya,
Blissteria sudah diadakan sebanyak dua kali. Blissteria pertama kali diadakan pada
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Wawancara dengan Dimas Widiarto, pelaku scene indie khususnya indiepop, 3 Maret 2010, Yogyakarta.
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tanggal 14 sampai 21 Mei 2005, dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 26-28
Februari 2009.
Blissteria ini merupakan acara empat tahunan berskala nasional. Dimana
pengunjung yang datang biasanya adalah anak-anak muda pengikut subkultur indiepop
ataupun anak-anak muda yang tertarik dengan subkultur indiepop. Blissteria juga sebagai
tempat untuk berkumpulnya penggemar-penggemar indiepop yang tersebar di Indonesia,
selain juga sebagai ajang reuni bagi penggemar-penggemar lama99.
Dimanakah posisi Bangkutaman? Sebagai band pionir, Bangkutaman tentu
mempunyai peran dalam Common People pada masa itu. Common People telah
memberikan kontribusinya dengan menyelenggarakan Garage Party di mana pada awal
penyelenggaraannya, Bangkutaman pernah menjadi salah satu pengisi acaranya. Apalagi
salah satu personil Bangkutaman, Acum, adalah salah satu pendiri komunitas Common
People. Dalam rangka memperkenalkan indiepop pada anak muda di Yogyakarta, Acum
bersama teman-temannya di Common People kemudian menggagas acara yang bertajuk
Garage Party dan Bangkutaman menjadi pengisi acara pada acara tersebut. Tidak
berhenti samapai di situ, Acum dan teman-temannya sepakat untuk membentuk IRC.
Selain itu, Acum sendiri juga memprakarsai adanya Shine zine dan Blossom record.
Indiepop Ricing Club (IRC), Shine zine, Blossom Record, Vox distro, dan Blissteria telah
membuat indiepop semakin dikenal di Yogyakarta. Dengan semakin dikenalnya indiepop
di Yogyakarta semakin mengukuhkan Bangkutaman sebagai band pionir indiepop di
Yogyakarta100.
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Wawancara dengan Dimas Widiarto, pelaku scene indie khususnya indiepop, 3 Maret 2010, Yogyakarta.
Dalam sub bab ini lihat juga Dab Magazine, Decade of Escapade 2000-2009. Yogyakarta.
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Dari paparan di atas tampak bahwa Acum terlibat dalam segala institusi yang
mendukung kemunculan indiepop pada waktu itu. Secara tidak langsung hal tersebut
menunjukkan bahwa Bangkutaman mendukung perkembangan indiepop di Yogyakarta
sekaligus dapat menjawab pertanyaan mengenai kekonsistenan Bangkutaman dengan
genre musik indiepop sampai saat ini.

6. Kesimpulan
Proses keberadaan subkultur musik di Indonesia merupakan proses yang panjang.
Diawali dengan kemunculan subkultur musik punk di Amerika Serikat dan Inggris yang
pada waktu itu mencoba untuk mencari alternatif hiburan sekaligus menentang dominasi
elit. Bentuk konkrit dari pertentangan tersebut adalah dengan munculnya lirik-lirik lagu,
sikap, gaya, dan tindakan yang mengkritik dominasi elit pada waktu itu, misalnya dari
cara berpakaian. Hingga pada perkembangan selanjutnya, keberadaan subkultur semakin
kuat dengan dilatarbelakangi suatu kesadaran bahwa musik sebagai salah satu bidang seni
ternyata sudah berideologi pasar. Sehingga pada pertengahan tahun 70-an mulai muncul
subkultur musik indie yang berupaya untuk melawan industri musik. Hingga sekitar dua
puluh tahun kemudian, tercipta kesadaran dan respon yang sama dalam diri anak-anak
muda di Indonesia atas ideologi pasar yang sudah menjangkiti musik Indonesia.
Bentuk konkrit atas kesadaran dan respon tersebut adalah dengan terciptanya
subkultur musik indie. Namun perlawanan terhadap musik yang berideologi pasar
tersebut tidak mudah. Hal tersebut rupanya disadari oleh pelaku-pelaku musik indie
sehingga diciptakanlah alat-alat untuk mendukung perlawanan tersebut, misalnya distro,
indie record label, dan indie magazine. Di antara sekian banyak subkultur musik yang
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berkembang di Yogyakarta, terdapat subkultur indiepop. Keberadaan subkultur musik
indiepop tidak lepas dari subkultur musik indiepop di Bandung dan Jakarta yang sudah
ada terlebih dahulu. Hingga sampai saat ini, sudah sepuluh tahun subkultur indiepop
dihidupi dan terus berproses.
Bangkutaman, salah satu band pionir indiepop di Yogyakarta, turut andil dalam
mengembangkan indiepop di Yogyakarta. Salah satu personilnya, Acum, terlibat
langsung dalam komunitas Common People, sebuah komunitas pecinta indiepop. Tidak
sampai di situ saja, Acum juga ikut terlibat dalam pembentukan Indiepop Ricing Club
(IRC), pendiri Blossom records dan penulis Shine zine. Acum sangat peduli dengan
perkembangan indiepop di Yogyakarta. Mungkin itu juga menjadi salah satu sebab
Bangkutaman terus eksis dalam scene indiepop. Jiwa indiepop telah mengakar dalam diri
personil Bangkutaman. Menurut peneliti, dengan terlibatnya Acum dalam komunitas,
indie record label, dan zine menunjukkan bahwa ada benang merah antara Bangkutaman
dengan institusi-institusi yang mendukung keberadaan indiepop.
Dapat disimpulkan bahwa dengan membicarakan subkultur musik indie melalui
frame sosiologi musik dapat diketahui bahwa musik indie tidak tiba-tiba hadir. Justru
sebaliknya bahwa musik indie hadir karena ada masyarakat yang menghadirkan, ada
kondisi yang menhadirkan sekaligus menghidupinya. Genre musik indiepop muncul dari
semangat perlawanan terhadap industri musik pasar. Perlawanan tersebut dilakukan oleh
anak muda yang mempunyai cukup pengetahuan tentang penghegemonian industri musik
pasar. Selain dimunculkan lewat lagu, perlawanan juga dimunculkan lewat produk lain di
luar musik misalnya tulisan-tulisan di zine atau pakaian yang mereka gunakan.
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BAB III
SUBKULTUR MUSIK INDIEPOP VERSI BANGKUTAMAN

Bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai pemahaman
Bangkutaman terhadap subkultur musik indiepop. Untuk membicarakan hal tersebut,
peneliti akan berangkat dari wawancara dengan dua personil Bangkutaman yaitu Irwin
dan Acum101.
Sebelum memaparkan pemahaman Bangkutaman terhadap gagasan subkultur
musik indiepop, peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang seluk-beluk band
Bangkutaman mulai awal kemunculannya sampai pada kiprahnya saat ini sekaligus
dinamika mereka sebagai sebuah band yang merupakan bagian dari subkultur indiepop di
Yogyakarta. Dengan mengetahui dinamika Bangkutaman, secara tidak langsung akan
diketahui pula pemahaman Bangkutaman terhadap gagasan subkultur musik indiepop.

1. Bangkutaman: Sebuah Dinamika102
Cikal bakal Bangkutaman dimulai menjelang pertengahan 1999. Pada waktu itu
Irwin dan Bayu yang menempuh pendidikan di universitas yang sama (Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta) ingin membuat sebuah grup band untuk mengisi waktu luang. Irwin

101

Peneliti hanya mewawancarai dua dari tiga personil Bangkutaman dengan berbagai alasan. Pertama,
peneliti menganggap bahwa Acum dan Irwin sebagai mesin penggerak Bangkutaman sekaligus sebagai
personil yang terus ada sejak awal kemunculan Bangkutaman. Kedua, peneliti tidak dapat mewawancarai
Dedyk, pemain drum Bangkutaman, karena kesibukannya.
102
Sub bab ini dirangkum dari Zakaria, Fakhri. “Bangkutaman: Tiga Menguak Jakarta”. Jakartabeat.net
KUMPULAN TULISAN PILIHAN 2009-2010 like this. Jakarta. Hal 29-47.
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dan Bayu ini ternyata menyukai genre musik yang sama yaitu indiepop103. Karena dirasa
formasi band kurang lengkap, maka Irwin dan Bayu berniat untuk menambah personil.
Namun karena genre indiepop masih merupakan suatu genre musik yang terbilang baru,
maka dalam pencarian personil pun juga cukup sulit karena tidak banyak orang yang
mengetahui apalagi menyukai indiepop. Hingga pada akhir tahun 1999 mereka
berkenalan dengan Acum yang memiliki nama asli Wahyu Nugroho, seorang mahasiswa
dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang juga menyukai genre musik indiepop dan
sama-sama memiliki impian untuk tampil di atas panggung dengan membawakan musik
bergenre indiepop.
Agar penampilan band lebih „menggigit‟ di atas panggung, maka Bayu mengajak
Nanang, teman baiknya yang juga personil band Teknoshit, untuk mengisi posisi sebagai
pemain drum. Namun Nanang bukanlah personil tetap, dia hanya sebagai additional
player. Dengan masuknya Nanang, maka resmilah The Garage Flower sebagai nama
band mereka. Nama The Garage Flower sendiri diambil dari album pertama band Stone
Roses104 yaitu band asal Manchester yang menjadi kiblat mereka dalam bermusik
sekaligus idola mereka. Maka terbentuklah formasi awal The Garage Flower sebagai
cikal bakal dari Bangkutaman yaitu Acum sebagai vokalis, Irwin sebagai pemain gitar,
Bayu sebagai pemain bass, dan Nanang sebagai pemain drum. Penampilan pertama The
Garage Flower adalah pada tahun 1999105 ketika mereka mengikuti seleksi band di UPN
Veteran dengan membawakan lagu milik The Stone Roses yang berjudul I Wanna Be
103

Untuk mengetahui genre musik indiepop, lihat lagi bab 2.
Stone Roses adalah band britpop yang berasal dari Manchester, Inggris. Band ini didirikan pada tahun
1983. Mereka adalah satu pionir dari gerakan Madchester. Madchester adalah musik yang berkembang di
Manchester, Inggris, menjelang akhir 1980-an dan ke awal 1990-an. Musik yang muncul dari rock
alternatif campuran, psychedelic rock dan musik dansa. Sumber www.wikipedia.com. Diunduh tanggal 12
Maret 2011.
105
Wawancara dengan Acum via chatting facebook pada 24 Oktober 2011.
104
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Adored.
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menggembirakan karena kurang mendapatkan respon. Karena kesibukan di bandnya,
Nanang memutuskan untuk tidak bergabung dengan The Garage Flower. Keluarnya
Nanang membuat The Garage Flower vakum. Namun, tiga bulan kemudian personil The
Garage Flower bertemu dengan Dimas. Dimas pada akhirnya mengisi posisi sebagai
pemain bass. Maka terbentuklah formasi kedua The Garage Flower yaitu Acum pada
gitar rhytm dan vocal, Irwin pada lead gitar, Bayu pada drum, dan Dimas pada bass.
Ternyata formasi kedua ini juga tidak bertahan lama. Kesibukan masing-masing personil
tetap menjadi alasannya. Akhirnya The Garage Flower mengalami kevakuman lagi.
Hingga pada September 2000, dari hasil perkenalan lewat chatting, masuklah
Deni sebagai pemain drum. Bayu pada akhirnya kembali lagi menempati posisi sebagai
pemain bass. Pada saat yang sama, nama The Garage Flower diganti menjadi
Bangkutaman. Nama Bangkutaman dipilih karena pada waktu itu mereka sering
mengadakan diskusi ataupun pertemuan-pertemuan seputar kelangsungan band di deretan
bangku di sekitar taman fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Dengan adanya
pergantian nama band diharapkan menjadi pemicu semangat bagi para personil untuk
serius dalam bermusik106. Di tahun yang sama, Bangkutaman membuat EP107 untuk yang
pertama kali.
Pentas pertama Bangkutaman digelar pada acara “Ngamen” di kantin Universitas
Sanata Dharma awal 2001. Pada penampilan tersebut Bangkutaman tetap membawakan
musik bergenre indiepop. Debut awal Bangkutaman tidak terlalu buruk, dalam waktu
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Diungkapkan oleh Acum dalam wawancara via chatting facebook 24 Oktober 2011.
EP adalah singkatan dari Extended Play (mini album). Selain EP, juga dikenal istilah LP. LP singkatan
dari Long Play (album). Di Inggris ada ketentuan bahwa lagu di dalam EP maksimal berjumlah 4. Jumlah
lagu itulah yang membedakan EP dengan LP
107
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yang relatif singkat, Bangkutaman berhasil membuat single demo live yang berisi empat
lagu. Lagu-lagu tersebut mereka promosikan di GM 2000 Cafe Jakarta pada Mei 2001.
Namun pada tahun yang sama, Bayu resmi mengundurkan diri dari Bangkutaman karena
dia merasa tidak dapat membagi waktu antara kuliah dengan bermain musik. Bayu
terakhir kali sepanggung dengan Bangkutaman pada 22 Juli 2001 di New Java Cafe.
Pada tahun 2001 kondisi indiepop di Yogyakarta menjadi lebih baik. Hal ini
ditengarai dengan munculnya komunitas indiepop yang bernama Common People.
Komunitas yang dimotori oleh band bernama Parachute108 ini banyak membantu
Bangkutaman dan perkembangan scene musik indiepop di Yogyakarta yang muncul pada
awal tahun 2000. Selain Bangkutaman mendapat manajer yang bernama Nuki, lewat
Common People juga Bangkutaman mendapatkan teman-teman yang pas untuk bertukar
pikiran mengenai musik indiepop, salah satunya Dedyk. Mulai dari sinilah Bangkutaman
bermusik dengan lebih profesional tetapi tetap berada pada jalur indiepop. Dengan tiga
personil Acum, Irwin, dan Dedyk, pada tahun 2002, Bangkutaman kembali membuat EP
yang diberi judul Fantasi.
Dapat dikatakan metamorfosis Bangkutaman dimulai pada tahun 2003.
Bangkutaman mulai memasukkan suara keyboard dalam aksi panggungnya. Pemain
keyboard Bangkutaman pada awalnya adalah Topan yang merupakan pemain drum band
The Monophones namun karena kesibukan dengan bandnya, Topan tidak terlalu lama
bersama Bangkutaman. Unsur warna musik dari The Stone Roses pun sedikit demi sedikit
mulai pudar. Bangkutaman tetap mengikuti semangat dari The Stone Roses namun tetap
mencari karakter Bangkutaman karena mereka ingin mempunyai ciri khas dan bukan

108

Salah satu personil Parachute adalah Dedyk yang pada akhirnya menjadi drummer tetap Bangkutaman.
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meniru band-band luar yang menjadi inspirasi mereka. Pada tahun 2003, Bangkutaman
merilis album Love among the Ruins yang dirilis oleh Blossom records.
Sepanjang tahun 2004, Bangkutaman sibuk dengan pembuatan EP Garage of The
Soul (2005) mereka. Sebelum merilis album Ode Buat Kota, Bangkutaman telah
membuat dua EP yaitu Garage of The Soul yang berisi 6 buah lagu dan LP Love Among
The Ruins yang berisi 3 buah lagu. Setelah merilis Garage of The Soul dan Love Among
The Ruins, Bangkutaman kemudian merilis dua buah LP yaitu IX (2009) yang berisi 12
lagu, dan Ode Buat Kota (2010) yang berisi 10 lagu. Dari data yang ditemukan, terlihat
bahwa Bangkutaman tidak mengikuti aturan mengenai jumlah lagu dalam EP dan LP
seperti yang berlaku di Inggris.
Proses pembuatan EP Garage of The Soul terbilang cukup lama karena masingmasing personil merasa tidak puas dalam proses pembuatannya. Proses mixing dilakukan
di tiga studio, namun ada beberapa hasil yang harus dibuang karena dirasa tidak bagus.
Desember 2004, Garage of The Soul dinyatakan selesai dan launching di Jakarta pada
April 2005. Di tahun 2004 dan 2005 Bangkutaman memperkuat kembali ciri khas dengan
mulai berani dalam meramu suara organ dan menggabungkan dengan permainan gitar
yang berbasis skill. Hasil ini dapat didengarkan dalam lagu yang berjudul Satelit dari
Garage of The Soul. Kemampuan bermusik dalam penampilan panggung mereka juga
sudah menunjukkan perubahan. Bangkutaman mengeksplorasi permainan dan sound
gitar. Mungkin yang masih kental dengan nuansa madchester109 dari Bangkutaman adalah
permainan drumnya, meskipun sampai detik ini Bangkutaman tetap membiarkan The
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Madchester adalah scene musik yang dikembangkan di Manchester, Inggris, menjelang akhir 1980-an
dan awal 1990-an. Musik yang muncul campuran rock alternatif, psychedelic dan musik dansa. Salah satu
band yang terkait dengan sceen tersebut adalah The Stone Roses.
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Stone Roses menjadi inspirator mereka110. Dengan metamorphosis yang Bangkutaman
lakukan dan prestasi dalam scene indiepop membuat band ini juga masuk dalam rilisan
kompilasi video Ready-O bersama Mocca, Jeruji, Teenage Deathstar, The S.I.G.I.T.,
Homogenic, The Upstairs, dan band-band lain dalam scene Indie.
Pada awal terbentuknya, Bangkutaman sudah mendapat pengakuan oleh scene
indies yang terbentuk di Jakarta. Tidak hanya itu saja, beberapa artikel, salah satunya Dab
Magazine, yang mengulas tentang Bangkutaman mengatakan bahwa Bangkutaman
adalah sebuah band indiepop yang konsisten dan berdedikasi tinggi dalam
mengembangkan indiepop tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di Indonesia. Berikut
ini adalah salah satu kutipan artikel yang menulis tentang Bangkutaman.
Wujud mereka diakui oleh scene indies yang terbentuk di Ibu Kota sejak dekade 90-an.
Bangkutaman termasuk generasi pertama band indie Jogja dan 2 dari 3 orang pendiri
111
Blossom Records

Antara tahun 2006 sampai 2008 mungkin menjadi tahun terberat karena pada
tahun itu Bangkutaman tidak melakukan gebrakan dalam bermusik seperti tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun tersebut Irwin keluar sementara dari Bangkutaman untuk
mengerjakan musik pribadinya, sebuah band yang diberi nama Johnny and the Pistol
Heroes. Irwin juga merilis karyanya yaitu sebuah single yang berjudul Hymne For A
Friend In The Sky pada tahun 2007, dan sebuah mini album berjudul Local Heroes pada
tahun 2008 yang kesemuanya dirilis secara gratis via Yes No Wave Music. Acum pun
juga demikian. Dia menjadi additional player untuk band Ballads of the Cliche dan The
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danangfadian.blogspot.com. Rabu 12 januari 2011.
. Marr, Fajar, EIGHTSENTIAL BANGKUTAMAN, dab Magazine edisi Decade of Escapade 2000-2009,
hlm 27.
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Sweaters. Selain itu, Acum juga membentuk band baru yang diberi nama Sugarspin.
Namun band bentukan Acum tersebut tidak pernah merilis album112.
Waktu pada akhirnya harus membawa tiga personil Bangkutaman untuk kembali
ke Jakarta. Meskipun mereka mempunyai profesi di luar band, namun musik tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan mereka. Hingga suatu ketika, Felix Dass, seorang penggiat
subkultur musik indie sekaligus teman dari Bangkutaman, mencium keberadaan Irwin,
Acum, dan Dedyk. Setelah Felix berbincang serius dengan Acum, Irwin, dan Dedyk
akhirnya Bangkutaman pun tampil kembali di panggung We Are Pop setelah dua tahun
vakum. Bukan itu saja, Felix juga berhasil mambawa Bangkutaman tampil di depan
masyarakat Singapura113.
Sebelum merilis album baru pada tahun 2010, Bangkutaman sempat
memproduksi album IX yang dirilis oleh Yes No Wave Music. Pada tahun 2009, akhirnya
Bangkutaman mendapat kesempatan untuk melakukan pertunjukan musik di Singapura.
Hingga pada tahun 2010, Bangkutaman merilis sebuah album Ode Buat Kota yang
rupanya cukup mendapat apresiasi di kalangan subkultur musik indie. Hal tersebut
ditandai dengan banyaknya tulisan berupa artikel-artikel di media cetak mengenai
Bangkutaman dan Ode Buat Kota. Selain itu, nama Bangkutaman sendiri juga semakin
diperhitungkan setelah beberapa bulan yang lalu tampil dalam acara Sounddrenalin 2010
di Jakarta. Pengisi-pengisi acara dalam pergelaran musik terbesar di Indonesia tersebut
merupakan band-band yang diperhitungkan dalam dunia musik di Indonesia, baik dunia
musik mainstream maupun dunia musik indie, dan Bangkutaman ada di dalamnya.
112

Antara tahun 2006 sampai 2008 Bangkutaman vakum. Kevakuman itu disebabkan karena adanya
perbedaan pendapat mengenai selera musik antara Acum dan Irwin. Lebih lanjut lihat halaman 80.
Sumber: wawancara dengan Acum via chating facebook tanggal 23 Oktober 2011.
113
Sub bab ini dirangkum dari Zakaria, Fakhri. “Bangkutaman: Tiga Menguak Jakarta”. Jakartabeat.net
KUMPULAN TULISAN PILIHAN 2009-2010 like this. Jakarta. Hal 29-47.
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Aura bermusik ketika masih kuliah dengan ketika sudah bekerja tentu berbeda.
Selain itu, nuansa bermusik di Yogyakarta tentu berbeda dengan nuansa bermusik di
Jakarta. Di Jakarta, selain bermusik, personil Bangkutaman juga menekuni profesi
masing-masing di luar band. Di sinilah kecintaan musik mereka diuji ketika mereka harus
bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan tanpa meninggalkan kecintaan
terhadap musik dan indiepop.
Menurut Acum, perubahan status dari mahasiswa menjadi „orang kantoran‟
mempengaruhi lirik-lirik yang ditulis oleh Bangkutaman. Lirik-lirik yang ditulis oleh
Bangkutaman dalam album Ode Buat Kota lebih riil, lebih pada kenyataan hidup seharihari yang mereka temui. Lirik-lirik tersebut berbeda dengan lirik-lirik yang mereka tulis
ketika masih kuliah di Yogyakarta. Ketika mereka masih menjadi mahasiswa mereka
menulis lirik yang bersifat “halusinatif”. Yang dimaksud Acum dengan lirik “halusinatif”
adalah lirik yang berisi curahan dari khayalan mereka114.
Dengan rentang waktu selama sepuluh tahun dan juga prestasi-prestasi yang telah
Bangkutaman raih tidak mengherankan jika di kalangan scene indiepop Yogyakarta,
eksistensi Bangkutaman sudah tidak diragukan lagi. Bahkan sampai saat ini, Yogyakarta
tetap menjadi kota penting bagi Bangkutaman. Ketika membicarakan indiepop
Yogyakarta, maka yang terlintas adalah Bangkutaman. Begitu juga sebaliknya, ketika
membicarakan Bangkutaman, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang akan selalu
melekat dalam diri Bangkutaman. Dengan kata lain, Bangkutaman telah berhasil menjadi
pionir sekaligus trademark bagi dunia subkultur indiepop di Yogyakarta.
Jatuh bangun dalam karir bermusik membuat Bangkutaman kaya akan
pengalaman. Tidak mengherankan jika kegaekkan Bangkutaman terasa ketika band ini
114

Wawancara dengan Acum via chatting facebook 24 Oktober 2011.
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melakukan pertunjukan musik. Dalam melakukan pertunjukan musik, Bangkutaman
sesekali berinteraksi dengan penonton. Namun jika dibandingkan antara berinteraksi
dengan penonton dengan keasyikan mereka memainkan alat musik di atas panggung,
Bangkutaman tampak lebih asyik dengan musik yang mereka mainkan daripada harus
berbasa-basi dengan penonton. Selain itu, kesederhanaan tampak dalam pertunjukan
musiknya mulai setting tempat, sampai penampilan band. Bangkutaman juga tidak segan
untuk menyapa dan berbincang dengan penonton ketika mereka telah turun panggung.
Dengan kata lain, aura low profile tercermin dalam diri personil Bangkutaman.
Pertanyaan yang kemudian muncul setelah Bangkutaman di Jakarta adalah
tentang bagaimana hubungan antara Bangkutaman dengan subkultur musik indie di
Yogyakarta. Menjaga relasi pertemanan antar pegiat musik indie menjadi salah satu ciri
khas dari subkultur musik indie. Mengingat genre yang berkembang di subkultur musik
indie di Yogyakarta pada waktu itu tidak hanya indiepop dan band yang ada pada saat itu
tidak hanya Bangkutaman, maka menjadi penting bagi Bangkutaman untuk menjalin
pertemanan dengan sesama pegiat subkultur musik indie.
Teman atau hubungan pertemanan hampir selalu mewarnai dalam setiap
perjalanan bermusik Bangkutaman. Hubungan pertemanan ini karena adanya kesamaan
visi dan misi dalam bermusik. Salah satu visi dan misi tersebut adalah melawan musik
mainstream dengan jalan bermusik secara indie. Paling tidak, di sini peneliti mencatat
tiga momen penting di mana teman atau hubungan pertemanan ini hadir dalam kegiatan
bermusik Bangkutaman. Pertama, pada awal kemunculan Bangkutaman. Pada awal
kemunculannya, Bangkutaman adalah titik kecil yang „berbeda warna‟ di scene indie
Yogyakarta. Ketika punk dan hardcore populer pada saat itu, Bangkutaman muncul
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menghadirkan musik yang berbeda. Meskipun menghadirkan musik yang berbeda,
Bangkutaman bukan dianggap „penyakit‟ yang harus dijauhi. Justru setiap pertunjukan
musiknya, banyak skinhead dan punker yang ikut larut menikmati musik Bangkutaman.
Secara umum pegiat subkultur musik indie menggemari The Stone Roses, maka ketika
Bangkutaman memainkan lagu-lagu The Stone Roses dalam pertunjukan musiknya, para
penggiat subkultur musik indie tersebut merasa mempunyai kesamaan dalam selera
musik. Oleh karena itu, Bangkutaman pun langsung mendapat tempat di scene subkultur
musik indie Yogyakarta. Salah satu faktor lain yang membuat eratnya hubungan antara
Bangkutaman dengan scene-scene yang lain adalah karena campur tangan „air
kedamaian‟ yang biasa disebut lapen. Lapen adalah minuman keras produk Yogyakarta.
Seusai gigs, biasanya mereka beramai-ramai menuju jalan Pajeksan yang terletak di
belakang Malioboro untuk sekedar bersenda-gurau sambil meneguk lapen.
Kedua, peran Felix Dass, orang yang menggagas sebuah acara indie yang bertajuk
We Are Pop115. Lalu apa kontribusi Felix Dass sehingga dikatakan sebagai salah seorang
yang berjasa terhadap karir Bangkutaman? Pada waktu proses pembuatan EP Garage of
The Soul tahun 2005, banyak gesekan yang terjadi antar personil. Gesekan tersebut
terutama terjadi antara Irwin dan Acum, karena Acum dan Irwin pada waktu itu
mempunyai selera yang berbeda. Yang dimaksud selera di sini lebih kepada selera musik,
Acum lebih menyukai Bob Dylan116, sedangkan Irwin lebih menyukai Led Zepplin117.
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We Are Pop adalah sebuah gigs yang rutin diadakan tiap tahun dan pertama kali diadakan pada tahun
2000, sekaligus gigs yang sukses melahirkan band indie seperti Efek Rumah Kaca. Felix juga pernah
bekerja di FFWD Records, sebuah indie label yang menghasilkan band indie yang saat ini cukup terkenal
seperti Mocca dan The S.I.G.I.T.
116
Bob Dylan terlahir dengan nama asli Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika
Serikat, 24 Mei 1941 adalah seorang penyanyi-penulis lagu, musikus dan penyair Amerika. Sebagian dari
lagu-lagunya, seperti "Blowin' in the Wind" dan "The Times They Are A-Changin'" menjadi "lagu
kebangsaan" dari gerakan anti perang dan gerakan hak-hak sipil.sumber:wikipedia.com

80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Mereka bersilang pandapat tentang musik dari siapa (antara Dylan dengan Led Zepplin)
yang lebih pas untuk mewarnai musik Bangkutaman118. Maka, pertengkaran sering terjadi
dalam band. Hal tersebut membuat hubungan antar personil menjadi hambar dan tidak
harmonis. Hingga pada akhirnya Irwin memutuskan untuk keluar dari Bangkutaman.
Bangkutaman pun mati suri. Felix adalah orang yang berhasil menyatukan Bangkutaman.
Ketiga, berkaitan dengan pembuatan sampai distribusi lagu-lagu dan juga
managerial Bangkutaman. Pada tahun 1999 yaitu pada saat Bangkutaman belum menjadi
band besar, Bangkutaman berkenalan dengan Wox The Rock, pemilik netlabel
Yesnowaves. Dari perkenalan itu kemudian terjadi perbincangan mengenai musik sampai
pada visi dan misi bermusik. Hingga pada akhirnya antara Bangkutaman dengan Wox
terjadi hubungan pertemanan yang erat. Seperti dikatakan oleh Acum, pada akhirnya
mereka mempunyai kesamaan pandangan mengenai konsep bermusik dan terjadilah
saling mendukung di antara mereka. Tahun 2009, Bangkutaman merilis album IX di
bawah netlabel Yesnowaves.
Hingga ketika Bangkutaman kembali ke Jakarta pun, hubungan pertemanan masih
menjadi „behind the scene‟ dari kegiatan bermusik mereka. Sekembalinya mereka ke
Jakarta, pada awalnya mereka akan merilis album di bawah indie label Aksara Record.
Namun, ternyata Aksara Record sudah tidak berproduksi lagi. Akhirnya mereka bertemu
dengan Bin Arian, manager Efek Rumah Kaca sekaligus pemilik dari indie label Jangan
Marah. Dari hubungan pertemanan kemudian meningkat pada obrolan-obrolan serius
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Led Zepplin adalah kelompok musik rock dari Inggris yang dibentuk bulan September 1968, dan
dibubarkan setelah pemain drum John Bonham meninggal. Musiknya menonjolkan suara gitar yang keras
dan berat. Setelah 25 tahun bubar akibat meninggalnya John Bonham pada tahun 1980, Led Zeppelin tetap
disanjung penggemar musik berkat pencapaian artistik, kesuksesan komersial, dan pengaruhnya yang luas
di kalangan musisi rock.sumber: Wikipedia.com
118
Wawancara dengan Acum via facebook tanggal 24 Oktober 2011
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mengenai musik dan konsep bermusik akhirnya Arian dan Bangkutaman sepakat untuk
merilis album Ode Buat Kota di bawah Jangan Marah label.
Setiap band pasti mempunyai kisah perjalanan yang berbeda-beda. Layaknya
kehidupan manusia yang dimulai dari dalam kandungan hingga tutup usia, kisah
perjalanan sebuah grup band pun tidak jauh berbeda. Perjalanan bermusik sebuah band
dimulai dari awal terbentuknya sebuah band, berjibaku dengan situasi dan kondisi di
sekitar grup band tersebut hingga ketika masa keemasan band tersebut sirna, seiring
dengan munculnya grup band-grup band baru, tidak jarang sebuah grup band terpaksa
memilih untuk mundur dalam bermusik. Semua itu menjadi sebuah perjalanan yang
umum dialami oleh setiap grup band.
Begitu juga Bangkutaman. Dalam perjalanannya, mereka didukung oleh temanteman yang respect terhadap kegiatan bermusik mereka. Hubungan yang pada awalnya
hanya pertemanan biasa, pada akhirnya menjadi salah satu kunci sukses Bangkutaman
sekaligus menjadi kekhasan mereka dalam bermusik. Meskipun saat ini Bangkutaman
bermusik dalam keadaan yang berbeda, namun mereka masih dalam jalur yang sama
yaitu bermusik dalam naungan sebuah dunia subkultur musik indiepop.
Beberapa point penting yang berhasil ditemukan dari proses kreatif dalam
bermusik Bangkutaman yaitu pertama, keeksistensian sebuah band dalam subkultur
musik indie harus dijaga oleh personil dalam grup band tersebut. Benar bahwa ada
banyak teman yang mendukung keberadaan mereka, namun hanya personil-personil band
itu sendiri yang tahu seberapa cintanya mereka terhadap musik yang dimainkan dan band
yang mereka dirikan. Kedua, ciri khas menjadi salah satu bagian penting mengapa sebuah
grup band dapat bertahan.

82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2. Bangkutaman dan Subkultur Musik Indiepop
Seperti telah sedikit dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa konsep bermusik
mainstream menganut konsep bermusik pasar. Konsep bermusik yang menganut pasar
tersebut berbeda dengan konsep bermusik subkultur musik indie. Sub bab ini akan
membahas konsep-konsep bermusik Bangkutaman sebagai salah satu band yang
menganut konsep bermusik secara indie.
Hebdige menulis dalam Subculture:The Meaning Of Style, bahwa
We can now return to the meaning of youth subcultures, for the emergence of such
groups has signalled in a spectacular fashion the breakdown of consensus in the postwar period. In the following chapters we shall see that it is precisely objections and
contradictions of the kind which Levebvre has described that find expression in
subcultures. However, the challenge to hegemony which subculture represent is not
issued directly by them. Rather it is expressed obliquely, in style. The objections are
lodged, the contradictions displayed (and as we shall see, „magically resolved‟) at the
profoundly superficial level of appearances: that is, at the level of signs 119
(sekarang kita dapat kembali kepada makna sub kultur pemuda, sebab kemunuclan
kelompok semacam ini telah dengan dahsyat menandakan dipatahkannya consensus
kurun paska perang. Dalam bab – bab berikut akan kita saksikan bahwa sanggahan dan
kontradiksi yang dipaparkan Levebvre ini justru terekspresi dalam sub kultur. Namun,
subkultur tak secara langsung melontarkan tantangan kepada hegemoni.sanggahan ini
disimpan, kontradiksinya diperagakan (dan sebagaimana akan disaksikan, dipecahkan
secara magis) pada tataran tampilan yang sangat dangkal: tegasnya pada tataran tanda.)120

Kutipan di atas menjelaskan bahwa subkultur mengacu pada suatu budaya yang
berada di luar budaya dominan, yang melakukan tantangan terhadap hegemoni budaya
dominan. Tantangan ataupun perlawanan tersebut dilakukan tidak secara langsung,
namun direpresentasikan melalui tanda-tanda dalam keseharian mereka. Tanda-tanda
tersebut misalnya gaya berpakaian, dan sikap. Dapat disimpulkan bahwa menurut
Hebdige subkultur itu melawan, menantang dan berbeda terhadap budaya dominan
namun keberbedaan, perlawanan, dan tantangan tersebut tidak ditunjukan secara

119
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Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The Meaning Of Style. Routledge, London and New York hal 17.
Hebdige, Dick. 1979. Asal-Usul &Ideologi Subkultur Punk. Buku Baik. Terj. Yogyakarta. Hal 37

83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
langsung. Dalam sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara untuk
selanjutnya akan dianalisis konsep-konsep indiepop ala Bangkutaman.
2.1 Bangkutaman dalam Keseharian: Pemusik bukan Selebriti
Dalam bukunya, Suka Harjana menulis bahwa menjadi bintang musik rekaman,
baik itu penyanyi atau pemain band adalah cita-cita sekaligus profesi yang diinginkan
oleh banyak anak muda. Anak muda-anak muda ini ingin dirinya seperti Michael
Jackson, Stevie Wonder atau bahkan Madonna. Mengapa? Iming-iming materi yang
melimpah dan kepopuleran rupanya telah memikat hati banyak pemuda121. Pada dasarnya
semua anak muda yang menyukai musik memiliki keinginan tersebut. Namun
tampaknya, anak muda yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah anak muda yang
bukan pegiat subkultur musik indie karena imajinasi mereka mengacu pada kesuksesan
bintang musik yang bukan berasal dari subkultur musik indie, namun berasal dari industri
musik.
Bagaimana dengan band subkultur menyikapi „iming-iming‟ kepopuleran dan
materi? Sebelumnya peneliti telah memaparkan bahwa konsep kebebasan, kejujuran dan
keoriginalitasan bermusik sangat dipegang teguh oleh band-band subkultur. Sedangkan
konsep popular dan materi hanya dianggap bonus saja oleh mereka. Mengapa? Logikanya
ketika bermusik sejara jujur, bebas, dan original memang sudah sewajarnya mendapatkan
apresiasi berupa kepopuleran dan materi. Namun, hal tersebut dirasa mustahil jika
diterapkan dalam industri musik mengingat konsep bermusik industri adalah mengikuti
selera pasar. Jadi, di dalam industri, yang akan mendapat kepopuleran dan materi adalah
yang bermusik menurut selera pasar.
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Harjana, Suka. 2002. Corat-coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini. Masyarakat Seni Pertunjukan
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Keberadaan Bangkutaman dirasa mustahil tanpa daya tahan dan daya juang dari
para personil band. Dalam kesempatan yang berbeda, peneliti mencoba untuk mencari
tahu rahasia survive personil Bangkutaman dalam karir musiknya. Berikut ini adalah
kutipan wawancara peneliti dengan Acum.
P (peneliti): mas, dari awal maen band emang pengen punya band kya bangkutaman gini
ya??? mskdku dlm indie ny. bukannnya susah y punya idealisme kya gt?
A (Acum) : iya. susah sih, makanya kita bertiga kerja. krn tahu kalo ga bisa hidup dari
musik saja.

Membicarakan idealisme dalam kaitannya dengan aktivitas kerja manusia mau
tidak mau membicarakan alienasi Marxis. Dalam hidup, pada dasarnya manusia memiliki
dua hubungan. Pertama, hubungan dengan sesama sebagai makhluk sosial, dan kedua
hubungan dengan barang-barang ciptaannya yang berfungsi sebagai sarana untuk
mengekspresikan dirinya. Namun masalah muncul ketika barang yang dihasilkan
manusia tersebut justru “membendakan” manusia. hal tersebut menyebabkan manusia
menjadi tergantung dengan benda sekaligus terasing dari benda-benda ciptaannya122.
Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan benda adalah karya-karya yang
berupa lagu.
Sebuah profesi kadang mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Salah satu
profesi yang diangkat dalam penelitian ini adalah adalah profesi sebagai pemain band.
Pemain band menjadi salah satu profesi „idaman‟ ditengarai karena dapat menghasilkan
materi lebih dan popularitas. Semakin banyak menghasilkan karya maka semakin banyak
pula materi yang dihasilkan sekaligus popularitas yang diraih juga semakin tinggi adalah
benar jika menganut konsep bermusik mainstream. Pertanyaan yang lebih lanjut dapat
ditanyakan sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut profesi, materi, dan popularitas
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Wardaya, Baskara T. 2003. Marx Muda Marxisme Berwajah Manusiawi. Yogyakarta: Buku Baik
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adalah di manakah posisi idealisme subkultur musik indie dalam bermusik pada diri
seorang pemain band atau sebuah grup band? Bagaimana pegiat subkultur musik indie
mendapatkan materi dan popularitasnya? Langkah apa yang diambil pegiat subkultur
musik indie, lebih khusus Bangkutaman, agar tidak terasing dengan karya-karya
ciptaannya?
Salah satu contoh hasil perbincangan peneliti dengan pegiat subkultur musik
indie123, hal utama yang mereka cari dari bermusik lewat jalur indie adalah kepuasan
batin mereka dalam menyalurkan idealisme bermusik. Pegiat subkultur musik indie
tersebut meyakini bahwa ketika mereka bermusik dengan baik dan jujur maka dengan
otomatis pendengar akan mengapresiasi mereka. Di sinilah idealisme ditempatkan lebih
tinggi daripada materi dan popularitas, sekaligus menunjukan bahwa pegiat subkultur
musik indie tidak terasing dari karya mereka. Lalu dari mana pegiat subkultur musik
indie tersebut mendapatkan materi dan popularitasnya?
Dari amatan peneliti, pegiat-pegiat subkultur musik indie bekerja untuk mencari
nafkah justru di luar kegiatan bandnya. Misalnya Obet yang bekerja menjadi guru drum
di sebuah sekolah musik. Dalam kesehariannya, mereka akrab dengan teman-teman di
luar band. Topik obrolan mereka pun tidak melulu soal musik. Pergaulan mereka dengan
teman-teman di luar band seolah-olah tidak berjarak. Selain itu, diduga karena
mengedepankan pertemanan, maka pegiat-pegiat subkultur musik indie ini juga tidak
menuntut sesuatu yang macam-macam jika mereka tampil. Kalaupun mereka
menginginkan sesuatu dari pihak penyelenggara, keinginan tersebut masih dalam taraf
wajar, misalnya meminta makan dan persediaan air putih. Dari situlah terlihat bahwa
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Peneliti mewawancarai Obet, drummer band Cranial Incosored, di Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus
2011
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meskipun berkecimpung dalam bidang musik dan cukup populer, namun tindak-tanduk
ataupun kehidupan sehari-hari mereka tidak minta diistimewakan.
Bagaimana dengan Bangkutaman? Terdapat beberapa fakta yang terungkap dari
Acum terkait profesinya sebagai musisi124. Pertama, ternyata Acum mempunyai cita-cita
mempunyai sebuah band seperti Bangkutaman saat ini. Kedua, sebagai salah satu
personil Bangkutaman, Acum menyadari bahwa bermusik lewat jalur minor bukan
perkara yang mudah. Oleh karena itu, Bangkutaman menyadari bahwa mereka, para
personil Bangkutaman, tidak dapat menggantungkan hidup dari musik saja. Mengapa?
indiepop adalah sebuah genre musik non mainstream. Artinya, musik indiepop tidak
digemari oleh masyarakat kebanyakan. Jadi wajar ketika Bangkutaman berangapan
bahwa mereka tidak dapat menggantungkan hidup dari musik. Oleh karena itu mereka
mempunyai pekerjaan lain di luar bermusik. Sampai di sini, artinya bahwa Bangkutaman
mengerti bahwa idealisme bermusik mereka tidak dapat sejalan dengan realitas hidup
yang ada sekarang ini, maka jalan yang Bangkutaman ambil adalah bernegosiasi, yaitu
mempunyai pekerjaan di luar musik.
Karena genre yang dimainkan oleh pegiat-pegiat subkultur musik indie berbeda
dengan musik mainstream, maka penghasilan mereka dari bermusik pun juga tidak
sebesar musisi mainstream. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, biasanya pegiat subkultur musik indie mempunyai pekerjaan lain di luar kegiatan
bermusik mereka. Misalnya Acum yang bekerja di sebuah penerbitan majalah musik di
Jakarta, dan seorang nara sumber peneliti yang memiliki profesi sebagai guru musik
selain menjadi pemain band. „Urusan perut‟ ini pada akhirnya akan berhubungan dengan
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Irwin berpfofesi sebagai freelance editor, sedangkan Dedyk berprofesi sebagai pengacara.
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konsep bermusik para pegiat subkultur musik indie. Singkatnya, musik tidak menghidupi
mereka secara badaniah namun musik menghidupi batin mereka.
Untuk mengetahui gaya hidup Bangkutaman dan kedekatan mereka dengan
teman-teman sesama pegiat subkultur, dalam suatu kesempatan peneliti pernah
menanyakan mengenai tempat Bangkutaman bermukim ketika mereka manggung di
Yogyakarta setelah mereka hijrah di Jakarta. Acum menjawab bahwa ketika
Bangkutaman manggung di Yogyakarta mereka bermalam di kost teman. Dari jawaban
Acum tersebut peneliti berasumsi bahwa hubungan antara Bangkutaman dengan temantemannya cukup dekat. Hal tersebut peneliti amati ketika dalam peluncuran album Ode
Buat Kota pada tanggal 20 Oktober 2011 di Jakarta, Bangkutaman sebagai band utama
tetap dapat membaur dengan band-band sebelumnya atau penonton acara peluncuran
album tersebut.
Lalu apa hubungannya antara kepopuleran dengan gaya hidup seorang musisi atau
pemain band? Jika grup-grup band lain yang merasa dirinya sudah terkenal di dalam dan
luar negeri meminta sejumlah akomodasi kepada pihak penyelenggara acara, nampaknya
Bangkutaman tidak demikian. Seusai manggung mereka menginap di kost teman, atau di
distro Vox. Mereka tidak meminta berbagai fasilitas dan tetap hommy dengan suasana
gigs. Dengan nama yang sudah dimiliki sekarang sangat mungkin jika Bangkutaman
meminta akomodasi berkelas. Namun jika dengan nama yang dimilikinya dan
Bangkutaman

tetap

bersedia

manggung

dengan

akomodasi

seadanya

berarti

Bangkutaman memiliki gaya hidup sederhana dengan tetap merangkul atau berhubungan
baik dengan teman-temannya.
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2.2 Bangkutaman: Bernyanyi Bersama
Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya tidak melulu bersifat atributif. Gaya juga
dapat merujuk kepada suatu attitude. Gaya yang lebih kepada attitude yaitu tindakan atau
perilaku yang khas band-band subkultur musik indie itu sendiri yang membedakan
dengan tindakan atau perilaku band-band mainstream. Seperti dalam Beyond Subculture,
Huq menulis bahwa
Subcultures are subordinate but autonomous; there is an acceptance of one's situation
but a simultaneous rejection of it through the adoption of styles that represent a refusal
to accept the values of the dominant culture 125.

(Subkultur adalah budaya yang terpinggirkan namun otonom. Ada penerimaan terhadap
situasi tertentu tetapi menolak secara simultan untuk menerima nilai-nilai budaya yang
dominan. Penolakan tersebut ditunjukan melalui adopsi gaya)

Selain gaya khas subkultur musik indie yang tercermin dalam amatan peneliti dan
selama wawancara dengan Bangkutaman, gaya bersahabat juga terlihat ketika mereka
melakukan pertunjukan musik. Mengenai pertunjukan musik, Hebdige menulis mengenai
band punk ketika melakukan pertunjukan musik.
It was in the performance arena that punk groups posed the clearest threat to law
and order. Certainly, they succeeded in subverting the conventions of concert and
nightclub entertainment. Most significantly, they attempted both physically and in
terms of lyrics and life-style to move closer to their audiences126
(Pada arena pertunjukanlah kelompok punk menjadi ancaman paling jelas bagi
hukum dan ketertiban. Mereka memang berhasil mensubversi tata cara konser dan
hiburan klub malam. Secara sangat bermakna, mereka berusaha baik dengan raga
maupun dalam lirik dan gaya hidup untuk lebih mendekati khalayak)127
Mirip dengan pertunjukan band punk, pertunjukan band indiepop pun layaknya
sebuah klub malam di mana suasana pesta sangat terasa. Salah satu konser Bangkutaman
yang peneliti tonton adalah ketika Bangkutaman melakukan pertunjukan musik di
125

Huq, Rupa.2006. Beyond Subculture Pop, Youth, and Identity in a Postcolonial World. Routledge.
London and New York. Hlm 14
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Gedung Purna Budaya, Yogyakarta pada 13 Mei 2010 dalam acara 6th Starcross
Anniversary.
Sebelum masuk ke dalam gedung, terlebih dahulu penonton harus menukarkan
kuitansi pembelian dengan tiket pertunjukan. Begitu memasuki gedung,lampu di
panggung masih menyala redup cenderung gelap. Sambil menanti pertunjukan dimulai,
penonton dapat melihat lapak yang menjual CD lagu dari berbagai band indiepop, T-shirt,
dan funzine. Untuk funzine dijual murah antara 2000-3000 rupiah. Pertunjukan musik
malam itu tidak memperlihatkan adanya konsep panggung besar yang tinggi dan
berpagar. Sebaliknya, pertunjukan lebih „bersahabat‟ dan tidak berjarak dengan penonton.
Karena tidak berjarak tersebut, kadang kala ada penonton yang nyelonong naik panggung
dan bernyanyi bersama band. Ketika hal tersebut terjadi, performer tidak tampak risih.
Namun justru merasa sangat diapresiasi. Tidak ada jarak dalam berinteraksi dengan
penonton juga diperlihatkan Bangkutaman sebelum dan sesudah pertunjukan.
Sebelum melakukan pertunjukan personil Bangkutaman sempat beberapa kali
terlihat di arena pertunjukan sedang kangen-kangenan, ngobrol dengan beberapa orang
teman-temannya. Seusai melakukan pertunjukan pun juga demikian. Malam itu ada
beberapa band indiepop yang tampil. Bangkutaman menjadi penampil nomer urut dua
terakhir. Sebelum Bangkutaman tampil, penonton hanya duduk di depan panggung
sambil menikmati lagu-lagu dari band yang tampil. Namun, penonton segera berdiri dan
berebutan maju ke depan ketika nama Bangkutaman disebutkan oleh pembawa acara.
Meskipun suasana terlihat lebih penuh sesak, namun penonton tetap berusaha mendekat
ke anak tangga yang diperlakukan menyerupai panggung.
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Akhirnya Bangkutaman tampil. Tata lampu panggung yang semula redup tampak
lebih menyala dengan warna dominan merah. Mereka membawakan beberapa lagu dari
album lama dan tentu saja lagu-lagu dari album Ode Buat Kota. Ketika jeda lagu, Acum
menyapa penonton sambil menanyanyakan lagu-lagu apa saja yang ingin penonton
dengarkan. Menanggapi sapaan dan pertanyaan Acum, penonton saling menyebutkan
lagu milik Bangkutaman yang menjadi favorit mereka. Satu persatu lagu milik
Bangkutaman memenuhi hasrat para rekan Bangkutaman128. Ketika Catch me When I fall
berkumandang,

tiupan

harmonika milik Acum

mengiringi

menjadikan musik

Bangkutaman terasa lebih khas. Begitu juga saat Ode Buat Kota diperdengarkan, melodi
yang dihasilkan oleh gitar Irwin membuat lagu tersebut mengingatkan pada band-band
indie Inggris tahun 70-an. Di tengah-tengah lagu, kadangkala Irwin dan Acum melakukan
adu kemampuan. Irwin menampilkan kemampuannya dalam bermain gitar sedangkan
Acum menunjukan kepiawaian membetot senar-senar bassnya. Dibalik drum, Dedyk
tetap setia memberikan tempo lewat ketukan dari snare drumnya sehingga sesi unjuk skill
tersebut tetap berada pada jalurnya. Penonton bertepuk dan semakin meringsek ke depan.
Ketika lagu Ode Buat Kota berkumandang, penonton bersama-sama menyanyikan refrain
Ode Buat Kota yang liriknya ditulis oleh Acum ketika dia naik Metromini 640 jurusan
Pasar Minggu-Tanah Abang.
Kekurangan dalam sound system dengan adanya banyak fedback memang kerap
terjadi dalam gigs. Hal tersebut tidak terlepas karena pengadaan sound system yang apa
adanya. Bahkan tidak jarang alat-alat musik yang digunakan dalam sebuah gigs adalah
hasil dari meminjam sana-sini. Meskipun sebelum acara dimulai Yogyakarta diguyur
hujan deras, namun tidak menyurutkan langkah para pecinta musik indiepop menuju
128

Rekan Bangkutaman adalah sebutan yang digunakan Bangkutaman untuk para penggemarnya

91

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Gedung Purna Budaya. Alhasil malam itupun Purna Budaya penuh sesak oleh para
pecinta indiepop.

Gambar Bangkutaman ketika melakukan pertunjuka musik di Purna Budaya.
Selanjutnya, nilai budaya dominan apa yang ingin ditolak dengan gaya khas
subkultur ini? Bangkutaman adalah salah satu band yang cukup terbuka kepada semua
orang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang band mereka. Mengenai keterbukaan
ini, jika dibandingan dengan band major label, jelas tampak berbeda. Sepanjang peneliti
mengamati dunia musik major label, jarang sekali seorang personil band dengan terbuka
memberikan nomer handphone untuk selanjutnya berbincang-bincang mengenai „rahasia
dapur‟ band129. Artinya, secara tidak langsung, pegiat-pegiat subkultur musik indie
menolak sikap yang sok selebriti yang sering dipamerkan oleh band-band mainstream.
Contoh sikap yang sok selebriti misalnya merasa eksklusif karena profesi keartisannya.
Namun, jika dibandingkan dengan band subkultur musik indie yang lain, keterbukaan
Acum tersebut merupakan hal yang lazim ditemui sekaligus menjadi ciri khas dari band
subkultur. Disebut ciri khas karena hanya band-band dari subkultur musik indie saja yang

129

Wawancara dengan Acum dilakukan via chatting facebook 7 Agustus 2011
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terbuka seperti itu. Peneliti menduga, keterbukaan tersebut ada kaitannya dengan salah
satu strategi promosi band. Maksudnya, keterbukaan tersebut merupakan tempat mereka
memperkenalkan band mereka.
Menurut peneliti, gaya bermusik menjadi pembeda antara band satu dengan band
yang lainnya. Meskipun sebuah band atau seorang musisi sama-sama memilih untuk
bermusik lewat jalur indie, bukan berarti band tersebut secara otomatis sama. Band
subkultur musik indie memang berbeda dengan mainstream, namun band dalam
lingkungan subkultur pun mempunyai beragam genre. Ciri khas di sini berguna untuk
membedakan antara genre satu dengan yang lain.
Sebelum membicarakan ciri khas indiepop Bangkutaman dengan genre yang lain,
Irwin mengungkapkan gaya bermusik yang dia terapkan dalam Bangkutaman.
I: Pada dasarnya berkesenian kan bebas :) Yang penting anda jujur dengan musik anda,
tapi didukung dengan referensi yg kuat :) 130

Ada dua hal penting dari wawancara di atas yang nantinya akan tampak sebagai
kekhasan subkultur musik indie. Pertama mengenai kejujuran dalam musik yang
dimainkan. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Peneliti mencoba untuk membaca
adanya wacana atau konsep jujur dalam berkarya di dalam lingkungan subkultur musik
indie. Yang dimaksud dengan konsep jujur dalam berkarya adalah bahwa dalam membuat
karya, musisi atau band di subkultur musik indie tidak semata-mata berorientasi pada
materi. Bagaimana dengan konsep kejujuran ini jika dilihat melalui kaca mata
mainstream? Fenomena yang berkembang dalam dunia musik mainstream saat ini adalah
begitu banyak produksi lagu yang terlihat seragam, bahkan terkesan ikut-ikutan.
Misalnya saat ini ketika boysband sedang menjamur maka banyak bermunculan
130

Wawancara dilakukan via chat facebook tanggal 17 Juni 2011.
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boysband-boysband lain yang terkesan mengekor. Di sini peneliti tidak ingin mengatakan
bahwa boysband tidak bagus atau jelek, namun fenomena ikut-ikutan ini sebagai salah
satu ketidak jujuran dalam berkarya. Ketika ketidak jujuran dalam berkarya terjadi maka
karya di tempatkan hanya sebatas sarana untuk mencari uang. Mungkin akan sedikit
berbeda ketika sekelompok anak muda „terpanggil‟ untuk membuat boysband. Terpanggil
di sini maksudnya mereka memang ingin berkarya, bermusik lewat boysband dan bukan
karena ikut-ikutan. Selain itu, dalam berkarya, mereka juga jangan asal-asalan. Mereka
mencoba untuk menggali seluk-beluk boysband tersebut. Sehingga karya yang dihasilkan
bukan karya yang semata-mata mengikuti tren.
Konsep kejujuran dalam bermusik berkaitan dengan konsep konsistensi bermusik
Bangkutaman. tentu konsep kejujuran tersebut sangat sulit untuk dideteksi, namun
sebagai acuan, kejujuran bermusik dapat dilihat dari kekonsistenan sebuah grup musik
atau musisi dalam memainkan sebuah genre. Bangkutaman tetap memainkan musik
bergenre indiepop meskipun genre-genre musik lain hilir mudik di panggung musik
mainstream. Konsep kejujuran dan konsistensi bermusik Bangkutaman sekaligus
menunjukan bahwa Bangkutaman melawan tanpa provokasi terang-terangan.
Kedua, pernyataan mengenai referensi yang kuat. Yang dimaksud dengan
referensi yang kuat dalam bermusik adalah ketika seorang musisi melakukan kegiatan
bermusik, maka musisi hendaknya juga mempelajari hal-hal di luar musik itu sendiri,
misalnya dari mana genre musik yang dimainkan tersebut berasal. Diharapkan dengan
mempunyai referensi yang baik maka musik yang dimainkan tidak melenceng dari
semangat awal genre musik tersebut.
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Sejarah subkultur musik indie, seperti yang telah dipaparkan di bab dua,
mengemukakan bahwa pada waktu itu musik hanya diperuntukkan bagi masyarakat elit.
Sehingga masyarakat bawah „menciptakan‟ musik mereka sendiri yang kemudian
berkembang menjadi subkultur musik indie. Melihat sejarah kemunculan subkultur musik
indie tersebut terdapat dua hal penting yang harus digaris bawahi. Pertama, menjadi
relevan jika konsep bermusik para pegiat subkultur musik indie adalah perlawanan.
Perbedaannya, jika dahulu perlawanan terhadap dominasi elit, maka saat ini perlawanan
tersebut terhadap dominasi mainstream. Kedua, menjadi relevan juga jika saat ini musikmusik dari subkultur musik indie lebih jujur, berkarya dari hati, dibandingkan musik
mainstream yang berorientasi pasar. Mengapa? Karena pada awal kemunculan subkultur
musik indie mengusung semangat perlawanan sedangkan dominasi mainstream adalah
sesuatu yang ingin mereka lawan. Salah satu cara untuk melawan dominasi tersebut
adalah dengan tidak mengikuti mainstream, dan menciptakan musik sendiri.

3. Bangkutaman: DIY (Do It Yourself) dan RCA (Root Character Attitude)
Konsep atau gagasan subkultur musik indie terutama indiepop tidak hanya
diterapkan Bangkutaman dalam karya-karya mereka. Gagasan itu juga mendasari praktik
berkesenian mereka. Sub bab ini akan terbagi menjadi dua yaitu konsep DIY (Do It
Yourself) dan RCA (Root Character Attitude). Dalam masing-masing konsep tersebut
akan dibahas bagaimana Bangkutaman menerapkan dua konsep tersebut ke dalam praktik
berkesenian mereka.
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3.1 Konsep DIY (Do It Yourself)
Jika membicarakan subkultur musik indie, maka ada beberapa gagasan penting.
Salah satunya adalah konsep DIY. Secara singkat, konsep DIY dapat diartikan sebagai
konsep kemandirian dari subkultur musik indie. DIY adalah singkatan dari Do It
Yourself. Konsep DIY atau Do It Yourself adalah suatu konsep tentang gerakan bermusik
yang berbasis dari apa yang dimiliki. Konsep DIY (Do It Yourself) adalah sebuah konsep
subkultur yang telah ada sejak subkultur musik indie tumbuh di Inggris. Maksud konsep
ini adalah dalam bermusik, musisi mengupayakan sendiri kegiatan bermusiknya. Mulai
dari pengadaan alat musik, merekam lagu dengan biaya sendiri, sampai pada
mendistribusikan lagu tersebut.
3.1.1 Alat Musik
Orang-orang pada awal sejarah subkultur pada waktu itu adalah kelas pekerja
atau kelas bawah. Oleh karena itu mereka menggunakan apa saja agar dapat menciptakan
musik. Serupa namun tak sama dengan keadaan subkultur musik indie sekarang. Pegiatpegiat subkultur musik indie sekarang pun menggunakan berbagai alat agar tercipta
musik yang mereka inginkan. Bagi pemain musik, alat musik menjadi sesuatu hal yang
penting. Saking pentingnya, seorang musisi bisa melakukan berbagai cara untuk
mendapatkan alat musik yang mereka inginkan. Mulai dari membeli baru maupun bekas
di sebuah toko musik, membeli lewat online shop, sampai memesan secara khusus (sering
disebut custom) kepada orang yang ahli dalam membuat sebuah alat musik. Sayangnya,
harga alat musik yang beredar di pasaran dapat dibilang tidak murah, pun biaya membuat
tiruan (custom). Apalagi jika alat musik tersebut bermerk tertentu yang sudah cukup
terkenal. Sebagai ilustrasi, seorang pemain gitar secara praktik mungkin dapat
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memainkan gitar dengan merk apapun. Namun, akan ada gengsi dan kepuasan yang
berbeda ketika pemain gitar tersebut memainkan gitar (asli bukan custom) dengan merk
tertentu yang disukainya. Dengan adanya gengsi dan kepuasan itulah maka musisi-musisi
seolah berlomba-lomba untuk mendapatkan alat musik yang diinginkan. Kalaupun tidak
dapat membeli alat musik asli merk tertentu, maka musisi-musisi (seakan-akan)
berlomba-lomba mengcustom sehingga mendapatkan alat musik yang diinginkan.
Mengenai konsep alat musik, dalam bukunya, Suka Harjana, menulis bahwa
secanggih-canggihnya sebuah alat musik tidak dapat menggantikan fungsi manusia di
dalam kegiatan bermusik. Hal tersebut disebabkan karena manusialah yang meramu,
yang memiliki ide dan alat-alat musik tersebut membantu manusia untuk membuat ideide menjadi sebuah musik. Dengan kata lain, alat musik hanyalah sebagai perantara atau
media saja131. Membicarakan mengenai alat musik dalam musik mainstream dengan
dunia subkultur tidak jauh berbeda. Masing-masing pegiat musik tersebut ingin
mendapatkan alat musik sesuai dengan yang mereka inginkan. Jika seorang musisi
mempunyai latar belakang keluarga kelas menengah ke atas, biasanya dia langsung dapat
membeli atau mengcustom alat musik yang diinginkan. Sebaliknya, jika musisi berasal
dari kelas bawah, biasanya terjadi pinjam-meminjam antar musisi.
Dari wawancara dengan Irwin132, peneliti mendapatkan data bahwa dalam
bermusik, Irwin menggunakan gitar elektrik merk Fender made in Mexico yang pada
waktu itu dibelinya dengan harga 6,2 juta rupiah. Sedangkan Acum menggunakan bass
replika Fender. Menurut peneliti, ada suatu ambivalensi dalam ungkapan Irwin dalam
wawancara tersebut. Di satu sisi Irwin mengatakan bahwa dia mempunyai gitar merk
131

Hardjana, Suka. 2003. Corat-Coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini. Ford Foundation dan
Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.hlm 26-28.
132
Wawancara dilakukan via chat facebook tanggal 15 Agustus 2011
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Fender yang harganya 6,2 juta rupiah yang dia kemukakan dengan ungkapan “adanya
cuma ini”. Namun di sisi lain dia mengatakan bahwa jangan termakan merk, jangan
hanya karena tidak menggunakan merk tertentu kemudian tidak berkarya. Perkataan
Irwin tersebut menurut peneliti melengkapi dengan yang diungkapkan oleh Suka Harjana.
Suka Harjana menitik beratkan pada ide sebagai bagian yang terpenting dari proses
bermusik, sedangkan Irwin mengemukakan karya adalah hasil akhir dari serangkaian
proses bermusik. Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada ide dari buah pikiran manusia,
sehebat apapun alat yang digunakan maka karya yang dihasilkan pun juga menjadi tidak
maksimal. Namun menurut peneliti, harus diingat juga bahwa semakin berkualitas alat
musik yang digunakan maka semakin bagus dan bervariasi juga musik yang dihasilkan.
Konsep alat musik bagi pegiat subkultur zaman dahulu dan kini nampaknya tidak
jauh berbeda. Mereka mengusahakan bahkan menggunakan berbagai alat untuk dapat
menyalurkan ide-ide bermusik mereka. Namun, seiring dengan kecanggihan teknologi
terjadi perbedaan-perbedaan antara pegiat subkultur musik indie dahulu dan kini.
Tampaknya, pegiat-pegiat subkultur kini berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas.
Mereka mempunyai cukup pengetahuan untuk mencipta alat-alat musik sehingga lebih
canggih, misalnya gitar yang diberi efek tertentu sehingga dapat menghasilkan suara yang
mereka inginkan dan mempunyai cukup akses untuk memproduksi dan mendistribusikan
lagu-lagu mereka.
Memang, alat musik yang baik akan mampu mendukung penampilan sebuah band
di atas panggung, namun jangan hanya keterbatasan alat kemudian tidak berkarya.
Karena, menurut Irwin, yang terpenting dari sebuah alat musik adalah suara atau sound
yang dihasilkan, bukan merknya. Untuk menghasilkan sound sesuai dengan yang

98

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
diinginkan ada banyak cara. Salah satunya dengan datang kepada orang yang ahli dalam
meracik sound dan mereparasi alat musik menjadi sesuai yang diinginkan. Selain itu,
yang terpenting dari sebuah grup band adalah karya, bukan pakaian atau alat-alat musik
bermerk yang mereka perlihatkan

133

. Memang benar apa yang diungkapkan oleh Irwin,

namun menurut peneliti ada sesuatu yang dicari oleh musisi atau band ketika mereka
membeli merk tertentu. Jika tidak ada yang dicari, maka mereka cukup mengcustom saja,
tidak perlu merogoh kantong lebih dalam untuk membeli sebuah alat musik tertentu
buatan luar negri jika sound yang dihasilkan sama. Gengsi dan kepuasan pribadi. Itulah
yang musisi cari dari membeli suatu alat musik dengan merk tertentu.
Pernyataan Irwin maupun sikap musisi ataupun grup band-grup band mengenai
konsep alat musik menunjukan adanya sikap yang ambivalen. Seperti yang dikemukakan
Bhabha,
…. that discourse of mimicry is constructed around ambivalence; in order to be effective,
mimicry must continually produce its slippage, its excess, it difference. The authority of
that mode of colonial discourse that I have called mimicry is therefore stricken by an
indeterminacy: mimicry emerges as the representation of a difference that is itself a
process of disavowal134
(…. bahwa wacana mimikri dibangun sekitar ambivalen; agar efektif, mimikri harus
terus-menerus menghasilkan slip nya, kelebihan, itu perbedaan. Kewenangan bahwa
modus wacana kolonial yang saya sebut mimikri karena itu dilanda ketidakpastian suatu:
mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan yang itu sendiri merupakan proses
pengingkaran)

Hibriditas memicu timbulnya mimikri. Dalam kajian pascakolonial, konsep
mimikri diperkenalkan oleh Homi K. Bhabha. Menurut Bhabha, yang dimaksud dengan
mimikri adalah reproduksi belang-belang si Eropa di lingkungan kolonial yang sudah
tidak murni, yang tergeser dari asal-usulnya dan terkonfigurasi ulang dalam cahaya

133
134

Wawancara dengan Irwin via chatting facebook tanggal 15 Agustus 2011
Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. Routledge. London and New York. hlm 122
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sensibilitas dan kegelisahan khusus kolonialisme. Sebenarnya, mimikri lebih dekat
dengan olok-olok. Resistensi dapat berupa mimikri yang akan memunculkan olok-olok135
Selain itu, mimikri disebabkan adanya hubungan yang ambivalen antara penjajah
dan terjajah. Sikap ambivalensi ini dipicu oleh adanya kecintaan terhadap suatu hal
sekaligus membencinya. Menurut Bhabha ambivalensi tidak hanya dapat dibaca sebagai
petanda trauma subjek kolonial, melainkan juga sebagai ciri cara kerja otoritas kolonial
serta dinamika perlawanan. Selanjutnya, Bhabha juga mengungkapkan bahwa kehadiran
kolonial itu selalu ambivalen, terpecah antara menampilkan dirinya sebagai asli dan
otoritatif dengan artikulasinya yang menunjukkan pengulangan dan perbedaan. Dengan
kata lain, identitas kolonial itu tidak stabil, meragukan, dan selalu terpecah136
Dari pernyataan Irwin terlihat bahwa di satu sisi Irwin mengatakan bahwa musisi
jangan termakan merk, namun di sisi lain Irwin justru menggunakan gitar dengan merk
Fender, salah satu merk alat musik ternama. „Jangan termakan merk‟ yang diungkapkan
Irwin mengindikasikan bahwa dia „membenci‟ alat musik bermerk, sedangkan
tindakannya membeli salah satu gitar bermerk justru mengindikasikan yang sebaliknya.
Kedua, kegiatan pengcustom-an alat musik yang dilakukan oleh musisi maupun bandband subkultur musik menunjukan bahwa ada rasa mengagumi alat musik dengan merkmerk tertentu yang biasanya diproduksi dari luar negeri. Keambivalensian di sini
menunjukan bahwa sebagus-bagusnya alat musik merk dalam negeri, toh alat musik luar
negeri lebih mempesona. Adanya keterpesonaan Timur terhadap Barat. Mengapa? Hal ini

135

Foulcher, Keith. 2008. “Larut di Tempat yang Belum Terbentuk Mimikri dan Ambivalensi dalam Sitti
Noerbaja Marah Rusli” dalam Day, Tony dan Keith Foulcher. Sastra Indonesia Modern Kritik
Postkolonial. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 105
136
Loomba, Ania. 2003. Kolonialisme/Pascakolonialisme. Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo.
Yogyakarta: Bentang. Hlm 229-230

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
kerap kali terjadi pada masyarakat paskakolonial di mana terjadi proses „memandangdipandang‟ antara penjajah dengan yg dijajah. Salah satu akibat dari penjajahan adalah
sikap ambivalen.
3.1.2 Bangkutaman, ideologi bermusik dan Major label
Acum adalah salah satu pendiri Bangkutaman sekaligus salah satu pendiri
subkultur musik indiepop di Yogyakarta. Latar belakang keluarganya adalah keluarga
yang sangat dekat dengan musik. Ayahnya seorang pemain musik (band), sedangkan
ibunya adalah seorang sinden137. Mengingat latar belakang keluarganya yang dekat
dengan musik maka tidak heran jika Acum bermain musik pula. Meskipun latar belakang
pendidikannya bukanlah tentang musik, namun kehidupan Acum tidak jauh-jauh dari
musik. Selain bermusik, Acum juga bekerja di sebuah penerbitan majalah khusus musik
di Jakarta.
Berikut ini adalah kutipan wawancara ketika peneliti mewawancarai Acum
perihal sikap Bangkutaman terhadap major label.
P (Peneliti): bangkutaman udh terendus mayor label blm mas? Hehhehe
A (Wahyu Nugroho atau Acum): udah. cuma kita ga mau.
P: oya???? trs2....heheh pgn dgr critanya nih aku....klo blh sih
A: tapi kalo major label mau nurut sama kita, ya gpp juga. dulu banget sih
P: emang syaratnya dari Bangkutaman apa?
A: all music dan production harus sesuai yang kita mau. Dan lain-lainnya.
P: kalau 50:50 gimana?
A: major-indie kan soalan distribusi aja. 50:50 sejauh itu menguntungkan ok aja. yang
jelas karya musik kita jangan jadi culun. misal di album ode buat kota, kita ngomongin
masalah kota, trus di album kedua jadi cinta. yg jelas posisi tawar kita harus tinggi 138

Latar belakang keluarga, dan bidang yang digelutinya sekarang ini cukup
memberikan pengetahuan sehingga mempengaruhi pola pikir Acum mengenai konsep
bermusik. Seperti terlihat dalam wawancara di atas, ketika major label „mendatangi‟
137
138

Wawancara tanggal 11 November 2011 via facebook.
Wawancara tanggal 3 Mei 2011 via facebook.
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Bangkutaman, Bangkutaman tidak menerima tawaran major label begitu saja. Mereka
memberikan persyaratan utama yaitu semua proses produksi harus sesuai dengan yang
diinginkan Bangkutaman. Namun ketika peneliti bertanya lebih lanjut tentang
kemungkinan negosiasi 50:50 yang artinya antara Bangkutaman dan major label
memiliki keuntungan yang sama, Acum (seolah-olah) kembali menegaskan bahwa
produksi major maupun indie jangan sampai membuat karya menjadi tidak originial
(Acum mengistilahkan dengan „culun‟). Demi karya yang tidak „culun‟ tersebut maka
posisi tawar Bangkutaman harus tinggi. Posisi tawar yang tinggi dimaksudkan agar
musisi atau pemain band tidak mudah disetir oleh major label.
Mengacu pada kutipan dari Hebdige di awal sub bab ini, kutipan tersebut
mengatakan bahwa subkultur tidak langsung mengemukakan bahwa mereka kontra
dengan hegemoni. Namun, perlawanan tersebut tidak hanya dihadirkan lewat tanda-tanda
tetapi juga melalui ungkapan verbal yang tidak frontal. Bangkutaman tidak sepenuhnya
menolak untuk bergabung dengan major label, hanya saja, perlu beberapa syarat yang
harus dipenuhi oleh major label. Persyaratan tersebut sebagai usaha dari Bangkutaman
untuk melawan dominasi major label. Terutama dominasi major label terhadap proses
kreatif Bangkutaman. Bagi Acum, proses produksi sangat penting. Proses produksi
tersebut nantinya akan mempengaruhi lagu-lagu yang dihasilkan. Kebebasan dalam
produksi pada akhirnya akan menghasilkan keoriginalitas dan kualitas dalam berkarya.
Hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dengan kata lain, konsep
keoroginalitasan dan kebebasan dalam berkarya menjadi suatu konsep yang penting bagi
Bangkutaman.
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Bangkutaman, dalam hal ini Acum, juga pernah mengemukakan kepada peneliti
bahwa Bangkutaman tidak melawan mainstream, mereka lebih menyebut diri mereka
alternatif.
P (peneliti): mas, apakah musik Bangkutaman bisa dikatakan melawan mainstream?
A: (Wahyu Nugroho atau Acum): aduh, kita sih lebih suka menggunakan kata alternatif
ya dibanding melawan139

Secara lisan mereka memang tidak mengungkapkan bahwa mereka melawan,
namun dalam praktik bermusiknya, apa yang mereka lakukan adalah melawan hegemoni
mainstream. Konsep perlawanan tersebut dapat dilihat dari tanda-tanda yang melekat
pada Bangkutaman. Ungkapan-ungkapan seperti Bangkutaman „tidak membenci‟ major
label, hubungan timbal balik antara pihak musisi dan major label dan bahwa dalam
sebuah band tidak hanya musik namun lebih daripada itu, dalam sebuah band juga harus
ada Root, Character, dan attitude140 tersebut adalah ungkapan-ungkapan tersirat, yang
dibalik ungkapan tersebut terdapat sisi perlawanan terhadap major label.
Sedikit berbeda dengan subkultur musik indie pada saat ini khususnya dalam band
Bangkutaman, Hebdige menulis tentang perlawanan frontal yang dilakukan oleh
subkultur musik punk pada waktu itu
The name of the group (the Unwanted, the Reject, the Sex Pistols, the Clash, the Worst,
etc) and the titles of the songs: „Belsen was a Gas‟, „If you Don‟t Want to Fuck Me, fuck
off, „I wanna be sick on You‟, reflected the tendency towards wilful desecration and the
voluntary assumption of outcast status which characterized the whole punk movement.
Such tactics were, to adapt Lve-Strauss‟s famous phrase, „things to whiten mother‟s hair
with‟. In the early days at least, these „garage bands‟ could dispense with musical
terminology, „passion‟ for „technique‟, the language of the common man for the arcane
posturings of the existing elite, the now familiar armoury of frontal attacks for the
bourgeois notion of entertainment or the classical consept of „high art‟ 141
(Nama band (the Unwanted, the Reject, the Sex Pistols, the Clash, the Worst, dan lainlain) dan judul lagu: “Belsen was a Gas”, “If You Don‟t Want to fuck Me, fuck off”, “I
139

. Wawancara dilakukan via telepon tanggal 7 Agustus 2011 sehingga tidak dapat dikutip secara persis.
Lebih lanjut mengenai Root, Character dan Attitude lihat bab empat sub bab 2.
141
Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The Meaning Of Style. Routledge, London and New York hlm 110.
140
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Wanna be Sick on You”, mencerminkan kecenderungan menuju kenajisan yang diniatkan
dan dengan suka rela mengasumsikan status orang buangan yang memang menyifati
gerakan punk. Taktik semacam ini, untuk memakai ungkapan terkenal Levi-Strauss,
“sesuatu yang bikin rambut ibu ubanan”. Setidaknya pada hari-hari awalnya, “band
garasi” ini barangkali hendak membuang pretensi bermusik dan mengganti, dalam
pengertian romantik, “teknik” dengan “ passi”, postur rahasia para elit diganti dengan
bahasa orang biasa, inilah khasanah persenjataan yang kini telah popular untuk secara
frontal menyerang pandangan borjuis tentang hiburan atau konsep klasik “seni
adiluhung”)

Terdapat perbedaan antara Bangkutaman sebagai band subkultur musik indiepop
saat ini dengan subkultur punk pada waktu itu. Bangkutaman melakukan perlawanan
dengan tersirat. Perlawanan tersebut Bangkutaman tujukan kepada major label.
Sedangkan subkultur punk pada waktu itu secara terang-terangan melawan konsep
borjuis mengenai seni adiluhung
Orang-orang yang bermusik dalam dunia subkultur biasanya membawakan genre
yang berbeda dibandingkan genre yang ada dalam industri musik. Namun faktanya,
keberbedaan tersebut tidak lantas membuat pihak major label tidak berminat meminang
band-band dari scene indie. Peneliti berasumsi bahwa major label berniat meminang
Bangkutaman karena Bangkutaman tidak hanya mempunyai fans di Indonesia, tetapi juga
fans di luar Indonesia. Major label berpikir bahwa hal tersebut akan sangat
menguntungkan dari segi financial.
Di sinilah ujian bagi band-band subkultur musik indie. Menjadi salah satu band
mainstream yang terkenal seantero negeri pasti membawa kebanggaan tersendiri, namun
kebanggaan tersebut juga memberikan efek lain. Paling tidak, band-band yang ditarik
menjadi band mainstream harus bermusik menurut selera pasar. Bangkutaman, mungkin
juga band-band subkultur lain yang pernah dilirik oleh major label, mempunyai jalan
keluar yaitu dengan memberikan penawaran yang tinggi kepada major label. Hal tersebut
dilakukan untuk menjaga keoriginalitasan bermusik dan RCA yang mereka miliki. Dua
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hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah, pertama, bahwa Bangkutaman mempunyai
nilai tawar yang tinggi terhadap major label tertama yang berkaitan dengan materi lagu.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bangkutaman tetap konsisten dengan genre musik
yang dianutnya. Kedua, perlawanan yang dilakukan oleh Bangkutaman terhadap major
label tidak dilakukan dengan frontal. Hal tersebut ditunjukan Bangkutaman dengan
memilih kata „alternatif‟ dibanding „melawan‟.
3.1.3 Bangkutaman, ideologi bermusik dan Manajerial band
Manajerial band mainstream dengan manajerial band indie pada dasarnya tidak
jauh berbeda. Maksudnya, dibentuknya tim manajerial agar segala hal yang berkaitan
dengan band dapat ditangani dengan baik dan profesional. Namun, menurut penuturan
salah satu nara sumber peneliti yang bermusik lewat jalur indie142, manajerial dalam
subkultur musik indie biasana lebih terbuka. Misalnya jika ada tawaran untuk melakukan
pementasan musik, biasanya manager band meminta persetujuan personil band. Hal
tersebut dilakukan mengingat para personil band ini mempunyai pekerjaan lain di luar
band.
Hal yang paling mendasar dalam perkembangan sebuah grup band adalah sistem
manajerialnya.

Ketika

sebuah

band

merasa

sudah

solid

dan

merasa

perlu

mengembangkan karir bermusiknya, maka yang diperlukan adalah suatu sistem
manajerial band yang tepat. Manajer band dapat ditangani oleh orang diluar personil band
ataupun salah satu personil dari band itu sendiri. Manajer sebuah band ialah head of a
team. Prinsip kerjanya ialah partnership dengan artis. Artinya mempunyai level, hak dan
kewajiban yang sama. Suatu anggapan yang keliru ketika menganggap artis ialah bos

142

Peneliti mewawancarai Obet, drummer band Cranial Incosored, di Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus
2011.
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karena dia yang punya uang, dan manajer ialah bawahan. Proses dapat saling menghargai
dan menerima kritik membangun antara artis dan manajer adalah kunci utama. Dengan
kata lain, tugas dari seorang manager band adalah mengatur band agar band menjadi
besar atau lebih besar lagi. Salah satu kendala dalam menjadi manajer band adalah
karakter tiap-tiap personil yang berbeda. Keberbedaan karakter membuat adanya
perbedaan dalam mendekati tiap-tiap personil.
Meningkatnya jumlah record label, seiring dengan meningkatnya minat
masyarakat terhadap musik, terutama grup band. Selain banyaknya acara-acara festival
band, tercipta juga record-record label di Indonesia. Record label tersebut dibagi menjadi
dua yaitu major label dan indie label. Masing-masing record label tersebut mempunyai
ideologi berbeda dalam bekerja. Secara garis besar, major label lebih berideologi pasar.
Maksudnya, major label mengukur musik secara kuantitas, pada berapa jumlah keping
kaset atau CD yang laku, dan bukan pada kualitas musik atau lagu itu sendiri. Karena
major label hanya mengukur musik dari segi penjualan, maka banyak pihak yang merasa
tidak puas. Oleh karena itu dibuatlah indie record label.
Indie record label merupakan salah satu wujud dari kemandirian pegiat-pegiat
subkultur musik indie. Mereka membuat record label sendiri dan tidak bergantung pada
major label. Namun dalam perkembangannya, masalah muncul ketika pegiat-pegiat
subkultur musik indie berurusan dengan masalah biaya terutama dalam masalah biaya
merekam lagu. Lalu apa jalan keluarnya? Adanya indie record label dirasa belumlah
cukup untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan dana. Kemudian home studio atau
home recording menjadi alternatif bagi musisi atau grup band-grup band yang ingin
merekam karya mereka dengan biaya lebih murah dibanding harga sewa studio rekaman.
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Home studio atau home recording mulai ketika software dan hardware komputer
semakin memungkinkan untuk merekam karya di dalam komputernya sendiri.
Kemunculan indie label yang diikuti oleh kemunculan home studio adalah wujud
dari konsep DIY (Do It Yourself) yang dianut oleh subkultur musik indie meskipun tidak
semua band subkultur menggunakan home studio saat memproduksi lagu-lagunya.
Sampai saat ini, home studio masih menjadi jalan alternatif bagi para musisi atau grup
band yang mempunyai kendala finansial namun tetap ingin berkarya. Namun menurut
amatan peneliti, membuat home studio juga tidak murah. Minimal harus mempunyai
seperangkat komputer lengkap dengan perangkat software juga kemampuan untuk
menggunakannya. Apa kaitan antara konsep DIY (Do It Yourself) dengan subkultur
musik indie terutama di Yogyakarta lebih khusus lagi mengenai perjalanan musik
Bangkutaman? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mengingat beberapa hal.
Pertama, produksi distribusi, dan konsumsi adalah sebuah mata rantai yang tidak boleh
terputus jika sebuah band ingin menjadi besar. Artinya, terjadi saling mempengaruhi
antara bagaimana memproduksi lagu (dalam hal ini proses rekaman), distribusi hingga
pada akhirnya lagu tersebut sampai kepada pendengar. Salah satu awal produksi lagu
khas dari dunia subkultur musik indie seperti yang diungkapkan Acum berikut ini
Tahun ‟99 kita kenal Wowox. Setelah ngobrol-ngobrol dan kita nyambung soal musik
ternyata Wox respect dan kasih support ke Bangkutaman. Hingga akhirnya tahun 2009
Wox pengen Bangkutaman ngerilis album lewat Yes No Waves143

Benar, setelah Bangkutaman selesai merekam lagu-lagu mereka di sebuah studio
pada tahun 2009 kemudian rekaman tersebut diserahkan kepada pihak Yesnowaves dan
akhirnya Bangkutaman merilis mini album IX yang diproduksi oleh Yesnowaves.

143

Wawancara dengan 7 Agustus 2011 lewat telefon
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Mengenai pemilihan lagu, pihak Yesnowaves menyerahkan semuanya ke pihak
Bangkutaman. Hal tersebut berarti Bangkutaman bebas memasukkan lagu-lagu yang akan
dirilisnya. Akhirnya setelah mini album IX dirilis oleh Yesnowaves, lagu-lagu
Bangkutaman di album itu dapat dinikmati secara gratis hanya melalui internet. Hingga
tahun 2010 akhirnya Bangkutaman harus pulang ke Jakarta. Meskipun di kota yang
berbeda, dan dengan status sebagai pegawai kantoran tidak lantas menyurutkan langkah
Bangkutaman dalam bermusik. Bangkutaman terus bermusik meskipun berdomisili di
kota yang berbeda dengan status yang berbeda. Perbedaan yang diduga paling mencolok
antara musik mainstream dengan indie musik adalah mengenai konsep manajerial band.
Menurut penuturan dari Acum, sebuah band biasanya memiliki tiga orang manajer. Tiga
manajer tersebut meliputi manajer bagian bisnis, manajer pribadi band, dan road manajer.
Ketiga bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Manajer bagian bisnis
misalnya mengurusi segala macam hal yang berhubungan dengan pihak luar misalnya
kontrak album, manajer pribadi misalnya menangani hubungan antara personil-personil
dalam band, dan road manajer menangani urusan-urusan ketika band tersebut
mengadakan pertunjukan musik.
Dari jawaban yang Acum berikan, ternyata Bangkutaman mempunyai konsep
yang berbeda. Dalam menangani manajerialnya, Bangkutaman hanya menggunakan satu
orang manajer untuk menangani dua hal. Pertama, menangani bisnis dan kedua
menangani urusan-urusan ketika Bangkutaman mengadakan pertunjukan musik. Lalu
kepada siapa Bangkutaman menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan personilpersonil band itu sendiri?. Menurut hasil wawancara, segala urusan mengenai band
misalnya hubungan antar personil dan pembuatan lagu ditangani oleh personil
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Bangkutaman itu sendiri. Konsep seperti itu menunjukkan bahwa hal-hal yang
menyangkut diri Bangkutaman, Bangkutaman tidak mau direcoki. Bangkutaman hanya
membutuhkan orang yang membantu mereka dalam menangani hubungan mereka dengan
pihak luar 144.
Subkultur sebagai suatu organisme yang berada di luar sistem seperti yang
dikatakan Hebdige, rupanya diterapkan pula dalam konsep manajerial oleh para pegiat
subkultur. Konsep manajerial yang berbeda dengan mainstream menunjukan bahwa
Bangkutaman berada di luar sistem, sekaligus menjadi bukti yang sahih bahwa
Bangkutaman adalah bagian dari subkultur musik indie. Namun, bukan menjadi rahasia
umum lagi bahwa jasa manajer sebuah band profesinal bukanlah jasa cuma-cuma.
Artinya, manajerpun sudah menjadi sebuah profesi yang ada timbal baliknya. Timbal
balik yang dimaksud adalah honor atau gaji. Menjadi masuk akal jika Bangkutaman,
sebagai band indie yang penghasilannya tidak sebanyak band major label, hanya
mengggunakan satu manajer dengan alasan menghemat biaya pengeluaran band untuk
menggaji manajer.
Lalu bagaimana dengan Bangkutaman?. Sampai saat ini Bangkutaman telah dua
kali menggunakan jasa manajer yang direkrut dari pertemanan. Manajer pertama
Bangkutaman adalah Nuki. Nuki menangani Bangkutaman dari awal berdirinya
Bangkutaman sampai awal 2011. Acum mengemukakan bahwa Nuki terpaksa keluar
karena sibuk dengan pekerjaan di Kompas TV145. Setelah Nuki keluar, Bangkutaman
kemudian merekrut teman mereka Satria, yang juga manajer Sore, sebuah grup band
indie yang berasal dari Jakarta. Menurut Acum, peran manajer dalam sebuah band sangat

144
145

Wawancara tanggal 7 Agustus 2011 via facebook.
Wawancara tangal 7 Agustus 2011 via telfon
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penting. Apalagi dalam Bangkutaman, mengingat semua personil Bangkutaman
mempunyai pekerjaan lain di luar band.
Namun, sampai saat ini Bangkutaman hanya menggunakan satu manajer untuk
mengurusi dua hal yaitu menangani bisnis dan road atau tour. Di satu sisi, menurut
peneliti di sinilah letak perlawanan Bangkutaman terhadap sistem manajerial pada
umumnya. Bangkutaman menyadari bahwa ada kalanyacampur tangan manajer band
yang berlebihan dapat membawa perpecahan dalam diri band. Menurut asumsi peneliti,
campur tangan yang berlebihan pada akhirnya mengakibatkan perbedaan pendapat yang
berujung pada pertengkaran dalam grup band tersebut. Namun harus diingat pula bahwa
semakin sedikit menggunakan jasa manajer berarti semakin sedikit biaya yang harus
dikeluarkan band untuk menggaji manajer. Mengenai hal tersebut sangat relevan jika
Bangkutaman hanya menggunakan satu manajer mengingat pemasukan Bangkutaman
tidak sebesar pemasukan band mainstream.
Selain itu, dalam sistem manajerial ini Bangkutaman menunjukan bahwa mereka
adalah band subkultur. Mengapa? Karena band-band subkultur indie kebanyakan
menggunakan „jasa‟ teman-temannya untuk dijadikan manager, dan dari pertama
kemunculannya sampai sekarang ini, Bangkutaman menggunakan „jasa‟ temannya untuk
menjadi manager mereka.
Lalu bagaimana dengan pendistribusian lagu? Semua yang berkaitan dengan
pendistribusia lagu, maupun publikasi band dilakukan secara Do It Yourself. Karena
dalam subkultur musik indie Bangkutaman sudah dikenal luas, dan adanya kesamaan visi
dan misi antar penggiat subkultur musik indie di Indonesia sebagai dasar pertemanan
mereka, maka tidak sulit bagi Bangkutaman untuk menemukan pihak yang tepat untuk
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diajak bekerja sama dalam bermusik. Misalnya pada kasus mini album IX di atas. Ketika
penggemar Bangkutaman atau pendengar ingin mendapatkan album tersebut, mereka
hanya membuka website yes no wave dan mengunduh lagu-lagu dari Bangkutaman dari
website tersebut secara gratis.
Lain lagi dengan proses produksi dan distribusi album Ode Buat Kota. Album
Ode Buat Kota diproduksi ada pertengahan tahun 2010. Pada mulanya, Ode Buat kota
akan diproduksi oleh Aksara Records. Ternyata Aksara sudah tutup sebelum album
diproduksi. Diduga Aksara tutup karena bangkrut. Biaya untuk memproduksi album tidak
sebanding dengan pemasukan yang diterima Aksara. Akhir tahun 2010 Bangkutaman
bertemu dengan Bin Arian, pemilik Jangan Marah Records. Setelah melakukan
pembicaraan, akhirnya album Ode Buat Kota diproduksi oleh Jangan Marah Records.
Untuk pemilihan lagu yang akan dimasukkan dalam album Ode Buat Kota, dan biaya
produksi pihak Jangan Marah Record menyerahkan sepenuhnya kepada Bangkutaman.
Jangan Marah Record hanya membantu dalam pendistribusian lagu146.
Inilah perbedaan antara major label dengan indie label. Major label tidak
membebaskan artis atau musisinya untuk menciptakan, bahkan memasukkan lagu untuk
dirilis dalam sebuah album. Lagu-lagu yang diciptakan dan yang dirilis dalam sebuah
album haruslah dalam pengawasan pihak major label. Sedangkan dalam indie label, artis
atau musisi bebas untuk menciptakan lagu yang kemudian akan dirilis dalam album.
Namun semuanya itu bukan tanpa kekurangan. Kapasitas indie label lebih kecil dalam
memproduksi dan mendistribusi album dibanding dengan major label. Hal tersebut
berarti album si artis atau band tersebut tidak dapat beredar luas. Sempitnya wilayah edar
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tersebut mengakibatkan tidak jarang pihak label maupun band menanggung kerugian
seperti yang dialami Aksara record. Oleh karena itu, seorang musisi, band, atau pemilik
indie record label harus berjuang sekaligus berpikir keras agar idealisme proses bermusik
sejalan dengan biaya produksi, dan distribusi lagu.
Perjalanan bermusik Bangkutaman hampir sama dengan perjalanan bermusik grup
band indie lain; terbentuk karena pertemanan, pergantian personil, pergantian nama band
hingga mengalami kevakuman dan pada akhirnya bangkit kembali. Kesemuanya itu
pernah dialami Bangkutaman selama perjalanan bermusiknya. Namun, ada beberapa hal
„unik‟ yang membuat Bangkutaman tetap disegani di dunia subkultur musik indie
khususnya indiepop.
Meskipun dalam karir bermusiknya Bangkutaman pernah mengalami gonjangganjing, namun dalam kurang lebih sepuluh tahun, Bangkutaman konsisten dengan jalur
indie dan tetap bermusik dalam genre indiepop. Ketika disinggung mengenai
kemungkinan untuk bergabung dengan major label, Acum mengungkapkan bahwa major
dan indie label hanyalah masalah distribusi saja. Tidak menutup kemungkinan
Bangkutaman bergabung dalam major label asalkan Bangkutaman bebas menentukan
musik dan produksinya sendiri147. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bangkutaman lebih
mementingkan karya mereka dalam bermusik. Karya yang sesuai dengan keinginan dan
konsep bermusik mereka. Selain itu, mereka juga tidak ingin pihak-pihak lain merusak
gaya bermusik yang sudah menjadi ciri khas mereka. Sampai di sini, Bangkutaman telah
secara tegas mengatakan bahwa dalam bermusik yang terpenting adalah karya. Dalam
bermusik

147

juga,

Bangkutaman

menjunjung

tinggi

nilai

keaslian.

Maksudnya,

Wawancara dengan Acum tanggal 3 Mei 2011 via chatting facebook.

112

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Bangkutaman membuat karya sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa mau
diintimidasi oleh pihak lain.
3.2 Konsep RCA (Root, Character, Attitude)
Selain konsep DIY, juga dikenal konsep RCA yang juga dimengerti dan
dilakukan oleh pelaku-pelaku subkultur musik indie. RCA adalah singkatan dari Root,
Character, dan Attitude. Yang dimaksud Root adalah kedalaman suatu band dalam
menghayati musiknya. Misalnya, genre musik yang dimainkan, sejarah dari genre musik
tersebut, serta situasi sosial ketika genre musik tersebut berkembang. Character meliputi
karakter dari band tersebut setelah band mengerti dengan musik atau genre musik yang
dimainkan. Sedangkan attitude meliputi tingkah laku sebuah band atau para personil
band. Sebuah band yang bercikal bakal dari subkultur, biasanya menganggap bahwa
kepopuleran adalah bonus dari kegiatan bermusik yang mereka lakukan. Jadi,
kepopuleran bukanlah satu-satunya yang dicari karena bagi mereka yang terpenting
adalah aktifitas bermusiknya. Jadi, secara garis besar, RCA merupakan suatu gerakan
yang lebih ke dalam. Maksudnya, suatu gerakan yang lebih menyoroti si musisi itu ketika
bermusik.
3.2.1 RCA dalam bermusik
Indiepop sebagai genre musik yang diusung oleh Bangkutaman, merupakan genre
musik yang masih asing di telinga penikmat musik di Yogyakarta pada awal tahun 1999.
Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bangkutaman dalam memperkenalkan
genre musik indiepop di kalangan anak muda. Beruntung, dunia subkultur musik indie
adalah dunia yang kental dengan suasana persaudaraan. Di mana genre satu dengan yang
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lain saling mendukung dengan caranya masing-masing. Orang-orang di dalamnya pun
memiliki cukup pengetahuan tentang dunia musik.
Root atau akar dari kegiatan bermusik Bangkutaman adalah indiepop lebih khusus
lagi indiepop yang dimainkan oleh Stone Roses. Secara singkat, Stone Roses adalah salah
satu band perintis genre indiepop, sekaligus pendiri gerakan Madchester. Band ini mulai
aktif sekitar tahun 80‟an sampai 90‟an. Karena kegaekkannya dalam bermusik, maka
ketika indiepop disebut, yang pertama kali terlintas adalah Stone Roses. Begitu juga
sebaliknya. Bangkutaman rupanya mempunyai ikatan emosi yang kuat dengan Stone
Roses. Selain mereka sama-sama memainkan musik bergenre indiepop, Stone Roses
rupanya menjadi inspirator bagi Bangkutaman. Bahkan salah satu personil Bangkutaman,
Acum, sangat mengidolakan Ian Brown, salah satu personil Stone Roses. Maka ketika
Acum mendapat kesempatan mewawancarai Ian Brown, hal tersebut bagai sebuah mimpi
yang menjadi kenyataan. Berikut ungkapan Acum dalam akun facebooknya
14 agutus 2010
here are misc pics from my college hero, after 15 years,i finally met Him in person.
Berawal dari konser. Saya ikuti konsernya, jakarta dan bali, saya beruntung dapat
setlistnya di dua kota itu. Thanks satria for jakarta set list. Di bali, i was so lucky
merasakan momen dimana saya menjadi bagian dari konser, atau gig lebih tepatnya.
Malam itu saya membawa marakas dari jakarta. Saya seperti ada firasat jika ini harus
saya bawa, in case Mr. Ian melihat saya, jika saya beruntung, saya bisa on stage bareng
[which i know it was a dream], tapi malam itu saya mendapat kejutan kecil dimana begitu
"I wanna be adore" set pembuka dimainkan, ia melihat marakas saya, dan ia
mengambilnya dan memainkannya selama 1 menit, dan diberikannya kembali kepada
saya sambil berkata "Yeah, keep playing that" , dan selebihnya sudah ketebak: saya tidak
berhenti melepaskan ayunan marakas saya sampai lagu terakhir, "fools gold".
Esok paginya Ian brown menerima saya di sebuah bar di pinggir kolam, ia meminta rose
latte dan duduk tepat disamping saya. Saya memegang bir dan meneguknya. Sesi obrolan
kecil mengalun sebelum akhirnya kita benar-benar larut dalam wawancara yang santai.
Dari soal east-west sampai masalah john squire. setelah wawancara, obrolan humble
bergulir, ia bahkan menawarkan saya rokok dan menyalakan apinya buat saya. IAN
BROWN MENAWARKAN SAYA ROKOK DAN MENYALAKAN API UNTUK
SAYA. for the moment I was thinkin' apa yang paling berharga yang saya bakal ingat
seumur hidup berlangsung saat ini. Tidak lupa, beberapa tanda tangan sebagai penutup
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wawancara menjadi sesi yang paling menyenangkan. Saya bak anak TK yang
membiarkan Ian mengembara dengan spidolnya di atas poster, buku, majalah, piringan
hitam saya dan alvin, kasetnya Rio, bahkan tamborin yang saya bawa semalam tak
luputnya.
Tuhan tahu apa yang saya inginkan dalam hidup. Ini belum lah usai, beberapa daftar
masih panjang. Dan harapan akan terus ada meski saya santai menjalaninya148

Rupanya, tidak hanya band-band subkultur indiepop yang mengenal Stone Roses. Secara
tidak langsung, Stone Roseslah yang menjadi perekat antara Bangkutaman dengan bandband subkultur musik indie yang lain.
Karena begitu kagum dengan Stone Roses, maka tidak jarang Bangkutaman
meramu musik mereka sehingga bercita rasa Stone Roses. Disinilah kajian poskolonial
berperan. Penjajahan yang pada akhirnya sampai kepada penjajahan secara kultural
membuat kultur Indonesia sedemikian hybrid. Kehibridan tersebut berfusi sampai pada
taraf dalam bahasa dan konsep hidup, termasuk konsep bermusik. Sehingga kehibridan
yang berfusi tersebut saling berhadapan dan bersama-sama dalam berelasi secara
dialogis. Konteks dalam pembahasan sub bab ini adalah indiepop sebagai genre musik
yang bukan berasal dari Indonesia berhasil masuk dan merasuki anak-anak muda
Indonesia sehingga terjadi relasi antara budaya Indonesia sebagai budaya Timur dengan
musik indiepop sebagai budaya budaya Barat. Proses hibriditas terjadi ketika
Bangkutaman mencampurkan indiepop ala Stone Roses dengan indiepop ala
Bangkutaman. Indiepop ala Bangkutaman sendiri juga bukan merupakan indiepop yang
murni milik Bangkutaman, namun Bangkutaman telah terinfluence dari beberapa musisi
indiepop yang sebagian gaya dan bebunyiannya kemudian diadopsi menjadi musik
indiepop ala Bangkutaman. Ketika musik indiepop ala Stone Roses dengan indiepop ala
148

Diunduh tanggal 4 Juni 2012 dari facebook milik Acum
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Bangkutaman telah bercampur maka terjadi bentuk indiepop yang baru yaitu indiepop
yang hibrid antara Stone Roses dengan Bangkutaman. Jadi, musik Bangkutaman yang
sekarang ini diperdengarkan kepada para pecinta indiepop adalah indiepop dari berbagai
band indiepop.
Sebagai root, Stone Roses (Barat) dilihat sebagai asal-usul yang lebih original.
Namun, ketika Bangkutaman sedikit demi sedikit menghilangkan unsur Stone Roses
dalam musik mereka dan lebih meracik indiepop versi Bangkutaman, maka Bangkutaman
telah melakukan negosiasi terhadap musik mereka sendiri. Selain itu, pemahaman akan
root indiepop Bangkutaman tidak berhenti pada Stone Roses sebagai band yang
berpengaruh dalam musik Bangkutaman. Lebih dari itu, Bangkutaman memiliki
pengetahuan dibalik musik indiepop sehingga musik yang dimunculkan adalah musik
seperti Bangkutaman saat ini. Apa yang telah Bangkutaman racik itulah yang menjadi
karakter musik khas Bangkutaman. Meskipun pada akhirnya mereka mencoba
menampakkan musik khas

Bangkutaman, namun

Stone Roses

lekat

dengan

Bangkutaman. Pada akhirnya, dalam RCA, yang membedakan antara band subkultur
dengan band major label adalah Attitude si musisi. Menurut amatan peneliti, perbedaan
attitude antara musisi major label dengan subkultur musik indie adalah ketika mereka
berada di luar panggung. Ketika berada di panggung musisi, atau grup band menjadi
fokus perhatian, namun ketika di luar panggung musisi haruslah bersikap seperti orang
pada umumnya yang tidak berprofesi sebagai musisi.
Attitude Bangkutaman mereka tampakan ketika mereka bergaul, atau mengobrol
dengan teman-temannya. Mereka dapat dengan leluasa bercengkrama dengan temantemannya layaknya teman yang lama tidak bertemu. Attitude yang Bangkutaman terlihat
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ketika mereka tidak merasa sok artis, canggung, atau merasa berbeda karena
Bangkutaman mulai dikenal luas. Karena subkultur berangkat dari sebuah pertemanan
yang mengusung satu semangat yang sama, maka keakraban dan kesolitan sistemnya
begitu terasa. Hal tersebut jelas berbeda dengan band major label. keakraban di antara
mereka memang ada, namun pada akhirnya mereka harus berlomba untuk memenangkan
pasar. Dari sinilah aroma persaingan yang ada di band-band major label tidak dirasakan
oleh band-band subkultur musik indie.
3.2.2 Fashion Bangkutaman
Subkultur pada awalnya berasal dari kalangan pemuda kelas pekerja yang resisten
terhadap budaya elit, termasuk budaya konsumtif dari kalangan elit. Oleh karena itu, pada
waktu itu, orang-orang subkultur menciptakan sendiri segala macam barang yang
dikonsumsinya. Misalnya mereka menciptakan model pakaian sendiri. Gaya-gaya
berpakaian tersebut melahirkan makna-makna baru yang menegaskan adanya perbedaan
dengan budaya lain. Ketika model pakai sendiri tersebut terciptakan, selain menegaskan
adanya perbedaan, juga memunculkan wacana baru yang akan menyampaikan pesan
yang berbeda pula.
Ada dua istilah yang dikenal mengenai pakaian dalam dunia subkultur musik
indie, yaitu endors dan wardrop. Pada prinsipnya endors dan wardrop adalah cara sebuah
produk beriklan lewat seorang artis. Perbedaannya adalah endors biasanya memiliki
rentang waktu lebih lama dibanding wardrop. Misalnya, sebuah distro mengendors
sebuah grup band dalam rentang waktu satu tahun. Selama satu tahun, ketika pentas grup
band tersebut harus memakai produk (biasanya pakaian) dari distro yang mengendorsnya.
Produk tersebut biasanya diberikan kepada grup band secara cuma-cuma secara berkala.
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Dalam memilih grup band yang akan diendors pun tidak dapat sembarangan. Grup band
yang diendors biasanya sudah cukup terkenal, dan cukup banyak diminati oleh anak
muda. Lalu timbal baliknya adalah si artis atau grup band harus menyebut nama distro
tersebut sebagai pihak yang mendukung band. Wardrop pun tidak jauh berbeda dengan
endors. Perbedaannya hanya dalam rentang waktunya. Wardrop biasanya diberikan
kepada artis dalam satu kali pentas saja. Salah satu band subkultur Yogyakarta yang
diendors adalah grup band The Frankenstone. Band ini diendores oleh Nichers distro dan
kabarnya ketika kontrak dengan Nichers habis, The Frankenstone akan diendors oleh
Slakers distro. Sebuah band dapat diendors jika band tersebut dinilai bagus dan
mendukung penjualan distro. Sebagai timbal baliknya, sebuah band yang diendors harus
menyebutkan nama distro yang mengendorsnya149.
Selain endors dan wardrop, band-band subkultur biasanya memproduksi T-shirt
mereka secara kolektif. Desain kaos biasanya dirancang sendiri. Setelah desain jadi,
pihak band kemudian menawarkan desain tersebut untuk dibuat kaos kepada penggemar.
Menurut pengalaman peneliti, band-band subkultur tidak memproduksi satu desain dalam
jumlah banyak. Kadang hanya sepuluh buah atau dua puluh buah saja per desain. Maka
tidak heran jika harga per kaosnya terbilang cukup mahal. Hal tersebut berkaitan dengan
keeksklusifan desain. Hasil penjualan kaos kemudian digunakan band untuk
memproduksi album. Proses yang demikian ini termasuk dalam konsep Do It Yourself
subkultur musik indie.
Hebdige menulis dalam The Meaning of Style bahwa:
It communicates through commodities even if it meanings attached to those commodities
are purposefully distorted or overthrown. It is therefore difficult in this case to maintain
149

Wawancara dengan Putro, gitaris sekaligus vokalis band The Frankenstone, via YM tanggal 4 Agustus
2011
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any absolute distinction between commercial exploitation on the one hand and creativity/
originality on the other, even though these categories are emphatically opposed in the
value systems of the most subculture 150
(Ia berkomunikasi melalui komoditas, sekalipun makna yang dilekatkan pada

komoditas ini sengaja dipiuhkan atau dirunuhkan. Karenanya dalam hal ini sulit
memisahkan dengan tegas distingsi antara eksploitasi komersial di satu sisi dan
kreatifitas/originalitas di sisi lain, kendati kategori-kategori ini ditentang dengan
tegas di dalam kebanyakan system nilai subkultur)151
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa orang-orang dalam dunia subkultur yang
Hebdige teliti berkomunikasi lewat komoditas. Barang-barang yang tidak sewajarnya
digunakan sebagai komoditi, misalnya peniti, digunakan sebagai asesoris dalam
berpakaian. Hal tersebut berbeda dengan Bangkutaman. Dalam penampilan sehari-hari
maupun ketika melakukan pertunjukan musik, Bangkutaman tidak terlalu memikirkan
konsep berpakaian tertentu. Bahkan tidak jarang, dalam beberapa pertunjukan musik,
personil Bangkutaman memakai pakaian yang sama. Hal tersebut justru menjadikan
penampilan Bangkutaman menjadi khas.
Dalam buku yang sama, lebih lanjut Hebdige menjelaskan, seperti yang dikatakan
John Clark, bahwa:
The diffusion of youth styles from the subcultures to the fashion market is not simply a
„cultural process‟, but a real network or infrastructure of new kinds of commercial and
economic institutions. The small-scale record shops, recording companies, the boutiques
and one- or two-woman manufacturing companies – these versions of artisan capitalism,
rather than more generalised and unspecific phenomena, situate the dialectic of
commercial „manipulation‟152
(penyebarluasan gaya pemuda dari subkultur menuju ke pasar fesyen bukan sekadar
“proses kultural”, melainkan suatu jejaring atau jenis baru institusi komersial dan
ekonomi. Toko-toko rekaman berskala kecil, perusahaan rekaman, butik atau perusahaan
produksi yang dikelola satu dua perempuan-kapitalisme versi artisan ini, alih-alih
fenomena yang berlaku umum dan tak khas, menjadi konteks dari dialektika
“manipulasi” komersial tersebut)153
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Lewat kutipan tersebut ditegaskan bahwa endors, wardrop dan menjamurnya
distro sebagai wujud kongkrit menyebarnya gaya subkultur, merupakan bentuk
komersialisasi baru yang dimanipulasi oleh kapitalisme sehingga bentuknya tersamar dan
seolah-olah menjadi bentuk kongkrit dari Do It Yourself. Meskipun konsep fashion
mejadi sebuah perlawanan yang khas dengan identitas, namun konsep fashion yang alihalih melawan justru dibidik untuk dijadikan mainstream. Salah satunya buktinya
ditunjukkan dengan maraknya distro. Dengan maraknya distro, gaya berpakaian yang
dulunya ingin melawan konsep mainstram justru malah mengikuti mainstream. Kaos
ngoyot (nyerupai akar-akar) ala band metal, asesoris rantai ala anak punk, dan sepatu
lincip ala anak indiepop menjadi sesuatu yang keren sehingga banyak diproduksi oleh
distro dan bebas dikonsumsi oleh siapa saja. Sesuatu yang dulunya menjadi identitas kini
menjadi pasaran. Bagi pegiat-pegiat subkultur yang sudah lama berkecimpung dalam
dunia subkultur tentu paham akan hal ini. Sayangnya, setiap komunitas pasti akan terus
beregenerasi. Di sini tantangan bagi pegiat-pegiat subkultur generasi lama untuk
„mendidik‟ generasi baru agar jeli melihat kondisi dan situasi di lapangan.
Sehubungan dengan maraknya band yang diendors oleh suatu merk tertentu,
Bagaimana

dengan

Bangkutaman?

Apakah

dengan

kepopulerannya

membuat

Bangkutaman diendors oleh banyak pihak? Menurut data, sampai saat ini Bangkutaman
belum diendors oleh pihak tertentu. Mereka masih mengenakan pakaian yang mereka
anggap nyaman, yang bukan keluaran dari butik atau distro tertentu. Jika membicarakan
ciri khas dalam berpakaian, Acum masih tetap menggunakan ikat kepala yang menutupi
kepalanya, Irwin mengenakan kemeja kotak-kotak, celana jeans, dan rambut berponi khas
gaya indies, sedangan Dedyk masih terlihat kalem dengan topi pancingnya. Hampir tidak
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ada yang berubah. Mereka masih berpenampilan sama seperti sepuluh tahun lalu ketika
memulai kegiatan bermusik mereka.
Kesederhanaan yang ditunjukan Bangkutaman lewat gaya berpakaian merupakan
cara mereka dalam menolak glamoritas yang sering kali melanda musisi atau band
Indonesia. Hal tersebut terkait dengan fakta bahwa tidak sedikit musisi atau band yang
menjadi glamor setelah mempunyai banyak materi dan mencapai tingkat kepopuleran
tertentu. Kesederhanaan dalam fashion juga menjadi salah satu ciri khas subkultur dalam
melawan konsep glamoritas. Meskipun Bangkutaman tidak diendors oleh distro tertentu,
namun Bangkutaman memproduksi kaos sebagai marchandise. Dari data yang peneliti
dapatkan, Bangkutaman telah memproduksi enam buah kaos. Kaos tersebut dapat dibeli
ketika Bangkutaman melakukan pertunjukan musik atau dipesan melalui akun facebook,
twitter personil Bangkutaman atau situs upparl154. Berikut adalah beberapa kaos yang
diproduksi oleh Bangkutaman bersama upprl. Dalam desain tersebut nampak bahwa
Bangkutaman menyertakan pesan-pesan yang bersifat politis dalam desain kaosnya.

Gambar iklan kaos Bangkutaman yang terdapat di www.upparl.com

154

Dalam perkembangannya, Bangkutaman bekerja sama dengan sebuah situs yang bernama upparl untuk
memproduksi kaos-kaos mereka. Upparl adalah sebuah situs clothing line di asli Indonesia di mana produk
yang ditawarkan dalam situs ini hanya kaos saja. Situs ini didirikan untuk mewadahi desainer-desainer di
Indonesia dalam mendesain kaos. Diunduh dari http://halogaga.com/blog/information/upparl-simpleawesome-clothing-line pada tanggal 4 Juni 2012 atau lebih lanjut lihat www. Upparl.com
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Bagi Hebdige itulah yang disebut The communication of a significant
difference155. Menurut Hebdige, dibalik semua yang dipertontonkan oleh subkultur
adalah cara mereka dalam mengkomunikasikan perbedaan identitas kelompok mereka
dengan kelompok lain. Jadi jika melihat fashion Bangkutaman tetap itu-itu saja dari
pertama mereka terbentuk sampai sekarang karena memang begitulah cara mereka
berkomunikasi baik dengan penggemar maupun orang di luar subkultur. Dalam hal ini
Bangkutaman sekaligus mengkomunikasikan identitas mereka kepada orang di luar
subkultur musik indie. Segala hal yang dipahami misalnya pakaian bukanlah sesuatu
yang tidak disengaja.
Penggemar dengan fashion sangat erat. Misalnya, seorang penggemar dapat
dikatakan sebagai penggemar band X, salah satunya karena si penggemar tersebut
memakai kaos band X. Cara yang paling mudah untuk mengetahui kegemaran seseorang
dengan genre tertentu adalah dengan melihat kaos yang sering dikenakan. Dengan kata
lain, saat ini kaos dapat menjadi identitas seorang penggemar. Hal tersebut tidak selalu
benar, namun juga tidak salah. Mengapa? Terkait dengan penjelasan fashion dalam sub
bab sebelumnya, bahwa menjamurnya distro membuat semua orang dapat dengan bebas
mengkonsumsi fashion khas subkultur musik indie genre tertentu. Anak muda yang
memakai kaos ngoyot, belum tentu anak metal. Meskipun memang ada orang-orang yang
benar-benar menggandrungi musik metal sehari-harinya menggunakan kaos ngoyot. Lalu
apa arti dari fenomena ini? Seseorang belum dapat dikatakan sebagai penggemar
Bangkutaman hanya dari kaos yang dipakainya. Sebaliknya, orang yang tidak memakai
kaos Bangkutaman juga tidak dapat dikatakan bukan penggemar Bangkutaman. Benar,
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jika seorang penggemar akan membeli atau memakai atribut band kesukaannya. Namun,
hal itu bukanlah sesuatu yang mutlak.
Sedikit berbeda dengan tulisan Hebdige dalam Subculture: The Meaning of Style,
di mana dalam tulisan tersebut Hebdige lebih membicarakan tentang fashion yang terkait
dengan apa yang dipakai misalnya asesoris, pakaian, dan simbol-simbol yang berkaitan
dengan fashion subkultur punk, maka dalam sub bab ini fashion tidak hanya berkenaan
dengan pakaian tetapi juga alat-alat musik yang digunakan oleh Bangkutaman. Alat-alat
musik dimasukkan dalam bagian ini karena identitas pemusik selain dilihat dari gaya dia
berpakaian juga dapat dilihat lewat atribut lain, yaitu alat musik. Alat musik, sadar
ataupun tidak sadar, merupakan bagian yang ikut „mendandani‟ seorang musisi atau
pemain band.
Untuk alat musik pun tidak jauh berbeda. Seorang pemusik yang sudah terkenal,
atau diakui kegaekannya biasanya menjadi incaran produsen tertentu sebagai sarana
untuk mempromosikan produknya. Sebuah produsen gitar dengan merk tertentu
misalnya, mengendors sebuah grup band tertentu. Pada setiap pementasan, grup band
harus menggunakan alat musik dengan merk tersebut. Tidak hanya alat musik, namun
alat pendukung proses pementasan yang lain misalnya amplifier. Namun dengan adanya
pengcustoman, semua alat musik seolah terlihat sama. Misalnya, dengan adanya custom,
gitar asli merk Fender made in America terlihat serupa dengan gitar Fender yang
dicustom. Mengapa serupa? Karena saat ini sudah banyak yang dapat mengcustom alat
musik tidak hanya bentuk fisik namun juga sound-sound dalam alat musik tersebut.
Banyak grup band beramai-ramai diendors oleh merk tertentu, Acum, Irwin, dan
Dedyk masih setia dengan alat musik mereka. Acum masih dengan bass replika (tiruan)
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merk Fender, Irwin memakai gitar Fender made in Meksiko yang dibelinya ketika kuliah
di Yogyakarta, dan Dedyk masih menggunakan drum yang disediakan panitia dan hanya
menggunakan snare pribadinya.
Jika grup band-grup band lain mempermak musik, ataupun gaya mereka agar
disponsori oleh merk atau produk tertentu, tampaknya tidak demikian dengan
Bangkutaman. Mereka masih bergaya, berpenampilan, dan bermusik dengan jujur, sesuai
dengan apa yang mereka inginkan.
3.2.3 Bangkutaman: Fans, Media, dan Pertemanan
Fans atau penggemar memang diperlukan untuk mendukung keberadaan sebuah
grup band. Sebuah grup band yang memainkan musik secara baik atau mempunyai
kemampuan untuk menghibur biasanya mempunyai banyak penggemar. Namun tidak
hanya itu, sebuah grup band yang karya-karyanya mewakili hati pendengarnya biasanya
juga mampu mendapat penggemar yang banyak.
Seorang penggemar biasanya membeli atribut atau pernak-pernik yang
berhubungan dengan band yang disukainya. Jika dahulu membeli kaset merupakan hal
yang wajib dilakukan oleh penggemar suatu band, kini dengan maraknya internet
kegiatan tersebut beralih menjadi mengunduh info-info terbaru, lagu, ataupun video klip
dari band yang diidolakan via internet. Para penggemar berlomba-lomba untuk
memperoleh info terbaru dari band yang diidolakan. Bahkan, jika dahulu serasa ada jarak
antara penggemar dengan band idola, maka dengan adanya internet, jarak itu seolah
musnah. Maraknya situs jejaring sosial saat ini membuat jarak itu seolah tidak ada.
penggemar dapat berhubungan langsung dengan idolanya.
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Mungkin yang paling terlihat seberapa digandrunginya sebuah grup band adalah
ketika band tersebut melakukan pentas musik. Ketika melakukan pertunjukan musik,
disitulah para penggemar datang menonton aksi panggung dari sebuah band yang
diidolakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggemar ataupun orangorang dalam subkultur tersebut mengerti apa yang sedang dikomunikasikan? Ketika,
misalnya band subkultur mengkomunikasikan „tanda‟ maka „tanda‟ tersebut diracik
sedemikian rupa sehingga menjadi suatu diskursus yang khas. Ketika diskursus tersebut
ditempatkan pada diskursus yang berbeda, maka terciptalah pesan yang tentu saja
berbeda. Lantas apakah dengan membeli atribut dan menonton band subkultur lantas apa
yang dikomunikasikan sampai kepada penggemar? Atribut adalah tanda, dan tanda
adalah perantara agar apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti. Jadi tidak hanya
berhenti pada atribut saja. Salah satu bentuk konkrit tanda yang dimaksud di atas adalah
dengan adanya marchendise. Marchendise tersebut adalah tanda atau alat komunikasi
antara band dengan penggemarnya.
Peran media dan ikatan pertemanan turut andil dalam mempengaruhi hubungan
antara sesama pegiat subkultur musik indie dan pengemar. Melalui media jejaring sosial,
misalnya, mereka saling menyapa ataupun bertukar informasi. Selain itu, karena orangorang dalam lingkungan subkultur adalah orang yang itu-itu saja, misalnya ketika peneliti
mengunjungi gigs metal, peneliti bertemu dengan orang yang sama ketika peneliti
mengunjungi gigs metal di tempat lain. Maka antara musisi, band, pihak penyelenggara
gigs dan penonton umumnya sudah saling mengenal. Jadi wajar jika di dalam subkultur
musik indie terjalin hubungan yang akrab. Menurut peneliti, keuntungan lain dari
keterbukaan dan keakraban yang terjalin berkaitan dengan regenerasi dari pegiat-pegiat
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subkultur musik indie itu sendiri sekaligus menjadi kekuatan dari subkultur musik indie
itu sendiri.
Dalam The Meaning of Style Hebdige mengemukakan
Now, the media play a crucial role in defining our experience for us. They provide us
with the most available categories for classifying out the social world. It is primarily
through the press, television, film, etc. that experience is organized, interpreted, and
made to cohere in contradiction as it were. It should hardly surprise us then, to discover
that much of what finds itself encoded in subculture has already been subjected to a
certain amount of prior handling by the media156
(media memainkan peran dalam menentukan dalam mendefiniskan pengalaman kepada
kita. Mereka menyediakan kategori-kategori yang paling terjangkau dalam rangka
menggolong-golongkan dunia sosial. Terutama melalui media massa, televisi, film dll,
pengalaman ditata, ditafsirkan , dan diatur supaya koheren di dalam kontradiksinya.
Sebab itu tidak terlalu mengejutkan bagi kita, ketika menemukan bahwa kebanyakan apa
yang tersandi dalam subkultur terdahulu, sampai taraf tertentu, diolah menjadi media)157

Kutipan tersebut menjelaskan apa yang dibicarakan oleh subkultur, ternyata juga
dibicarakan oleh media. Media, baik media massa, televisi, film, menata, menafsirkan
bahkan mungkin merekonstruksi sebuah peristiwa tertentu yang ternyata juga dikritisi
oleh band-band subkultur.
Dalam sebuah wawancara radio,

Irwin pernah mengemukakan bahwa

Bangkutaman tidak berkeberatan jika diminta untuk mengisi acara musik pagi hari yang
saat ini sedang marak di televisi, misalnya acara musik Dasyat di RCTI, asalkan
Bangkutaman tetep membawakan lagu-lagu mereka. Menurut Irwin, jika Bangkutaman
mengisi acara tersebut berarti Bangkutaman dapat menyampaikan aspirasi yang tertuang
dalam lagu-lagu mereka.
Mau aja sih kalau Bangkutaman suruh ngisi acara musik pagi-pagi itu, asal tetep bawain
lagu sendiri dan dengan gaya sendiri. Kalau aku sih mikirnya sekalian ngeluarin unekunek juga kan 158
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Hal tersebut diungkapkan oleh Irwin ketika dia diwawancarai oleh radio Swaragama Yogyakarta pada
tanggal 30 Mei 2011.
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Terdapat beberapa hal yang menarik dalam wawancara tersebut. Pertama,
ungkapan Irwin tersebut menyiratkan bahwa segetol-getolnya bermusik, musisi atau band
tetap membutuhkan materi. Mengapa peneliti berasumsi seperti itu?. Tentu bukan
menjadi rahasia lagi jika sebuah band manggung di sebuah stasiun televisi maka band
tersebut akan memperoleh honor yang berbeda dengan pertunjukan yang tidak dilakukan
tanpa publikasi televisi. Selain itu, semakin band tersebut popular maka semakin
menaikkan nilai jual band tersebut159. Kedua, Irwin melontarkan pernyataan tersebut
dalam sebuah media radio sedangkan topik yang sedang dibicarakan adalah sebuah
program acara televisi. Di sini, tampaknya Irwin ingin mengkritisi media televisi yang
jarang mengakomodir band-band subkultur. Berbeda dengan radio,misalnya radio
Swaragama Yogyakarta. Sebagai radio lokal yang melakukan awal siaran pada 27
Februari 2000 dan diresmikan 17 Juni 2000, Swaragama mencoba mengakomodir karyakarya band subkultur lewat programnya yang diberi nama Jogjakarya. Jogjakarya adalah
sebuah program mingguan yang tidak hanya memutar lagu-lagu non-mainstream, tetapi
program ini juga diramaikan dengan obrolan komunitas yang ada di Jogja160. Dari
program tersebut, Swaragama sebagai radio mainstream cenderung lebih dapat menerima
pendapat atau pengetahuan baru seputar dunia subkultur daripada televisi nasional seperti
RCTI, yang saat ini telah menjadi industri. Jika menilik fakta tersebut, apa yang
diungkapkan Irwin tersebut menjadi relefan mengingat lagu-lagu yang beredar di televisi
hanya menjual lagu mainstream. Meminjam salah satu judul lagu dari band Efek Rumah
159

Subkultur musik indie memang tidak mengharamkan sebuah band untuk bernegosiasi dengan major
label, namun ada semacam aturan tidak tertulis bahwa semakin sebuah band subkultur musik indie tersebut
tidak terjamah oleh industri mainstream maupun media mainstream, maka semakin eksklusiflah band
tersebut. Mengacu pada konsep keeksklusifan band subkultur musik indie, maka jika pada akhirnya
Bangkutaman mengisi acara musik pagi-pagi, maka otomatis Bangkutaman pada akhirnya terekspos oleh
media mainstream dan menjadi tidak eksklusif lagi.
160
Selengkapnya lihat www.swaragama.com
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Kaca, lagu-lagu yang saat ini merajai dunia musik Indonesia adalah lagu bertema „cinta
melulu‟. Namun pada perkembangannya, geliat dunia subkultur ditangkap juga oleh
TvOne dengan adanya program Radio Show dan Kompas Tv dengan program Show Case
di mana Bangkutaman pernah menyanyikan lagu-lagu mereka dalam program-program
tersebut.
Hampir semua jenis media dimanfaatkan dan dimaksimalkan fungsinya tidak
hanya demi penyambaian gagasan, eksistensi band, namun juga hubungan antara band
dengan penggemarnya.
The fanzines (Sniffin Glue, Ripped and Torn, etc) were journals edited by an individual
or a group, consisting of reviews, editorials and interviews with prominent punks,
produced on a small scale as cheaply as possible, stapled together and distributed
through a small number of sympathetic retail outles161.
(Fanzine-fanzine (Sniffin Glue, Ripped and Torn, dan lain-lain) adalah jurnal yang
disunting oleh perorangan atau kelompok. Ia memuat review, editorial dan wawancara
dengan punk terkemuka, diproduksi sekecil dan semurah mungkin, distapel dan
disebarluaskan melalui sejumlah outlet)162

Meskipun media cetak, berbeda dengan internet, namun bagi Bangkutaman,
fungsi

keduanya tidak jauh berbeda. Media-media tersebut

berfungsi

untuk

merepresentasikan diri mereka, dan menunjukkan konsep-konsep bermusik mereka.
Dengan adanya media terutama internet, membuat hal yang dulunya dirasa tidak
mungkin, menjadi mungkin. Untuk band, dengan adanya internet membuat mereka dapat
dengan leluasa mempromosikan band, lagu-lagu juga aktivitasnya. Hal tersebut rupanya
juga disambut baik oleh para penggemar. Dengan adanya media seperti intenet membuat
fans „seolah-olah‟ dekat dengan band idolanya. Begitu juga dengan Bangkutaman.
sebagai band subkultur yang harus struggle demi eksistensi band, merekapun
161
162
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memanfaatkan media untuk dekat dengan penggemar. Meskipun validitasnya meragukan,
namun sebagai gambaran, seberapa banyak fans dapat dilihat dari akun facebook atau
twiiter yang dimiliki oleh Bangkutaman meskipun Bangkutaman tidak mempunyai data
khusus mengenai fans mereka.
Media tidak hanya merepresentasikan sebuah band sebagai band subkultur namun
juga memantulkan kembali citra band-band tersebut kepada masyarakat. Citra band
dipotret, dikendalikan kemudian dibingkai dengan terlebih dahulu diberikan konteks
hingga pada akhirnya masyarakat memahaminya. Sehingga, jika ada keganjilan terhadap
sebuah band, karena citra tersebut terlanjur mencuat, maka pada akhirnya timbullah
kritik. Misalnya, band subkultur indie adalah band dengan citra band yang berasal kelas
pekerja sehingga jika ada perbuatan-perbuatan dari personil band yang tidak sesuai
dengan citra kelas pekerja, maka timbullah kritik. Di sinilah fungsi penggemar
sebenarnya, yaitu mengontrol tindak-tanduk band sehingga sesuai dengan yang dicitrakan
oleh media. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa media bagi band subkultur dapat
menjadi pisau bermata dua. Meskipun terkesan mengancam, namun peran media pada
akhirnya akan membuat penggemar band subkultur menjadi loyal terhadap band.
Keloyalan penggemar terhadap band merupakan salah satu kekahasan dari band subkultur
musik indie.
Demikian halnya dengan Bangkutaman, mereka memanfaatkan media seperti
internet untuk berinteraksi dengan fans. Berikut adalah salah satu contoh interaksi
Bangkutaman dengan fans mereka163.

163

Beberapa interaksi antara Bangkutaman dengan fans diunduh dari facebook Bangkutaman tanggal 4 Juni
2012

129

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Alpine J Pribadhy
halloo, salam kenal ya kak kita band dari depok nih :)
https://www.facebook.com/pages/Dancing-Donuts/168405469871992

May 31 at 2:53am
Aloysius Nitia
http://stagegif.blogspot.com updateeess : L'Alphalpha , Efekrumahkaca , Harlan
Boer bangkutaman Wahyu Nugroho
May 8 at 6:15pm
Ipank Outsider
bang nitip band ini ya bantu supportnya tanpa kalian bukan apa apa buat kami..
http://www.facebook.com/pages/Soul-Of-DistressSOD/189218077837303?sk=info kunjungi like fanspage kami...:) #satu jempol
anda sangat berarti buat kami.. :) makasih sukses buat anda..:)
May 6 at 3:50am
Saputra Prajadinata
selamat hari bumi, ode buat kotanya yg kenceng... ^^

April 22 at 8:32am
Christian Kreefft
check please :) http://www.facebook.com/pages/Dancing-Donuts/168405469871992
Dancing Donuts We're Dancing Donuts with Alternative Electro as our genre. We were
formed on March 10th 2011. Our band members are Zella, Alpine, and Tian. Do you
know Donuts? Well, we think 'Donuts' is all about delicious. So, what do you think about
Donuts? 164

Keakraban yang terjalin antara Bangkutaman dengan penggemarnya tampak
ketika Bangkutaman ngobrol langsung dengan penonton yang menghadiri pertunjukan
musik mereka. Bangkutaman juga memilih untuk menginap di distro Vox milik Dimas
daripada di hotel agar komunikasi antara Bangkutaman dengan teman-temannya tidak
terputus, selain Bangkutaman juga dapat mengupdate info-info seputar perkembangan
subkultur musik indiepop di Yaogyakarta. Selain itu, Bangkutaman sebagai sebuah band,
beberapa waktu terakhir ini mengeluarkan marchendise berupa kaos yang sesuai dengan
164

Diunduh dari facebook milik Bangkutaman pada tanggal 1 Juni 2012
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tema albumnya, yaitu mengenai masalah perkotaan. Marchendise merupakan salah satu
alat komunikasi antara band dengan penggemar.
Hubungan antara band subkultur musik indie dengan penggemarnya memang
lebih erat dibandingkan dengan band major label. Kalaupun band major label mempunyai
fans club, keakraban belum tentu terjalin di dalamnya. Mengapa? Band major label
adalah band populer sehingga mempunyai fans club di mana-mana dengan anggota fans
club yang cukup banyak. Kelebihan yang dimiliki oleh major label tersebut sekaligus
menjadi kekurangannya. Band justru tidak dapat menjalin komunikasi yang erat karena
terlalu banyak, fans pun tidak leluasa untuk mengenal band lebih jauh karena band
dikontrol oleh pihak major label. Berbeda dengan band subkultur musik indie yang
meskipun penggemar mereka tidak sebanyak penggemar band major label, namun
keakrapan dan kedekatannya sangat terasa. Salah satu yang menjadi menarik berkaitan
dengan Bangkutaman dan fansnya adalah ketika kepada peneliti Irwin mengaku tidak
mempunyai data yang lengkap tentang fans mereka, namun kehadiran Bangkutaman
selalu dinantikan di setiap pertunjukan musik indiepop. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa Bangkutaman tidak memikirkan seberapa terkenal atau seberapa banyak fans
mereka.

4.

Kesimpulan
Dalam praktik kehidupan sehari-hari, para personil Bangkutaman tahu benar

bahwa musik mereka tidak mengikuti pasar. Hal tersebut pada akhirnya berimbas pada
pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka yang tidak dapat bergantung sepenuhnya dari
musik. Untuk mengatasinya, para personil Bangkutaman mencoba untuk bernegosiasi
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dengan tetap bekerja di luar bermusik. Hal yang demikian tampaknya lebih aman karena
mereka tetap mempunyai idealisme dalam bermusik tanpa harus mengesampingkan
„kebutuhan perut‟.
Sebagai sebuah sistem yang berada di luar mainstream, ciri khas lain dari band
subkultur salah satunya adalah adanya relasi pertemanan yang kuat hingga dapat
mendukung keberadaan band subkultur musik indie. Hal tersebut terjadi dalam band
Bangkutaman. Salah satu faktor yang membuat Bangkutaman tetap eksis adalah karena
adanya relasi yang kuat antara Bangkutaman dengan teman-temannya. Bangkutaman
bukannya tidak menyadari hal tersebut. Sebaliknya, Bangkutaman sangat merasakan
kehadiran teman-temannya. Hingga pada akhirnya, perjalanan karir bermusik
Bangkutaman yang penuh dengan dinamika tersebut telah mengukuhkan Bangkutaman
menjadi salah satu band subkultur musik indiepop yang cukup diperhitungkan.
Dalam praktik berkesenian, peneliti melihat bahwa Bangkutaman menerapkan
dua konsep paling penting dalam indiepop, yaitu konsep DIY (Do It Yourself) dan RCA
(Root Character Attitude). Konsep DIY diterapkan Bangkutaman ketika mereka
berjibaku lewat lewat indie label. Usaha dalam membuat karya yang original didukung
dengan hubungan pertemanan yang baik membuat Bangkutaman akhirnya dapat
memproduksi lagu-lagu mereka di bawah naungan sebuah indie label. Meskipun
demikian, tidak membuat Bangkutaman besar kepala dan sok artis. Konsep RCA yang
menjadi ciri khas band indiepop mencoba mereka terapkan baik dalam kegiatan bermusik
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Genre indiepop tidak hanya mereka pahami lewat
musik namun juga dipahami secara sosial historis. Dengan adanya pengetahuan tentang
indiepop membuat Bangkutaman menghasilkan lagu yang berciri khas indiepop.
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Lalu bagaimana indiepop versi Bangkutaman dan sikap personil-personilnya
dalam keseharian mereka? Ciri khas dan pertemanan menjadi kunci keeksistensian band
subkultur musik indie, tidak terkecuali Bangkutaman. Subkultur musik indiepop memang
berbeda dengan musik mainstream. Selain secara ideologi subkultur musik indie
menentang ideologi mainstream, secara musikalitas pun subkultur musik indie berbeda.
Nada-nada yang cenderung ke arah minor, melodi yang terkesan ruwet dan memerlukan
skill namun tetap syahdu dan tidak menghentak adalah „kesan pertama‟ yang dapat
ditangkap dari musik bergenre indiepop. Namun yang tidak kalah penting dari itu semua
adalah attitude untuk jujur dalam berkarya disertai referensi yang kuat membuat indiepop
menjadi tidak sekadar musik untuk hiburan namun juga musik yang dapat dikaji secara
kultural.
Pemahaman akan konsep DIY dan RCA yang benar sebenarnya dapat
mengukuhkan posisi Bangkutaman sebagai band indiepop papan atas. Namun, tanpa
dukungan fans semua itu bagai sayur tanpa garam. Kehadiran fans seperti Felix Dass
seolah-olah mampu menghasilkan energi tersendiri bagi Bangkutaman. Fans seolah-olah
mampu menjadi personil keempat Bangkutaman yang mampu membuat Bangkutaman
terus berkesenian. Pada titik inilah sebuah band harus mengakui bahwa keberadaan fans
turut ambil dalam kelangsungan sebuah gurp band.
Dalam bab ini peneliti telah mencoba untuk memaparkan melalui frame estetika
extra musikal disamping juga menyisipkan frame pascakolonial dan sosiologi musik
diberbagai sub bab untuk melihat Bangkutaman dan subkulturan musik indiepop. Dalam
bab selanjutnya akan dibahas mengenai Bangkutaman dalam kaitannya dengan estetika
intra musikal. Estetika intra musikal tersebut dilihat dari teks lirik lagu dan musik yang
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mereka buat. perwujudan gagasan-gagasan bermusik yang dilakukan Bangkutaman baik
dalam kegiatan bermusik maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka
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BAB IV
BANGKUTAMAN DALAM LAGU DAN MUSIK

Bab ini akan menguraikan karya Bangkutaman dalam bentuk lagu dan musik.
Lagu-lagu ciptaan Bangkutaman tersebut akan dilihat melalui genre musik yang dipilih,
musik yang dihasilkan dan lirik lagu-lirik lagu yang telah dibuat oleh Bangkutaman.
Dengan kata lain, dalam bab ini peneliti akan menggunakan frame estetika intra musikal
dalam melihat Bangkutaman sebagai sebuah band subkultur musik indiepop. Estetika
intra musikal ini pada akhirnya digunakan untuk melihat perwujudan gagasan subkultur
musik indiepop dalam karya-karya Bangkutaman.
Dalam melihat karya-karya Bangkutaman, peneliti tidak akan menggunakan
keseluruhan lagu yang berhasil diciptakan Bangkutaman. Peneliti hanya mengambil lima
lagu kemudian lagu tersebut dianalisis lirik dan musiknya agar menemukan konsep
perlawanan dari Bangkutaman. Peneliti berasumsi bahwa sebagai band indiepop,
Bangkutaman tentu tidak begitu saja lahir dan tumbuh tanpa memiliki gagasan-gagasan
subkultur musik indie yang kuat di dalam dirinya dan gagasan-gagasan tersebut tercermin
lewat karyanya.

1. Gagasan Subkultur Musik Indiepop dan karya Bangkutaman
Salah satu pembangkangan ataupun perlawanan oleh subkultur musik indie
dilakukan lewat musik termasuk dalam lirik lagunya. Setiap band atau musisi pasti
mempunyai ciri khas meskipun mereka menganut genre musik dan mendapat pengaruh
musik yang sama. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana sebuah band mengolah
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pengaruh-pengaruh tersebut hingga akhirnya olahan-olahan tersebut dikeluarkan dalam
sebuah karya. Karya yang lahir dari sebuah proses musikalitas itu disebut dengan gaya
bermusik.
Joseph Machlis dalam The Enjoyment of Music Introduction to Perspective
Listening menulis:
Style has been defined as “the distinctive or characteristic manner of presentation,
construction, or execution in any art”. Style is an invaluable concept in art. It takes in all
the factors that may possibly influence the grammar, the syntax, and the rhetoric of the
language of art. It is a concept that sharpens our sensitivity to all that goes into a
particular art work; that enables us to see the individual work in relation to the total
output of an artist, and the individual artist in relation to the total output of his time165

(Gaya telah didefinisikan sebagai "cara yang khas atau karakteristik, konstruksi, atau
eksekusi dalam seni apapun". Gaya adalah sebuah konsep yang sangat berharga dalam
seni. Dibutuhkan dalam semua faktor yang mungkin dapat mempengaruhi tata bahasa,
sintaks, dan retorika bahasa seni. Ini adalah konsep yang mempertajam kepekaan kita
terhadap semua yang masuk ke dalam sebuah karya seni tertentu; yang memungkinkan
kita untuk melihat pekerjaan individu dalam kaitannya dengan total output seniman, dan
seniman individu dalam kaitannya dengan output total waktunya)

Dalam bermusik, gaya menjadi sesuatu yang penting untuk membedakan gaya
bermusik musisi satu dengan gaya bermusik musisi yang lain. Seorang musisi biasanya
menemukan gaya bermusiknya dengan berbagai cara misalnya terinspirasi oleh musisi
lain, atau setelah bermusik cukup lama. Sampai di sini berarti terjadi dua proses, yaitu
proses saling mempengaruhi antar musisi dan proses bermetamorfosis166 yang dialami
oleh musisi. Karena proses tersebut merupakan proses yang tidak dapat terjadi secara
cepat, maka untuk mengetahui hasil akhirnya membutuhkan waktu yang tidak singkat,
terutama ketika seorang musisi atau grup band bermetamorfosis. Ibarat bayi yang baru

165

Machlis, Joseph. 1955. The Enjoyment of Music Introduction to Perceptive Listening. New York. The
Vail-Ballou Press America
166
Proses metamorfosis di sini meminjam dari istilah biologi yang berarti perubahan penampilan fisik
dan/atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Di sini, yang dimaksud metamorfosis adalah proses
perubahan dalam bermusik dari awal sampai seterusnya.
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saja lahir yang kemudian melewati tahap-tahap pertumbuhan, begitu juga dengan sebuah
grup band. Ketika band baru saja terbentuk, biasanya masih terinspirasi oleh grup band
idolanya. Namun setelah berproses, lambat laun mereka akan menemukan gaya
bermusiknya sendiri.
Hebdige menulis bahwa:
The Style in subculture is, then pregnant with significance. Its transformations go „againt
nature‟, interrupting the process of „normalization‟. As such, they are gestures,
movements towards a speech which offends the „silent majority‟, which challenges the
principle of unity and cohesion, which contradicts myth of consensus167.
(Gaya dalam sub kultur dengan demikian sarat dengan keberartian yang dijelmakan
dengan “melawan yang alami”,memotong proses pewajaran. Secara demikian gaya
adalah gesture, gerak menuju tuturan yang menyerang “mayoritas diam”, menyanggah
prinsip kesatuan dan keterpaduan menentang mitos konsensus.)168

Subkultur memiliki gaya yang khas, yaitu melawan dan menyanggah prinsipprinsip yang umumnya berlaku. Di bawah ini akan dibahas gaya khas dari Bangkutaman
yang membedakan mereka dengan musisi mainstream.
1.1 Musik dan Lirik
Musik dan lirik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Machlis
dalam The Enjoyment of Music
Song is the most natural form of music. Issuing from within the body, it is projected by
means of the most personal of all instruments, the human voice. From time immemorial,
singing has been the most wide spread and spontaneous way of making music169.

(Lagu adalah bentuk paling alami dari musik. Musik dikeluarkan dari dalam tubuh,
diproyeksikan dengan cara yang paling pribadi dari semua instrumen, suara manusia.
Dari zaman dahulu, bernyanyi telah menjadi yang paling tersebar luas dan cara spontan
membuat musik)

167

Hebdige, Dick. 1979. Subculture: The Meaning Of Style. Routledge, London and New York hlm 18
Hebdige, Dick. 1979. Asal-Usul &Ideologi Subkultur Punk. Buku Baik. Terj. Yogyakarta. Hlm 38
169
Machlis, Joseph. 1955. The Enjoyment of Music Introduction to Perceptive Listening. New York. The
Vail-Ballou Press America. Hlm 8.
168
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Lagu adalah cara musik yang dikomunikasikan. Dalam lagu, terdapat pesan yang
ingin disampaikan oleh penyanyinya. Pesan tersebut kemudian dituangkan menjadi lirik.
Lirik lagu mainstream mempunyai karakter yang berbeda dengan lirik lagu subkultur.
Menurut amatan peneliti pada lirik lagu subkultur musik indie di Indonesia cenderung
lebih puitis, sedangkan lirik lagu mainstream cenderung lebih mudah dicerna. Lirik lagu
cinta ala mainstream biasanya lebih lugas. Sebaliknya, tema cinta ala subkultur musik
indie justru tidak terlalu lugas. Penulis lirik pandai memainkan diksi sehingga lirik
tersebut menjadi indah, dan yang paling penting adalah penulis lagu mengusahakan
bahwa lirik yang ditulis bermakna dan merangsang pendengar untuk berimajinasi.
Bermakna di sini tidak hanya bermakna bagi diri sendiri, tetapi juga bermakna bagi orang
lain.
Sebagai ilustrasi, peneliti akan memberikan contoh lagu yang bertema cinta dari
band major label, dan band indie label.
berapa kali ku harus katakan cinta/berapa lama ku harus menunggumu/
di ujung gelisah ini aku/tak sedetik pun tak ingat kamu/namun dirimu masih begitu/
acuhkan ku tak mau tahu/luka luka luka yang ku rasakan/bertubi tubi tubi engkau berikan
/cintaku bertepuk sebelah tangan/ tapi ku balas senyum keindahan/ bertahan satu cinta/
bertahan satu c i n t a/ bertahan satu cinta/ bertahan satu c i n t a (C.I.N.T.A, D‟Bagindas)

Bandingkan dengan lirik lagu dari band subkultur musik indie berikut ini.
Selalu ada/ yang bernyanyi dan berelegi/ di balik awan hitam/ semoga ada yang
menerangi sisi gelap ini/ menanti seperti pelangi/ setia menunggu hujan reda/ aku/ selalu
suka sehabis/ hujan di bulan desember/ sampai nanti ketika/ hujan tak lagi meneteskan
luka/ meretas luka/ sampai hujan memulihkan luka (Desember, Efek Rumah Kaca).

Pembandingan lirik lagu dari kedua band tersebut bukan untuk menilai mana yang
benar dan salah, namun lebih menekankan bahwa lirik-lirik lagu dalam band subkultur
musik indie berbeda dengan lirik-lirik lagu mainstream. Dalam contoh di atas, tampaknya
lirik-lirik lagu dari band subkultur musik indie banyak mengandung metafora sehingga
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ketika ingin mengatakan cinta, misalnya, tidak langsung dengan kata „cinta‟. Itulah yang
disebut peneliti bahwa dalam menulis lirik, band dari subkultur musik indie
memperhatikan diksi sehingga tidak terkesan cengeng dan murahan. Memang, tidak
semua band mainstream menulis lirik lagu cinta, semuanya kembali kepada selera pasar.
Menurt peneliti, band seperti Bangkutaman tampaknya mempunyai kegelisahan tentang
lirik-lirik lagu mainstream. Sehingga Bangkutaman membuat lirik lagu yg berbeda
dengan mainstream.
Konteks yaitu situasi tertentu yang diwakili oleh lirik. Dalam konsep tersebut
dikatakan bahwa agar lirik terasa lebih „hidup‟ maka harus ada konteks. Hal tersebut
berarti lirik lagu yang diciptakan oleh musisi atau grup band mencerminkan situasi
tertentu. Agar lirik menjadi sebuah lagu yang indah, maka lagu yang diciptakan haruslah
lagu dengan musik yang berkualitas yaitu musik yang tidak hanya sekadar musik yang
enak didengar, namun juga musik yang dapat menjadi media pembelajaran dan
komunikasi antara musisi dengan yang mendengarkan lagu tersebut. Lagu bukan sekadar
alat untuk memperoleh uang dan popularitas, tetapi juga sarana untuk mengungkapkan
apa yang ada di dalam hati dan pikiran meskipun tanpa embel-embel popularitas dan
uang.
Meskipun Bangkutaman mengalami pasang surut, namun mereka tetap berusaha
bangkit dan mempertahankan karir bermusik mereka. Hal tersebut diduga karena
Bangkutaman ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran lewat jalur
musik. Bangkutaman telah mampu bertahan dan menghasilkan banyak karya meskipun
lewat jalur indie. Membicarakan mengenai karya, karya terbaru dari Bangkutaman adalah
album Ode Buat Kota yang diluncurkan Oktober 2010. Dalam karir bermusiknya tentu
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saja Bangkutaman tidak hanya menghadirkan satu album itu saja. Sebelum Ode Buat
Kota, Bangkutaman telah merilis dua buah mini album (EP), dengan beberapa lagu di
dalamnya.
Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil beberapa buah lirik lagu untuk
diteliti. Lirik lagu-lirik lagu yang diambil adalah lirik-lirik lagu yang dianggap dapat
mewakili, atau paling tidak, mendekati tema besar dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui konsep-konsep subkultur musik indiepop yang dilakukan oleh Bangkutaman
dalam karya mereka. Lirik lagu yang diambil adalah lirik lagu dari lagu yang berjudul
She Burns the Disco, Kera, Catch me when I fall, Ode Buat Kota, dan Menjadi Manusia.
Berkaitan

dengan

penciptaan

lagu

Bangkutaman,

Acum

mengatakan

bahwa

Bangkutaman mengalami dua fase kehidupan dalam bermusik. Fase pertama adalah
ketika para personil Bangkutaman masih berstatus mahasiswa, dan fase kedua yaitu
ketika para personil Bangkutaman tersebut berubah status menjadi karyawan170.
Perbedaan status tersebut selain berpengaruh dalam kehidupan pribadi, misalnya dalam
keluarga171 dan keuangan, rupanya juga berpengaruh terhadap proses kreatif
Bangkutaman dalam menciptakan lagu. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini
Ibaratnya kalau dulu mau nyiptain lagu, anak-anak Bangkutaman harus nyepi ke pantai
atau ke gunung terus mbayangin suasana perang atau apa gitu baru bisa jadi lagu. Kalau
sekarang sih perjalanan dalam bis ke kantor trus ngerasain macet udah bisa jadi lagu172

Ketika Bangkutaman dalam fase pertama, lagu-lagu mereka bersifat imajinatif
sedangkan lagu-lagu pada fase kedua lebih bersifat realita. Pada fase pertama,
Bangkutaman harus menyepi dalam rangka mencari inspirasi dalam menciptakan lagu-

170

Dalam penelitian ini, fase pertama diwakili oleh lagu She Burns the Disco, Kera, dan Catch me When I
Fall. Sedangkan fase kedua diwakili oleh lagu Ode Buat Kota dan Menjadi Manusia.
171
Semua personil Bangkutaman telah berkeluarga.
172
Wawancara dengan Acum via chatt facebook 23 Oktober 2011.
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lagunya. Namun, pada fase kedua yang lebih ke arah realita. Lagu yang terdapat dalam
fase pertama ini adalah She Burns the Disco, Kera, dan Catch me when I fall. Lagu yang
terdapat dalam fase kedua adalah Ode Buat Kota dan Menjadi Manusia. Berikut ini
adalah lima lirik lagu dari Bangkutaman yang akan dianalisis.
a. She Burns the Disco
She Burns the Disco adalah lagu Bangkutaman yang berasal dari album Garage of
the Soul yang dirilis pada tahun 2005. Lagu ini dipilih untuk dianalisis karena dianggap
dapat mewakili pikiran Bangkutaman pada masa awal-awal kemunculan subkultur
indiepop di Yogyakarta sekaligus kemunculan Bangkutaman di scene musik indie. Lalu
bagaimana ketika Bangkutaman mengaplikasikan konsep-konsep indiepop ke dalam liriklirik lagu yang mereka ciptakan? Perhatikan lirik She Burns the Disco milik
Bangkutaman berikut ini
Intro
Bait 1: I see so many lights
which one that shines on me
I hear the sounds that kills my ear
Bait 2: the world starts to turn into stone
they don't really have to know
I‟m standing here to let it come
she is the garage of my soul
Bait 3: I‟d like to sleep well tonight
dream is the only thing that we had
please get me out of here right now
Bait 4: my body start to turn into stone
let me sing the song to the sun
I‟m standing here to let it come
she is the garage of my soul
Interlude
down down down
burn the disco
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interlude
coda: down down
burn the disco (8x)

She Burns the Disco menceritakan tentang seorang laki-laki yang berada di
sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut mengalun suara yang memekakkan telinga
disertai sinar cahaya yang menyilaukan. Kemudian si laki-laki melihat seorang gadis
yang memikatnya dan seolah-olah si laki-laki itu terbakar. Si laki-laki hanya berdiri dan
menunggu si gadis menghampirinya. Pertemuannya dengan si gadis tersebut terus
melekat di benak si laki-laki sampai-sampai membuatnya susah tidur.
She Burns the Disco lebih bertema anak muda yang identik dengan bersenangsenang. Lagu She Burns the Disco ini tercipta pada fase pertama. Sesuai dengan
keterangan Acum, kata-kata yang terangkai pun bersifat imaginatif. Dalam lagu tersebut,
Bangkutaman tampaknya ingin menghadirkan imaji perasaan berdebar, bergemuruh
seperti iringan musik disko. Penyebab perasaan berdebar tersebut dikarenakan panik
ketika melihat gadis yang disukai.
Bandingkan lirik lagu She Burns the Disco dengan lagu lirik lagu yang berjudul
Ampun DJ yang dinyanyikan oleh Jogostu173. Jogostu merupakan salah satu band yang
berasal dari Yogyakarta. Proses membandingkan di sini tidak bermaksud untuk menilai
lagu siapa yang lebih baik. Proses membandingkan di sini bertujuan untuk memberikan

173

Jogostu adalah band bentukan Eross Candra, gitaris Sheila on 7, bersama Brian drummer Sheila on7.
Mereka berdua kemudian merekrut Alam untuk membetot bass dan Helmi “Zen” sebagai
vokalis. Eross dan Brian membangun sebuah band yang mereka sebut sebagai band jagoan nomer satu.
Jogustu dibentuk oleh Eros dengan alasan untuk menyalurkan idealisme yang tidak dapat tersalurkan dalam
Sheila On 7.
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penilaian secara umum mengenai dua buah lagu dengan tema yang sama namun
dibawakan oleh dua grup band dengan genre dan konsep bermusik yang berbeda.
Perkenalkan aku si raja pesta/ yg robohkan hati setiap wanita/ satu lantai ke lantai yg
berbeda/ setiap malam setiap malam/ ampuni aku DJ di tengah lautan pesta/ berkati aku
DJ/ di tengah para wanita/ ampuni aku DJ ditengah lautan pesta/ berkati aku DJ/ di
tengah para wanita

Ampun DJ menceritakan seorang laki-laki yang senang berpesta. Di setiap pesta
yang dikunjunginya, ia selalu berhasil memikat hati para wanita. Dua lagu tersebut samasama menceritakan orang yang sedang berada di dalam keriuhan pesta. Pesta diidentikan
dengan hura-hura, dan hubungan antara pria dan wanita, misalnya pacaran. Hanya saja,
dalam She Burns the Disco, penulis lagu menceritakan perasaan yang „berdisko‟ ketika
bertemu dengan wanita yang disukai. Sedangkan dalam Ampun DJ, menceritakan suasana
pesta dengan keriuhannya.
She Burns The Disco diciptakan pada tahun 2004 sedangkan Ampun DJ
diciptakan sekitar tahun 2007. Perbedaan tahun tersebut memungkinkan adanya
perubahan konsep berdisko. Misalnya pada tahun 2004 belum menjamur diskotik, hal
tersebut mempengaruhi konsep berdisko yang tidak harus di diskotik, tempat hiburan
malam, atau pub. Namun berdisko juga dapat dilakukan di kamar dengan beberapa teman
dan dengan memutar lagu-lagu kesukaan. Meskipun pada tahun 2004 sudah terdapat DJ
sebagai pemandu lagu-lagu yang akan diputar, namun gaya ngeDJ dan lagu-lagu yang
dipilih oleh DJ pun sesuai dengan perkembangan zaman. Pada awal tahun 2000an orangorang yang berdisko sekedar mengikuti keinginan DJ dalam memutar lagu-lagunya
sehingga belum tercipta kata-kata „ampun DJ‟. Kata-kata „ampun DJ‟ sendiri merupakan
ungkapan kapok sekaligus senang dari para pedisco kepada DJ. Selain istilah berdisko
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juga ada istilah berjoget, melantai, dan berdansa. Kata-kata tersebut mengacu pada
keasyikan menggoyangkan badan dalam menikmati musik.
Figur laki-laki dalam She Burns the Disco milik Bangkutaman berseberangan
dengan figur laki-laki dalam lagu Ampun DJ milik Jogostu. Jika dalam She Burns the
Disco Bangkutaman menghadirkan imaji laki-laki yang terkesan malu-malu untuk
mengungkapkan keterbakaran hatinya (I‟m standing here to let it come/ she is the garage
of my soul ), namun dalam Ampun DJ si laki-laki memiliki rasa percaya diri yang tinggi
(Perkenalkan aku si raja pesta/ yang merobohkan hati setiap wanita). Tampaknya, lagu
milik Bangkutaman menampilkan sosok laki-laki yang tidak sesuai dengan stereotype
laki-laki yang beredar dalam masyarakat. Jika selama ini stereotype yang berkembang
adalah laki-laki mempunyai rasa percaya diri yang lebih besar, atau laki-laki mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita, ternyata dalam imajinasi Bangkutaman
wanita juga mempunyai kuasa atas laki-laki yang menyebabkan laki-laki tunduk kepada
wanita. Dalam imajinasi Bangkutaman, laki-laki juga kadang merasa malu di depan
perempuan yang disukainya, laki-laki juga belum tentu memiliki rasa percaya diri yang
lebih besar dibanding wanita dan imajinasi yang tertuang dalam lagu ini tidak sama
dengan imaji laki-laki dalam lagu mainstream. Lirik-lirik yang tidak stereotypical adalah
salah satu ciri khas lirik band-band subkultur musik indie.
b. Kera
Pada tahun 2009 Bangkutaman menciptakan lagu yang berjudul Kera. Berikut
adalah lirik lagu Kera
Intro:
Bait 1 : Raba sukma yang terinjak
bumi surga tertidur sejenak
melawan ombak baja
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Bait 2: Mendadak kera meraja fana
Siwa takkan pernah menyentuhnya
tertawa untuk hina
Bait 3: Rasakan langit di bawah kakinya
melihat mati senja berkhayal
mengapa ku berdarah
Bait 4: Air mata sang alam semesta,
membasahi sekujur tubuhnya,
mengapa ku jadi tanah
interlude:
aaa.....a.....a....
Bait 5: Panas dan akan binasa
kudapat menghirupnya
mengapa aku fana
di mana sang dewa

Lirik dalam lagu Kera kaya akan bahasa-bahasa kiasan. Lirik dengan bahasa kiasan
ini adalah salah satu ciri khas dari lirik band indie. Dalam lagu ini, Bangkutaman
menggunakan bahasa kiasan yang mengingatkan pada cerita Ramayana. Hal tersebut
ditunjukkan dengan penyebutan Siwa, dan Kera yang mengingatkan akan sosok Anoman.
Menurut peneliti, dalam lagu ini Bangkutaman ingin menyampaikan sebuah konsep
di mana ada keterkaitan antara kekuasaan dengan penindasan. Imaji keterkaitan itu adalah
di mana ketika seseorang berkuasa, si penguasa tersebut secara sadar atau tidak sadar
juga melakukan penindasan terhadap orang lain agar kekuasaannya tetap langgeng.
Semakin tinggi atau besar kekuasaannya, maka semakin banyak penindasan yang
dilakukan. Namun seberapa besar kekuasaan yang dimiliki tetaplah bersifat sementara.
Toh roda kehidupan terus berputar, si penguasa pasti akan tetap mati. Si penguasa,
meskipun memiliki kekuasaan yang besar dan terus menerus mencari cara agar tetap
berkuasa, namun pada kenyataannya tetap tidak dapat berkuasa atas kehidupannya. Pada
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akhirnya Bangkutaman ingin menghadirkan imaji tentang kehidupan bahwa segala
sesuatunya pasti memiliki akhir, begitu pula dengan kekuasaan.
Lagu ini menunjukan bahwa band subkultur musik indie tidak melulu
membicarakan percintaan, terutama yang berkaitan dengan sepasang kekasih. Tapi lebih
dari itu, subkultur musik indie justru lebih membicarakan mengenai kehidupan sosial
beserta permasalahannya, misalnya kekuasaan dan penindasan. Tampaknya, lirik-lirik
dengan tema seperti lagu Kera ini jarang ditemukan dalam lagu-lagu mainstream. Misal
pun ada, lirik yang digunakan biasanya lirik yang secara lugas membicarakan tema
tertentu. Lirik dalam lagu-lagu subkultur musik indiepop seperti lirik Kera milik
Bangkutaman ini menjadi sesuatu yang khas. Pemilihan kata yang dipikirkan membuat
lirik menjadi tidak lugas dan unik.
c. Catch Me When I Fall
Catch me when I fall menjadi salah satu dari tiga lagu Bangkutaman yang
menggunakan lirik berbahasa Inggris. Selain itu, Catch me when I fall merupakan single
kedua dari Bangkutaman setelah Ode Buat Kota sekaligus merupakan lagu yang juga
terdapat dalam mini album pertama Bangkutaman yang berjudul Love among the Ruins
(2004).
Berikut adalah urut-urutan utuh dari lagu Catch me When I fall.
Intro
Bait 1:
she used to walk along with no place to go
from the hills through the valley
all steady rocks away
she walks by
And she never care (cares)
What would it be?
Bait 2:
Every time she falls
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Every time she's feeling pain
When she needs hands (friend)
That's a place to hold on tight
she walks by
when things have changed
What would it be? (how does it feel)
And you could just say

Reff:
Ooo...catch me when I fall, catch me..
when the sun shines
Will always shine with you
And if the sun shines (and the time flies)
Will always shine with you (there‟s always a chance for you)
And you know it's true

Diulang Bait 1, 2, reff

Interlude
Reff
Coda
Catch me when I fall yang ditulis oleh Acum ini merupakan lagu dengan rentang
waktu putar terlama yaitu antara tahun 2003-2010. Maksudnya, dalam rentang waktu
tersebut Catch me when I fall merupakan lagu yang paling sering Bangkutaman
nyanyikan. Oleh karena itu, Bangkutaman memutuskan untuk memasukkan lagu tersebut
dalam album Ode Buat Kota. Selain karena cukup diminati, alasan Catch me when I fall
dimasukkan dalam album Ode Buat Kota karena Bangkutaman ingin menghargai lagu
yang cukup bersejarah bagi mereka dengan merekam lagu tersebut menggunakan kualitas
yang lebih baik174
Acum menulis dalam linear notes:
Menjadi humanis mustahil di perkotaan. Mustahil bila wajah masyarakatnya masih
memakain topeng egois. Semua masih saling sikut, saling tekel. “Catch me..”
mengajukan kesetaraan, dimana kita saling membantu jika salah satu ada yang terjatuh.
Ini berlaku juga di industri musik, apapun ekspresinya, seharusnya semua bisa berjalan
bersama 175

174

Irwin mengungkapkan hal tersebut ketika diwawancarai oleh radio SwaragamaYogyakarta pada 30 Mei
2011.
175
Ungkap Acum dalam linear notes yang terdapat dalam album Ode Buat Kota.
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Dalam Catch me when I fall Bangkutaman menghadirkan imaji persahabatan di
perkotaan, dan kehidupan masyarakat urban. Dalam menghadirkan imaji tersebut
Bangkutaman sekaligus menyindir individualisme kehidupan orang-orang kota sekaligus
individualisme masyarakat urban yang ternyata juga terjadi dalam industri musik di mana
acap kali saling menjatuhkan. Saling membantu rupanya menjadi sesuatu yang langka
sehingga Bangkutaman menggunakan kata “catch me” dengan nada meminta. Saling
membantu rupanya menjadi suatu kegiatan yang langka. Hal tersebut membuat orangorang yang hidup di perkotaan dan masyarakat industri musik Indonesia tidak dapat
berjalan bersama. Seharusnya, apapun musiknya insan musik dapat berjalan bersama dan
saling mendukung.
Dalam lagu ini, peneliti menemukan dua hal yang dikritik oleh Bangkutaman.
Pertama, Bangkutaman mengkritisi sikap individualisme masyarakat perkotaan.
Individualisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang lebih mementingkan diri sendiri
dan acuh terhadap lingkungan sekitar. Individualisme tersebut mulai sering ditemukan
terutama di kota-kota besar. Menurut Irwin, individualisme sendiri seperti penyakit yang
sedikit demi sedikit mulai menjangkiti masyarakat perkotaan misalnya, mementingkan
diri sendiri, dan tidak peduli dengan keadaan orang lain176. Kedua, Bangkutaman
melawanan terhadap apa yang oleh peneliti disebut sebagai komersialisasi lagu.
Komersialisasi lagu adalah menempatkan lagu sebagai salah satu alat untuk mendapatkan
keuntungan materi. Biasanya sebuah lagu yang popular atau yang dapat mendongkrak
album akan direkam berkali-kali. Bangkutaman melakukan hal yang sama namun dengan
tujuan yang berbeda. Bangkutaman justru merekam ulang Catch me when I fall tanpa
176

Irwin mengungkapkan hal tersebut ketika diwawancarai oleh radio SwaragamaYogyakarta pada 30 Mei
2011
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embel-embel mencari keuntungan. Namun lagu tersebut direkam ulang sebagai bentuk
penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dukungan rekan Bangkutaman.
Menurut peneliti, di sini Bangkutaman menyadari bahwa selama lebih dari sepuluh tahun
bermusik, Bangkutaman bukanlah siapa-siapa tanpa dukungan fans. Bahkan mungkin
saja jika fans tidak mendukung Bangkutaman, Bangkutaman sudah tidak ada, mengingat
pada tahun 2006 Bangkutaman vakum dan pada akhirnya bersatu kembali setelah
mendapat dukungan nyata dari seorang fan bernama Felix Dass. Kemudian ketika
Bangkutaman kembali melakukan pertunjukan musik, rupanya Bangkutaman tetap
mendapat respon positif dari seluruh fansnya. Jadi sangat pantas jika pada akhirnya
Bangkutaman merilis ulang Catch Me When I fall sebagai hadiah.
Menurut Bangkutaman, untuk menghargai karya sendiri tidak ada salahnya
merekam lagu yang sama dengan kualitas yang lebih baik. Hal tersebut mereka terapkan
dengan merekam ulang lagu Catch Me When I fall dengan audio yang lebih bagus. Selain
untuk kepuasan sendiri, perekaman ulang tersebut juga dilakukan sebagai wujud terima
kasih kepada rekan Bangkutaman mengingat rekan177 Bangkutaman cukup menggemari
lagu tersebut

178

. Dengan adanya perekaman ulang Catch Me When I fall yang dilakukan

oleh Bangkutaman menunjukan bahwa dalam dunia subkultur, perekaman lagu tidak
hanya semata-mata untuk komersial tetapi menempatkan lagu sebagai alat untuk
menghargai keberadaan penggemar.
Menurut peneliti, di satu sisi, Bangkutaman berusaha untuk tidak menempatkan
lagu sebagai alat komersialisai, di sisi lain Bangkutaman sedang beretorika terhadap

177

Rekan Bangkutaman adalah sebutan yang dipakai oleh Bangkutaman untuk menyebut penggemarnya.

178

Diungkapkan Irwin ketika diwawancarai oleh radio Swaragama Yogyakarta pada 30 Mei 2011.

149

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
konsep berkesenian yang mereka usung. Mengapa? Ketika sebuah lagu disukai oleh
banyak orang, terutama oleh penggemar, maka otomatis lagu tersebut menjadi hits.
Ketika lagu menjadi hits maka di manapun lagu tersebut di tempatkan dalam album, lagu
tersebut akan menarik minat penggemar untuk membeli album tersebut. Mesikupun
tujuan awalnya bukan untuk komersialisasi lagu, namun pada akhirnya lagu tersebut
ditempatkan sebagai penarik minat pendengar untuk mengonsumsi album. Selain bagian
dari retorika Bangkutaman, ketika Irwin berbicara melalui media, di situ ada usaha dari
Bangkutaman untuk merepresentasikan diri.
Musik sebagai media komunikasi rupanya disadari dan diterapkan oleh
Bangkutaman. Selain sebagai media komunikasi, musik, lagu dan lirik juga dimanfaatkan
sebagai media kritik terhadap situasi tertentu. Khususnya lirik, sebagai komponen penting
dalam sebuah lagu digunakan Bangkutaman untuk mengungkapkan sesuatu sesuai
dengan kondisi dan situasi yang mereka alami. Peneliti menyebutnya dengan istilah sadar
konteks. Berbeda tahun ataupun situasi, berbeda pula lirik dan lagu yang mereka
hasilkan. Salah satunya adalah lagu Catch me When I Fall yang menggambarkan keadaan
kota besar beserta problematikanya persis seperti apa yang mereka alami. Dalam Catch
Me When I fall, Bangkutaman tidak hanya menunjukkan kekhasan mereka sebagai band
subkultur indiepop lewat lirik lagu, tetapi mereka juga menunjukkan kekhasan mereka
melalui konteks, dan proses kreatif dari lagu tersebut.
d. Ode Buat Kota
Ode Buat Kota adalah lagu yang diciptakan ketika Bangkutaman memasuki fase
kedua, yaitu ketika mereka kembali ke Jakarta seusai menyelesaikan studi mereka di
Yogyakarta. Secara garis besar, Ode Buat Kota menceritakan pengalaman personil
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Bangkutaman ketika hidup di kota besar, Jakarta. Setelah menyelesaikan kuliahnya,
mereka pun akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Namun, kali ini mereka kembali dengan
keadaan yang berbeda. Mereka kembali ke Jakarta dengan membawa banyak tuntutan,
salah satunya adalah pekerjaan. Selain itu, mereka juga menjumpai situasi dan kondisi
Jakarta yang berbeda dari Yogyakarta. Berikut ini adalah lirik lagu Ode Buat Kota.
Berikut ini adalah urutan lagu Ode Buat Kota
Intro: Na…na..na..na…
Bait 1:Tuk suara bising di tiap jalan
Tuk suara kaki yang berlalu lalang
Tuk suara sirene raja jalanan
Tuk suara sumbang yang terus berdentang
Na...na...na...
Bait 2: di sinilah aku dibesarkan
di hamparan sungai yang kian hitam
di ujung jalan sempit yang terus tergenang
di bawah jembatan ku bernyanyi riang
Na..na...na...
Bait 3:ku bernyanyi untuk dia yang kesepian di tengah malam
ku bernyanyi untuk dia yang tak bisa pulang
ku bernyanyi untuk dia yang membunuh waktu di tengah kebosanan
ku bernyanyi untuk dia yang sendiri dan tak bertuan
Na...na..na...
Bait 4: untuk mereka yang selalu ada di televisi
untuk mereka yang saling menipu diri
untuk mereka yang berlari di lingkaran setan
untuk mereka yang selalu bermain peran

Na…na…na…
Interlude
Na..na…na…
Na…na…na..na
Coda: Na…na..na..
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Agar memperjelas tema lagu dari album Ode Buat Kota, maka peneliti
mencantumkan lagu lain yang dianggap mewakili tema dari album Ode Buat Kota. Lagu
tersebut adalah lagu yang berjudul Train Song. Berikut ini adalah kutipan lirik lagu
tersebut.
The train goes where the master goes/ Late at night and nobody knows/ Just like a
gho…gho…ghost my train like tornado/ ….Electric train is a part of my soul/ Electric train
brings me to my love/ Electric train makes my body numb/ Electric train always keep me up/ In
the middle of the night/

Kutipan dari dua lirik tersebut menggambarkan keadaan kota besar yang bising,
dan hiruk-pikuk. Di setiap jalan terdapat pengguna jalan yang berlalu lalang. Train Song
menceritakan kegiatan orang-orang Jakarta ketika berada di dalam kereta. Lagu ini
dibuka dan diakhiri dengan suara kereta sungguhan, bukan suara kereta yang diambil dari
keyboard atau yang lain

179

. Dalam lagu ini Bangkutaman menghadirkan suatu situasi

kota yang sibuk di mana kereta api menjadi sarana transportasi pilihan. Efek suara kereta
dalam lagu ini mampu membawa imajinasi pendengar untuk membayangkan kota yang
sibuk, dengan kereta yang hilir mudik. Menurut Acum, penggambaran lagu di dalam
album Ode Buat Kota tidak hanya terjadi di Jakarta saja hal yang sama juga bisa terjadi di
kota-kota sibuk lainnya.
Dalam lagu yang berjudul Ode Buat Kota, Bangkutaman menulis lirik yang cukup
menggambarkan situasi tertentu
Di sinilah aku dibesarkan/ Di hamparan sungai yang kian hitam/ Di ujung jalan
sempit yang terus tergenang/ Di bawah jembatan ku bernyanyi riang (Ode Buat
Kota, Bangkutaman)

179

Dalam buklet album Ode Buat Kota pada bagian Train Song tertulis “Bahkan suara kereta api yang
terdengar di bagian awal dan akhir lagu benar-benar suara kereta Ciujung malam itu”.
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Dalam kutipan lirik tersebut terlihat bahwa Bangkutaman ingin menunjukan
realitas bahwa di kota tersebut mereka lahir. Di kota tersebut banyak hamparan sungai
yang kian menghitam, ujung jalan sempit, dan bawah jembatan banyak anak-anak
bernyanyi riang. Anak-anak dalam teks tersebut mengacu pada anak-anak yang hidup di
sekitar sungai dan jembatan. Bangkutaman tidak hanya menggambarkan sebuah kondisi
atau situasi tertentu, namun juga mengkritik suatu tempat di mana di tempat tersebut
terdapat air sungai berwarna hitam dan jalan-jalan tergenang.
Meskipun mengkritik, namun Bangkutaman mengkritik dengan kritikan bernada
satir180 dan bukan kritikan yang memaki-maki. Dalam lagu itu Bangkutaman menulis
untuk mereka yang saling menipu diri/ untuk mereka yang selalu bermain peran/. Ketika
membaca lirik tersebut, pikiran peneliti langsung tertuju pada orang-orang yang ada di
dalam kota yang bermain peran di layar televisi misalnya, politikus, ataupun artis karena
dua profesi itulah yang sering bermain-main dengan citra diri lewat televisi. Namun
kembali lagi, lewat lagu tersebut Bangkutaman melakukan kritik halus dengan tidak
menyebut oknum tertentu.
Di sinilah letak ciri khas band subkultur musik indie, salah satunya Bangkutaman
dalam melakukan perlawanan. Mereka mencoba untuk melakukan kritik „halus‟ terhadap
suatu kondisi tertentu. Kondisi tersebut merupakan suatu kondisi yang nyata dan terjadi
dalam kehidupan mereka sehari-hari.
e. Menjadi Manusia
Ode Buat Kota dan Menjadi Manusia adalah lagu yang ditulis ketika mereka telah
melepas status mereka sebagai mahasiswa dan menyandang status baru sebagai pegawai
180

Satir adalah sebuah gaya penulisan menyindir, mengolok-olok, konyol, melecehkan dan menertawakan
kebodohan, sifat-sifat, serta apa saja yang dapat disentil dan bertujuan “membongkar” dan “mendobrak”
sesuatu.
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kantoran. Pada saat itu Bangkutaman sudah tidak menulis lagu secara –istilah dari Acumhalusinatif, tetapi sudah menulis lagu sesuai dengan kenyataan yang mereka alami seharihari. Jika lirik lagu Ode Buat Kota dipilih karena lagu tersebut dianggap mewakili
pemikiran Bangkutaman ketika mereka mengalami perubahan status dari mahasiswa
menjadi orang kantoran, dan perubahan tempat tinggal, maka Menjadi manusia dipilih
oleh peneliti untuk mewakili karya Bangkutaman yang berhasil go international. Berikut
ini adalah lirik lagu Menjadi Manusia
Intro:
Bait 1: Makna itu mati jika manusia hanya marah dan bermimpi
Bumi- surga tak pernah serasi
itu kata pasti
Tutup mulut dan coba menundukkita semua yang terkecil
Reff 1: Berpikir di tepi detik, jauhi akhir
Jangan memuji bila tak mengerti suara hati
Bait 2: Apa yang nanti terjadi
dengarkan bunyi denyut nadi
Tak pelak
inilah duniawi
mungkinkah terlahir kembali?
Bait 3: Tahu ini bukan hanya mimpi
buat semua terjadi
Reff 2: berpikir di tepi detik
jauhi akhir
jangan memuji
bila tak mengerti suara hati
Interlude:
Reff 2
Coda:

Menjadi Manusia merupakan lagu yang teksnya dan konteksnya sedikit lebih puitis
dibanding dengan lirik lagu Ode Buat Kota. Menurut peneliti, Menjadi Manusia bertema
hakikat hidup manusia sekaligus bertema ketuhanan. Maksudnya, lirik tersebut
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menceritakan tentang hubungan antara manusia dengan manusia sekaligus menceritakan
hubungan antara manusia dengan tuhannya. Dalam kutipan “Makna itu mati jika manusia
hanya marah dan bermimpi”, Bangkutaman seolah-olah mengingatkan bahwa manusia
jangan hanya marah dan bermimpi. Jika manusia hanya marah dan bermimpi, maka hidup
manusia menjadi tidak berarti. Lalu apa yang harus manusia lakukan agar dirinya berarti?
Bangkutaman mengemukakan bahwa “buat semua terjadi/ berpikir di tepi detik/” lewat
kutipan tersebut Bangkutaman ingin mengatakan bahwa menjadi manusia hendaknya
melakukan sesuatu, dan berpikir agar sesuatu yang diimpikan menjadi nyata.
Dalam lagu Menjadi Manusia, Bangkutaman ingin mengatakan bahwa segala
sesuatu tidak akan diraih jika manusia hanya bermimpi dan tanpa melakukan apa-apa.
Sebagai ciptaan tuhan, manusia hanyalah makhluk kecil. Oleh karena itu, manusia
mengkritik polah manusia yang tidak berusaha dalam menggapai impiannya. Sisi
humanis dari lagu ini, menurut peneliti terletak pada lirik Jangan memuji/ bila tak
mengerti suara hati. Lewat sebaris lirik tersebut Bangkutaman ingin mengatakan bahwa
kadang manusia merupakan makhluk yang merasa paling tahu dan paling benar diantara
makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, berbagai pendapat, ungkapan terlontar dari
bibir manusia. Namun manusia lupa bahwa kebenaran hakiki terdapat dalam suara hati.
Dalam lagu ini Bangkutaman menegaskan perlawananannya terhadap tingkah
laku manusia yang hanya bisa marah dan bermimpi namun tanpa melakukan apa-apa.
Perlawanan yang khas indiepop salah satunya adalah kritik-kritik „berat‟. Selain itu, teks
yang dituliskan merupakan pemaparan hal-hal yang berbau abstrak atau butuh interpretasi
secara mendalam. Lagu-lagu yang dihasilkan juga bukan lagu yang hanya didengarkan
oleh pendengar dan kemudian lagu itu lewat begitu saja. Namun, agar mengerti apa yang
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ingin disampaikan

pendengar harus mencerna lagu tersebut. Bukan tidak mungkin,

setelah lagu tersebut berhasil dicerna, pendengar pun merasa tersindir. Menurut peneliti,
lirik yang berkualitas adalah lirik yang tidak stereotypical atau tidak terlalu lugas.
Setelah memaparkan lirik-lirik lagu dari Bangkutaman, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa lirik-lirik lagu band subkultur musik indie khususnya indiepop
mempunyai beberapa ciri khas yaitu liriknya tidak stereotipical, mengandung unsur
perlawanan dan kritik, tidak lugas karena penuh dengan kata khiasan, dan ada unsur
konteks. Dalam bermusik pun, band subkultur musik indie mempunyai konsep
menghargai penggemar dengan merilis ulang lagu mereka tanpa embel-embel materi. Di
sinilah letak “noise” yang dikemukakan Hebdige. Namun menariknya, meskipun lirik dan
konsep bermusiknya mengandung unsur perlawanan dan kritik, Bangkutaman tidak mau
dikatakan melawan. Dalam sebuah wawancara via telfon, Acum mengatakan bahwa
musik dan lirik mereka tidak melawan melainkan alternatif dari musik-musik yang sudah
ada.
1.2 Bahasa dalam Lirik Lagu
Dalam dunia musik, genre tertentu kadang digunakan untuk menunjukan kelas
tertentu. Begitupula dengan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam sebuah lirik
lagu telah menjadi polemik tersendiri. Bahasa juga dapat digunakan untuk menunjukkan
identitas dan kelas tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, orang yang mahir berbahasa
asing dianggap lebih tinggi kelasnya dalam masyarakat dibanding dengan orang yang
tidak mahir berbahasa asing. Pun, bahasa asing dipandang lebih berkelas dibanding
dengan bahasa daerah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang membuat tingkatantingkatan berdasar kemampuan dalam penggunaan bahasa?
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Efek dari kesan kerennya bahasa asing tersebut kemudian digunakan masyarakat
untuk meningkatkan derajat hidupnya. Tidak jarang bahasa asing digunakan sebagai
pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hal tersebut membuat
banyak orang beramai-ramai belajar bahasa asing atau sok berbicara bahasa asing. Dalam
dunia musik mainstream, salah satu grup band rock Indonesia, Jamrud, dalam lagunya
pernah menyentil orang-orang yang sok berbicara bahasa asing.
Ya terang aja seleramu berubah/mungkin terlalu lama gaul sama turis/jadi
hobinya denger yang inggris-inggris/biar bingung asal british
(Asal British, Jamrud)
Penggunaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris juga menjadi polemik
tersendiri dalam dunia musik. Tidak jauh berbeda dengan polemik yang sedang
berkembang dalam masyarakat. Agar telihat keren, sebuah band kadang kala menyanyi
atau membuat lagu dalam berbahasa Inggris. Tidak salah malah memang, namun akan
terlihat lucu ketika mereka menyanyi lagu bahasa Inggris dengan logat bahasa Indonesia
atau bahasa daerah mereka, atau menyanyi dalam bahasa Inggris namun tidak mengerti
dengan apa yang dinyanyikan. Bahkan tidak jarang, sebuah band mencampurkan bahasa
Indonesia dengan bahasa Inggris dalam satu lagu. Salah satu contohnya adalah kutipan
lirik lagu dari SLANK yang berjudul I miss you but I hate you
Banyak usaha untuk menelpon kamu/ Banyak pesan yang aku tinggalkan/ Tapi di
mana kamu aku nggak tahu/ Jarang di rumah kebanyakan di jalan/ I miss you but
I hate you, my girl/ I miss you but I hate you, my girl.... (I miss you but I hate you,
SLANK)
Kutipan lirik lagu dari SLANK yang berjudul I miss you but I hate you di atas
adalah salah satu contoh lagu dimana dalam satu lagu terdapat dua bahasa. Namun lirik di
atas tampak tidak terlalu konyol karena lirik yang digunakan adalah lirik yang ringan,
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yang digunakan sehari-hari oleh anak muda termasuk ungkapan I miss you, I hate you, I
love you.
Percampuran bahasa dalam sebuah lirik dapat disebut sebagi proses hibridasi.
Meminjam dari ilmu biologi, penghibridan atau percampuran sebuah bibit dilakukan agar
jika bibit ini tumbuh, maka tumbuhan tersebut lebih unggul dari tumbuhan lain. Logika
tersebut tampaknya juga dapat digunakan dalam musik. Sebuah lagu yang menggunakan
lirik campur diharapkan menjadi lagu yang lebih unggul dari lagu yang lain sehingga
dapat menjadikan lagu tersebut mudah diingat dan akhirnya laku dipasaran.
Dalam tulisan “Manimal: Nafas Baru Sajama Cut”,

Idhar Resmadi, seorang

penggiat musik indie sekaligus penulis buku, mengemukakan bahwa tahun-tahun ini
banyak grup band berkualitas yang menyanyikan lagu-lagunya dengan lirik-lirik bahasa
Indonesia yang cerdas, dan kaya makna181. Idhar juga menulis bahwa di samping bandband yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga grup band yang fasih melafalkan
bahasa Inggris dengan baik tanpa terjebak stereotype keren. Maksudnya, bahwa musik
atau lagu-lagu dengan bahasa tertentu menunjukkan kelas tertentu. Musik dengan genre
tertentu identik dengan kelas tertentu misalnya musik klasik yang identik dengan kelas
atas, dan musik dangdut yang dicitrakan sebagai musik kampungan atau kalangan bawah.
Dalam soal lirik misalnya, meskipun tidak „setajam‟ dalam soal genre tadi, namun
masih ada stereotipe keren ketika menyanyikan lagu berlirik bahasa Inggris meskipun
saat ini bahasa Inggris telah dikenal oleh masyarakat luas. Lalu bagaimana dengan lagulagu dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang dinyanyikan oleh band atau artis
lokal? Kembali lagi, penggunaan bahasa Inggris tidak menunjukkan kelas tertentu secara
tajam. Hanya bagi orang-orang yang mengerti bahasa Inggris secara baik tentu dapat
181

Jakartabeat.net. Kumpulan Tulisan Pilihan 2009-2010 Like This. Maret. 2011, hlm 109.
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menilai benar atau salahnya sebuah band atau seorang artis ketika menyanyikan lagu
dengan bahasa Inggris.
Brent Luvaas, peneliti sekaligus antropolog Amerika, dalam sebuah wawancara
dengan peneliti182 mengemukakan bahwa ada kalanya sebuah band menggunakan bahasa
Inggris karena memang band tersebut fasih dan lagunya cocok dinyanyikan dalam bahasa
Inggris. Berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam sebuah lagu, Luvaas berpendapat
bahwa lebih baik band Indonesia menggunakan lirik berbahasa Indonesia daripada
menggunakan lirik bahasa Inggris yang kacau. Kalaupun dengan alasan go international,
Luvaas mengatakan bahwa orang asing pun juga ingin mendengarkan lagu dengan
menggunakan bahasa Indonesia.
Ada dua proses berkenaan dengan kedudukan bahasa dalam masyarakat. Pertama,
abrogasi atau penolakan terhadap hak-hak istimewa menyangkut klaim „bahasa Inggris‟.
Termasuk penolakan terhadap kekuasaan melalui sarana-sarana komunikasi. Kedua,
apropriasi atau proses pembentukan kembali bahasa. Proses ini mencakup penerapan dan
pembentukan ulang bahasa tersebut ke dalam bentuk-bentuk pemakaian baru. Bahasa
diadopsi sebagai sarana yang digunakan dalam pelbagai cara untuk mengekspresikan
beragam pengalaman kultural yang berbeda183.
Selain proses yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat. Rupanya,
masyarakat yang menggunakan bahasa pun terbagi dalam tiga kelompok. Pertama,
kelompok monoglossic, yaitu masyarakat yang berbahasa tunggal yang menggunakan
bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Namun, pengucapan mereka sama sekali tidak sama
atau seragam. Kedua, kelompok diglossic, yaitu masyarakat dengan bilingualisme. Dalam
182

Wawancara dilakukan pada 20 Agustus 2010 di Yogyakarta
Ashcroft, Bill, Gareth Griffitshs, Helen Tiffin. 2003. Menelanjangi Kuasa Bahasa Teori dan Praktik
Sastra Poskolonial. Qalam. Trj. Yogyakarta. Hal 41-42
183
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kelompok masyarakat ini, penggunaan bahasa Inggris telah diadopsi sebagai bahasa
pemerintahan dan perdagangan. Kelompok ketiga adalah kelompok masyarakat
polydialectic. Dalam kelompok masyarakat ini berbagai dialek telah terjalin184.
Karena bahasa adalah alat yang serba bisa, seperti juga bahasa Inggris terusmenerus tumbuh dan berkembang mewujudkan potensi-potensi yang kemudian menjadi
sesuatu yang inheren. Jadi, bahasa Inggris sebenarnya tidak berbeda dengan bahasa lain
yang berpotensi untuk menjadi „serba bisa‟. Hanya saja, bahasa Inggris tampak lebih
„serba bisa‟ dibanding dengan bahasa lainnya karena telah digunakan oleh kalangan
masyarakat yang beragam185.
Masyarakat Indonesia telah mengapropriasi bahasa, terutama bahasa Inggris.
Bahasa Inggris yang notabene bukan bahasa ibu, telah diadopsi sebagai salah satu sarana
yang digunakan dalam berbagai cara untuk mengekspresikan beragam pengalaman
budaya. Hal tersebut diaplikasikan dalam musik, misalnya. Bahasa Inggris digunakan
dalam lirik-lirik lagu dari band-band Indonesia. Dalam dunia fashionpun nampaknya juga
tidak jauh berbeda dengan musik. Kata-kata dalam bahasa Inggris digunakan untuk
desain T-shirt, misalnya. Meskipun masyarakat Indonesia telah mengadopsi bahasa
Inggris bukan berarti hanya bahasa Inggris saja yang diminati ataupun digunakan dalam
kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia termasuk dalam masyarakat polydialectic
karena berbagai dialek terjalin dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Di
Indonesia sendiri, bahasa Inggris dipelajari sebagai bahasa asing. Jika di Singapura
terdapat istilah Singlish (singapura English), maka di Indonesia tidak ada istilah seperti di
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Ashcroft, Bill, Gareth Griffitshs, Helen Tiffin. 2003. Menelanjangi Kuasa Bahasa Teori dan Praktik
Sastra Poskolonial. Qalam. Trj. Yogyakarta. Hal 43
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Singapura itu. Bahasa Inggris banyak dipelajari dalam institusi pendidikan, namun dalam
penggunaan sehari-hari diatur dengan bebas dan tidak diberlakukan sebagai bahasa yang
khusus sehingga harus ada aturan tersendiri.
Pendapat bahwa bahasa tertentu menunjukkan kelas tertentu atau band dari negara
tertentu akan naik gengsi jika dalam liriknya menggunakan bahasa tertentu tampaknya
tetap menjadi topik yang „malu tapi mau‟ untuk dibahas. Dengan kata lain, penggunaan
bahasa dalam sebuah lirik lagu tampaknya menjadi sebuah polemik yang seolah-olah
tidak terlihat namun ada. Hal tersebut yang menyebabkan, Brent Luvaas, dalam sebuah
wawancara, menyatakan bahwa dalam bermusik sebaiknya menggunakan bahasa yang
dimengerti. Hal tersebut dia lontarkan karena dia mengamati banyak grup band dari
Indonesia yang asal British.
Bagaimana komentar Irwin mengenai bahasa yang digunakan Bangkutaman
dalam karyanya?
Kita orang Indonesia, sebaiknya memakai bahasa Indonesia. Lagu dengan bahasa Inggris
sebagai pemanis saja. Cocok atau tidaknya itu relatif. Pada dasarnya berkesenian itu
bebas, yang penting jujur dan didukung referensi yang kuat 186

Dari komentar tersebut, peneliti ingin menggaris bawahi bahwa sah-sah saja
dalam menggunakan bahasa selama si seniman berkesenian dengan jujur dan tidak asal.
Tidak asal di sini maksudnya tidak ikut trend tertentu. Kalaupun memilih untuk
menggunakan satu bahasa tertentu atau memilih satu kesenian tertentu, hal tersebut
dipilih sebagai ungkapan jujur si seniman. Menurut peneliti, di sinilah letak kekhasan
musisi indie. Musisi indie bebas mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan
lewat lagu termasuk penggunaan bahasa dalam penulisan lirik lagu. Hal ini sedikit
dengan berbeda dengan musisi major label. Karena bernaung dalam sebuah major label,
186

Dikemukakan oleh J.Irwin dalam suatu obrolan singkat via facebook pada tanggal 16 Juni 2011.

161

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
otomatis dalam pembuatan lagu termasuk penulisan lirik dikontrol oleh pihak major label
agar tidak berpengaruh dalam penjualan lagu.
Lalu bagaimana komentar Acum, mengenai bahasa Inggris yang digunakan dalam
lirik lagu Bangkutaman?
Lirik inggris lebih soal influence. Lagian irwin juga sastra inggris. musiknya juga
kelewat inggris. so, pelafalannya enak187

Rupanya Acum menyikapi lirik Bangkutaman dari sisi yang berbeda. Acum lebih
menyoroti soal root, dalam arti asal genre musik yang dimainkan oleh Bangkutaman.
Dari ungkapan Acum tersebut menunjukkan bahwa Bangkutaman menggunakan lirik
bahasa Inggris karena Bangkutaman mendapat pengaruh dari musisi luar. Ketika sebuah
band berkiblat pada musisi luar kemudian band tersebut membuat lirik dengan
menggunakan bahasa asal tempat band tersebut mendapat pengaruh, maka, ketika
menyanyikan lirik lagu tersebut feelnya lebih terasa, si penyanyi dapat menghayati lagu
tersebut dengan baik. Hal ini tentu tidak lepas dari posisi Acum dalam Bangkutaman
sebagai vokalis. Sebagai vokalis, Acum tentu saja membutuhkan feel ketika bernyanyi.
Selain itu, Acum merasa penggunaan bahasa Inggris dalam lirik lagu Bangkutaman dirasa
bukan untuk sekadar terlihat keren mengingat Irwin adalah mahasiswa lulusan
pendidikan bahasa Inggris. Dengan latar belakang pendidikan itu Acum menilai bahwa
Irwin mempunyai modal yang cukup untuk membuat lirik berbahasa Inggris.
Berangkat dari pernyataan Irwin dan Acum telah menunjukkan sikap
Bangkutaman. Menurut Bangkutaman, menggunakan bahasa apapun dalam lirik lagu itu
tidak salah. Namun, sebagai orang Indonesia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia
dengan asumsi musisi akan lebih mengerti dengan pesan yang akan disampaikan dan
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pendengar juga dapat menangkap pesan tersebut dengan benar. Bagaimana dengan lagu
dari musisi Indonesia yang menggunakan lirik bahasa Inggris?. Intinya, bahasa apapun
yang digunakan dalam bermusik tidak masalah asalkan pesan yang akan disampaikan
lewat lagu dapat disampaikan dengan baik.
Dalam rangka penelitian ini, peneliti mendapatkan 18 (delapan belas) lagu dari
seluruh lagu ciptaan Bangkutaman. Delapan belas lagu tersebut meliputi sepuluh lagu
dari album Ode Buat Kota, enam lagu dari EP Garage of The Soul, dan dua lagu dari EP
Love Among The Ruins. Dari delapan belas lagu tersebut, delapan diantaranya lirik
berbahasa Inggris dan sepuluh berbahasa Indonesia. Dari data tersebut terlihat bahwa
Bangkutaman lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris.
Peneliti juga berasumsi bahwa Bangkutaman lebih mudah menyampaikan pesan lagunya
dengan menggunakan bahasa Indonesia mengingat pendengarnya kebanyakan berasal
dari Indonesia, dan ketika salah satu lagunya diikut sertakan dalam sebuah album
kompilasi produksi luar negri, Bangkutaman pun tetap menggunakan lirik lagu bahasa
Indonesia (tidak menerjemahkan lagu tersebut ke dalam bahasa Inggris). Untuk kasus
yang terakhir ini, tampaknya Bangkutaman ingin lebih menunjukkan kepada masyarakat
Indonesia bahwa jangan malu untuk menggunakan bahasa negeri sendiri. Untuk
masyarakat luar, Bangkutaman ingin menunjukan bahwa “ini lho bahasa Indonesia”.
Sampai di sini cukup jelas, bahwa sejatinya musisi dalam hal ini Bangkutaman tidak
menggunakan bahasa lebih kepada sarana penyampaian pesan, dan identitas diri.
Meskipun beberapa kalimat dalam lirik lagu berbahasa Inggris milik
Bangkutaman terdapat kesalahan gramatikal atau tata bahasa dalam bahasa Inggris.
Namun, kesalahan tersebut tidak mengurangi esensi lagu. Selain itu, kesalahan

163

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
gramatikal tidak akan terlihat ketika lagu tersebut sedang dinyanyikan. Menurut peneliti,
kesalahan penerapan bahasa asing akan tetap ada mengingat bahasa asing tersebut bukan
merupakan bahasa ibu. Namun meskipun terdapat kesalahan, ternyata lagu tersebut tetap
diterima dan kesalahan tersebut tampaknya tidak dipersoalkan oleh pendengar
Bangkutaman. Meskipun secara gramatikal dijumpai kesalahan-kesalahan, namun ketika
mereka melakukan pentas musik, terutama ketika Acum bernyanyi, kesalahan-kesalahan
tersebut tidak nampak. Ketika peneliti menonton pertunjukan musik Bangkutaman,
peneliti mengamati bahwa penonton tetap menikmati pertujukan musik dari
Bangkutaman. Hal tersebut menunjukan bahwa kesalahan penerapan bahasa asing dalam
lagu-lagu Bangkutaman tidak mengurangi kenikmatan penonton dalam menikmati
konser.
Sikap Irwin yang ditunjukkan lewat penggunaan bahasa dalam lirik lagu, menurut
peneliti ada sikap yang ambivalen. Ungakapan Irwin yang mengatakan bahwa sebagai
orang Indonesia sebaiknya menggunakan lirik berbahasa Indonesia seolah-olah
menyarankan bahwa orang Indonesia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Maka
seharusnya berdasarkan pernyataan tersebut Bangkutaman, sebagai band lokal, lebih baik
menggunakan bahasa Indonesia. Namun ternyata dalam lagu-lagu Bangkutaman juga
terdapat lirik berbahasa Inggris. Ungkapan Acum yang lebih menyoroti root seolah-olah
membela Irwin. Ungkapan Acum yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing
dalam sebuah lirik bukanlah sebuah masalah asalkan sesuai dengan root musiknya, dan
Irwin, personil yang banyak menciptakan lagu untuk Bangkutaman, mempunyai latar
belakang pendidikan bahasa Inggris yang baik seolah-olah menjadi suatu pembelaan atas
pernyataan Irwin tersebut. Apa yang dikemukakan Acum tentang root memang sesuai
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dengan konsep subkultur musik indie. Namun, bukankah sebuah band subkultur band
indie dengan musik yang berasal dari luar Indonesia tampak lebih keren jika tidak
menggunakan bahasa Indonesia?

2.

Gagasan Subkultur Musik Indiepop dalam Musik Bangkutaman
Dalam konteks Bangkutaman, Lirik dan musik menjadi sesuatu yang tidak dapat

dipisahkan. Begitu juga dalam dunia subkultur musik indie. Sebuah band dalam subkultur
musik indie dikatakan band subkultur dilihat dari lirik yang mereka tulis dan musik yang
mereka mainkan.
Music is for listening to as nothing else is. But its truistic character is in fact a strength,
once we see how it allows us to put into place the various features of music mentioned in
the course of this chapter. Suppose that music is indeed to be valued chiefly as an
extension and exploration of aural experience188
(Tujuan musik adalah untuk didengarkan. Tapi karakter truistic yang sebenarnya adalah
suatu kekuatan, suatu waktu kita melihat bagaimana hal itu memungkinkan kita untuk
dimasukkan ke dalam tempat berbagai fitur musik yang disebutkan dalam bab ini.
Misalkan musik yang memang harus dihargai terutama sebagai perluasan dan eksplorasi
pengalaman yang berhubungan dengan pendengaran)

Dalam kutipan tersebut dikatakan bahwa musik hadir untuk didengarkan. Ketika
mendengarkan musik, maka yang terjadi adalah suatu pengalaman yang dialami oleh
indera pendengaran. Indera pendengaran berpetualang menyusuri berbagai fitur musik.
Kemudian, apa yang didengarkan melalui musik? apa saja fitur musik yang dimaksud?
Lebih lanjut Graham menjelaskan bahwa:
A composer may allow us to discover qualities of sounds those that we have to describe
in methaphorical or analogical language. What is interesting about music that is
describe as bright, or sorrowful, or architectonic is not that it is in some odd way
connected with lights, or emotions, or buildings, but that sound, pure sounds, can have
properties far more sophisticated than simple loud/soft, fast/slow that are to be described
in this way. That they have these properties is demonstrated not in analyses of their
188
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„meaning‟ by interpreters or attention to the moods induced by them in listeners but by
the composer and the performer in the music189
(Seorang komposer memungkinkan kita untuk menemukan kualitas suara yang kita harus
menjelaskan dalam bahasa methaphorical atau analogis. Yang menarik tentang musik
yang menggambarkan sebagai terang, atau sedih, atau arsitektonis tidak bahwa dalam
beberapa cara yang aneh terhubung dengan lampu, atau emosi, atau bangunan, tetapi
yang terdengar, suara murni, dapat memiliki sifat jauh lebih canggih dari yang sederhana
keras / lunak, cepat / lambat yang akan dijelaskan dengan cara ini. Bahwa mereka
memiliki sifat ini ditunjukkan tidak dalam analisis 'yang berarti' mereka dengan juru
bahasa atau perhatian pada suasana hati yang disebabkan oleh mereka dalam pendengar
tetapi oleh komposer dan pelaku dalam musik)

Dalam kutipan tersebut dijelalaskan bahwa komposer akan menjelaskan kualitas
suara dengan menggunakan bahasa yang bersifat analogi. Penggembaran perasaan secara
analogi tersebut dijelaskan dengan suara cepat, lambat, keras, atau lembut. Keseluruhan
penggambaran perasaan tersebut mewakili suasana hati komposer.
Dalam sub bab ini akan dipaparkan struktur lagu dari lima lagu Bangkutaman.
Lirik yang dipilih sama dengan lirik yang menjadi contoh pada sub bab sebelumnya agar
tidak hanya mengetahui konteks perlawanan dari segi lirik tetapi juga mengetahui
perlawanan Bangkutaman dari segi musik.
a. She burns the disco
Lagu She Burns the Disco terdiri dari empat bait. Lagu diawali dengan intro
hentakan bass drum yang berfungsi sebagai pengatur tempo. Beberapa saat melodi gitar
masuk. Ketika melodi gitar masuk, drum berimprovisasi. Pada bait pertama drum tetap
melakukan improvisasi namun bass drum, snare dan hi-hat mendominasi suara drum
sebagai pengatur tempo, sedangkan melodi gitar terdengar mendominasi hampir di semua
bagian lagu. Bait dua, tiga, dan empat terdengar sama dengan bait pertama baik secara
akord maupun improvisasi musik. Setelah bait empat, kemudian masuk pada interlude.
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Dalam interlude drum lebih berimprovisasi namun berbeda dengan improvisasi
pada intro. Suara melodi pada gitar terdengar lebih rumit dengan berbagai permainan
akord. Usai interlude pertama, pendengar di bawa kepada reffrain lagu dengan nada yang
mudah diingat dan easy listening dengan tamborin sebagai iringan tambahan . Interlude
kedua menjembatani antara refrein dengan coda. Pada interlude kedua melogi gitar
berbeda dengan melodi gitar pada interlude pertama maupun pada intro hal tersebut
membuat alur pada musik semakin mendekati klimaks. Coda lagu berupa nada-nada yang
sama dengan refrein.
Lagu She Burns the Disco terdengar menghentak dan sedikit rancak. Hentakan
tersebut diperoleh dari pengaturan tempo dan improvisasi pada drum dan bass yang
berfungsi sebagai rhytem dan suara rancak didapat dari suara tamborin yang terus
terdengar dari refrain sampai pada coda lagu.
b.

Kera
Intro diawali dengan suara simbal kemudian distorsi gitar. Perlahan-lahan bass

drum semakin menghentak dan bass masuk kemudian berimprovisasi. Beberapa saat
setelah intro, lagu memasuki bait pertama. Irama dan musik tidak terlalu berbeda dengan
bait pertama hanya suara distorsi gital lebih „menyayat‟. Pola akord pun tidak berubah
sampai pada bait ke empat. Hingga pada akhirnya nuansa interlude terdengar sedikit lebih
berbeda dengan suara gitar yang lebih memberikan distorsi dan efek berisik, dan peran
gitar sebagi pemberi melodi juga sebagai rhytem. Di lagu ini suara improvisasi bass
berperan sebagi jantung lagu sehingga membuat lagu tidak datar dan terdengar rock n
roll. Nuansa yang kembali berbeda dihadirkan pada bait ke lima. Meskipun pola akord
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tidak berubah namun bait kelima dimulai dengan siara hentakan drum dan suara vokal
saja. Setelah itu alat-alat musik lain masuk mengiringi vokal.
Lagu Kera terlihat berbeda dengan irama yang lebih menghentak dibanding
dengan empat lagu yang lain. Dalam lagu ini juga tidak terdapat refrein. Musik mengalir
saja dengan iringan bass yang berimprovisasi sangat baik sehingga meskipun menghentak
namun membuatnya berbeda dengan irama punk. Menurut peneliti, meskipun drum
menghentak khas hentakan punk, namun berkat improvisasi bass maka Kera terdengar
lebih rock n roll daripada punk.
c.

Catch me When I fall
Lagu Catch me When I fall dimulai dengan intro. Dalam intro, suara melodi gitar

dan simbal drum mendominasi, bass lebih berfungsi sebagai rhytem. Setelah intro, lagu
masuk dalam bait pertama dan selanjutnya dilanjutkan ke bait kedua. Tidak ada
perubahan baik dalam melodi, tempo, maupun akord dari bait pertama ke bait kedua.
Barulah dalam refrein terjadi perubahan pada acord. Setelah refrein pertama, lagu
kembali lagi pada bait pertama dan kedua dengan tempo yang sama dan akord yang sama
seperti pada bait pertama dan kedua di awal lagu tadi. Lagu kemudian menuju ke refrein.
Ada sedikit perubahan pada refrein kali ini yaitu dengan ditambahnya melodi gitar pada
lagu. Bunyi drum cenderung pada snare dan hi-hat dari bai pertama sampai pada refrein.
Setelah refrein kedua, lagu masuk pada interlude. Dalam interlude suara gitar, bass dan
drum menyatu. Suara gitar cenderung memberikan melodi, bass memberikan rhytem dan
drum menjaga tempo dengan sedikit melakukan improvisasi. Interlude kemudian
dilanjutkan dengan refrein ketiga dengan musik yang sama dengan refrein pertama dan
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kedua. Musik masuk pada coda usai refrein ketiga. Tidak ada perubahan tempo dalam
coda. Nada dalam coda meneruskan dengan nada dalam refrein.
Dapat disimpulkan bahwa musik dalam lagu Catch me When I fall ini bertempo
sedang. Musik sedikit rancak berkat bass yang mampu berfungsi sebagai rhytem dan gitar
yang mampu mengisi melodi. Permainan drum cenderung tidak banyak improfikasi , dan
mampu menjaga tempo dengan baik. Kalaupun ada improvisasi itu pun hanya berkisar
permainan snare, hi-hat dan sedikit simbal di intro. Menurut peneliti, yang menjadikan
musik dalam lagu ini menarik adalah tempo sedang yang terjaga dipadukan dengan
melodi gitar yang sedikit rumit.
d. Ode Buat Kota
Peneliti berpendapat bahwa lagu Ode Buat Kota merupakan lagu yang unik
karena mempunyai nuansa musik yang berbeda dengan lagu yang dibawakan dalam
format band yang penuh dengan skill dari para personilnya. Nuansa Ode Buat Kota riang,
dari bait pertama sampai keempat memiliki akord yang sama, musiknya sederhana,
namun ironis karena liriknya penuh dengan sindiran.
Ode Buat Kota dibuka dengan intro berupa frase yang sederhana dengan iringan
tamborin saja. Setelah intro, bait pertama bergulir dengan diiringi gitar yang berdistorsi.
Bass yang sedikit berimprovisasi. Permainan drum yang sederhana yang hanya
memainkan bass drum, snare, dan hi-hat. Frase na…na..na…selalu menjadi pengantar
sebelum memasuki bait berikutnya. Pola yang demikian terus berulang sampai pada
pergantian bait ketiga menuju bait keempat. Jika pada awal lagu dimulai dengan frase
na…na..na…pada akhir lagu pun frase tersebut masih digunakan. Pada bait ketiga dan
keempat, Bangkutaman memadukan antara musik berakord dengan puisi, maka vokalis
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terlihat seperti sedang bercerita namun diiringi dengan musik. Interlude muncul usai frase
na..na…na..pada bait keempat. Dalam interlude, melodi gitar terdengar lebih jelas,
namun distorsi sedikit berkurang. Improvisasi pada bass semakin jelas terdengar.
Menurut peneliti, jantung dari lagu Ode Buat Kota terletak pada improfisasi bass dan
frase na..na…na... Setelah interlude, frase na…na…na…hadir sebanyak satu kali namun
kali ini hanya diiringi tamborin. Setelah itu, frase na…na…na…terus bergulir sebanyak
dua kali namun diiringi alat musik yang lain. Lagu Ode Buat Kota ditutup dengan frase
na…na…na…dengan

iringan

tamborin

dan

tepuk

tangan

yang

seolah-olah

menggambarkan suasana pertunjukan musik. Secara garis besar, lagu Ode Buat kota lebih
sederhana dibanding Catch me when I fall. Meskipun lebih sederhana, namun Ode Buat
Kota terkesan lebih mudah diingat karena terdapat sebuah frase yang terus diulang-ulang
dari awal sampai akhir lagu, dan akord lagu yang tidak berubah.
e. Menjadi Manusia
Lagu menjadi manusia diawali dengan intro suara rhytem gitar akustik. Setelah
beberapa saat suara gitar akustik mengalun, kemudian masuk suara bass, keyboard dan
improvisasi bass. Bait pertama memiliki akord yang sama dengan intro. Suara gitar
akustik dan tambahan suara dari keyboard masih terdengar. Setelah bait pertama
kemudian masuk refrein. Drum yang berimprofisasi sebagai jembatan untuk memulai dan
mengakhiri refrein.Refrein memiliki akord yang berbeda dengan bait pertama, dan
melodi gitar (bukan gitar akustik) lebih menonjol. Usai refrein, masuk bait kedua dan
ketiga yang terdengar memiliki akord yang sama dengan bait pertama. Masuk refrein
kedua improvisasi melodi gitar lebih mendominasi sampai pada interlude. Gitar akustik
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sebagai rytem, gitar elektrik sebagai melodi, dan drum yang tidak melakukan banyak
improvisasi menjadi coda dalam lagu ini.
Kekhasan musik Menjadi Manusia, menurut peneliti terletak pada suara gitar akustik
yang mengawali intro lagu dan bertahan terus sampai pada coda. Hal tersebut membuat
musik pada lagu Menjadi Manusia terdengar lebih akustik (unplugged)
Lalu apa yang menjadi ciri khas dari subkulturmusik indiepop khususnya
Bangkutaman dilihat dari musiknya? Dalam kasus musik punk, Hebdige menulis bahwa
dalam punk
The music was similarly distinguished from mainstream rock and pop. It was uniformly
basic and direct in its appeal, whether through intention or lack of expertise. If the latter,
then the punks certainly made a virtue of necessity („We want to be amateurs‟ – Johnny
Rotten). Typically, a barrage of guitars with the volume and treble turned to maximum
accompanied by the occasional saxophone would pursue relentless (un) melodic lines
against a turbulent background of cacophonous drumming and screamed vocals. Johnny
Rotten succinctly defined punk‟s position on harmonics: „We‟re into chaos not music‟ 190
(Musiknya pun sangat berbeda dari arus utama rock dan pop. Begitu sederhana dan
langsung atraksinya, baik karena diniatkan atau karena tidak terampil. Bila memang tidak
terampil, maka punk akan mengemukakan kebajikan dari kesederhanaan (“Kami memang
mau jadi amatir) Johnny Rotten). Lazimnya, serangan gitar dengan volume dan treble
diputar maksimum disertai imbuhan seksofon akan mengejar alur (nir-) melodi yang tak
kenal belas kasihan dengan latar belakang pukulan drum hiruk-pikuk dan vokal memekik.
Johnny Rotten dengan ringkas menjelaskan posisi punk tentang harmoni: “Kami mau
khaos, bukan musik.”)191

Dalam kutipan tersebut tergambar bahwa musik punk khas dengan hiruk-pikunya
suara gitar dengan volume maksimum, disertai suara saxophone, drum, dan vocal yang
memekik. Bagaimana dengan indiepop? Kontras dengan punk, nuansa musik yang
dihadirkan indiepop tidak sekeras punk. Lengkingan gitar dengan terrible sedang namun
melodinya terasa lebih ruwet dan diperlukan skill yang lebih dari lumayan, dentuman
drum pun tidak perlu dipukul sepenuh tenaga karena fungsi drum di sini lebih pada
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pemberi tempo, sedangkan fungsi bass lebih kepada membuat musik terasa lebih
mengalun karena banyaknya variasi-variasi akord. Jika didengar dengan seksama, akordakord yang digunakan dalam genre indiepop tidak melulu akord mayor, justru akord
minor dan alunan nada yang tidak mudah ditebak dan cenderung ruwetlah yang membuat
genre tersebut khas. Dari segi lirik, lirik yang dihadirkan Bangkutaman puitis dengan
pemilihan diksi yang dipikirkan. Singkatnya, lagu yang dihadirkan subkultur musik
indiepop, dalam hal ini Bangkutaman adalah lagu yang menggunakan lirik yang puitis
namun secara musikalitas cenderung rumit.
Mungkin, nuansa musik yang tidak menghentak namun tetap kritislah yang ingin
Bangkutaman hadirkan dalam musik mereka di tengah „keseragaman‟ dunia musik di
Indonesia. Adanya gaya yang khas dan konsep bermusik dengan jujur dan didukung
referensi yang kuat diharapkan akan menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya
menghasilkan uang, namun juga menghasilkan kepuasan tersendiri bagi si pembuat
karya. Karena Bangkutaman berada di luar industri musik maka konsep bermusik
Bangkutaman pun berbeda dengan konsep bermusik industri. Begitu pula dengan proses
bermusik Bangkutaman termasuk sikap Bangkutaman terhadap industri musik Indonesia.

3.

Kesimpulan
Gagasan subkultur musik indiepop diwujudkan Bangkutaman lewat musik dan

lirik dengan tetap konsisten bermusik di jalur indiepop. Dalam menghayati genre
indiepop tersebut, Bangkutaman tidak sekadar memahami indiepop secara sosial historis,
tetapi juga memahami indiepop secara musikalitas. Hal tersebut menjadikan musik
Bangkutaman tidak sekadar musik bergenre indiepop, namun juga musik yang
mengusung semangat awal kemunculan subkultur musik indie terutama genre indiepop
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dengan menunjukkan ciri khas musik subkultur. Salah satu kekhasan lagu indiepop yang
dihadirkan lewat lirik lagu Bangkutaman adalah lirik yang mengandung kritik.
Bagaimana penggunaan bahasa dalam lirik lagu Bangkutaman? Pada intinya,
Bangkutaman memegang tiga prinsip. Pertama, pesan dalam lagu harus sampai ke
pendengar. Kedua, musisi yang menyampaikan pesan harus merasa enjoy ketika
menyampaikan pesan tersebut. Ketiga, pesan yang disampaikan ke pendengar haruslah
pesan yang original. Mengenai bahasa yang digunakan dalam pesan dan dalam
menyampaikan pesan, menurut peneliti, Bangkutaman menggunakan bahasa Inggris
meskipun bahasa Inggris yang ala kadarnya, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan
oleh Bangkutaman dan juga fans.
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BAB V
KESIMPULAN

Tema utama penelitan ini adalah musik. Lebih mengerucut lagi, dalam penelitian
ini peneliti lebih memfokuskan pada konsep bermusik subkultur musik indie dengan
objek penelitian band Bangkutaman. Pada akhirnya tesis ini membicarakan mengenai
pemahaman konsep subkultur musik indiepop menurut Bangkutaman. Tidak hanya
konsep saja, penelitian ini juga menganalisa praktik bermusik Bangkutaman dalam
mewujudkan konsep bermusik tersebut.
Dalam mengkaji konsep dan praktik bermusik subkultur musik indie, peneliti
terlebih dahulu melihat musik dari perspektif sosiologi. Artinya, ada hubungan yang
terjalin antara musik dengan masyarakat. Musik tidak dapat dilepaskan dari masyarakat
yang menghidupinya. Demikian juga subkultur musik indie. Konteks kemunculan awal
subkultur musik indie pada tahun 1970-an adalah sebuah pergerakan anak-anak muda
untuk melawan sebuah dominasi kekuasaan pada waktu itu. Namun perbedaannya,
subkultur musik indie di Indonesia lebih melawan dominasi major label. Fenomena yang
muncul mengiringi konsep perlawanan subkultur musik indie Indonesia saat ini justru
subkultur musik indie Indonesia tidak mau dikatakan melawan. Mereka lebih menyebut
diri mereka sebagai musik alternatif. Alternatif dari musik-musik yang sudah ada. Orangorang dalam subkultur musik indie tidak mau dibilang memprovokasi secara langsung.
Setelah peneliti melihat musik dari segi sosiologis, peneliti mengkaji apakah yang
dimaksud subkultur musik indie itu. Pada intinya, subkultur adalah sebuah kultur di luar
kultur mainstream. Hal tersebut berarti subkultur musik indie adalah sebuah kultur musik
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yang mempunyai kultur sendiri di luar musik mainstream. Dalam subkultur musik indie
terdapat berbagai genre, salah satunya indiepop. Ciri khas musisi subkultur musik
indiepop adalah mereka berkarya tidak menuruti selera pasar. Mereka mengedepankan
originalitas, kebebasan dan kejujuran dalam berkarya. Popularitas dan materi dianggap
bonus. Dalam arti, mereka bermusik tidak semata-mata mengejar popularitas dan materi.
Fashion pegiat ataupun musisi subkultur musik indie juga tidak glamor. Meskipun
mereka telah dikenal, mereka tetap membina hubungan baik dengan teman-teman
ataupun orang-orang di sekitar mereka. Ciri khas lagu atau lirik dari subkultur musik
indiepop adalah lirik tidak stereotipical, mengandung unsur perlawanan dan kritik, penuh
dengan bahasa kiasan, dan mengandung konteks tertentu.
Subkultur musik indie juga mempunyai gagasan yang berkaitan dengan konsep
bermusik mereka. Pertama, konsep RCA. Konsep RCA (Root, Character, Attitude)
adalah sebuah keonsep bermusik yang menekankan bahwa musik adalah sesuatu yang
hadir dari sebuah konteks. Orang-orang yang bermusik dengan konsep ini biasanya akan
bermusik dengan tidak jauh-jauh dari pakem dan semangat awal keberadaan genre musik
tersebut. Misalnya Bangkutaman yang mengusung genre indiepop dalam bermusik pun
tetap memegang pakem dan semangat musik indiepop. Sehingga karakter musik yang
dimiliki oleh Bangkutaman bercita rasa indiepop. Konsep kedua adalah DIY (Do It
Yourself). Semangat yang diusung dari konsep DIY adalah kemandirian dan
independensi. Yang dimaksud dengan kemandirian adalah kemandirian dalam
memproduksi dan mendistribusikan karya. Misalnya, membuat sendiri musiknya dengan
mengedepankan kejujuran, keoriginalitasan kemudian merekam dan memasarkan karya
tersebut. Dalam dunia subkultur musik indie, jalur yang dipilih untuk mendistribusikan
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karya adalah dititipkan di distro-distro atau pembeli datang dan memesan pada band yang
bersangkutan.
Dua konsep itulah yang digunakan oleh Bangkutaman dalam bermusik. Dalam
konsep bermusik terdapat unsur perlawanan dengan tetap menyertakan musik yang
bercirikan The Stone Roses dalam karya mereka. Selain itu, ciri lain yang dipunyai oleh
Bangkutaman adalah

lirik-lirik

yang kritis

dan bernada satir.

Bangkutaman

memperhatikan konteks sehingga terlihat mana lirik yang bersifat imajinatif dan mana
lirik yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pergaulanpun
Bangkutaman membaur dengan teman-temannya. Artinya, dengan kepopuleran yang
sekarang dimiliki tidak membuat diri mereka sok artis. Ketidak sok artisan Bangkutaman
juga ditunjukan dalam konsep fashion yang terbilang cukup sederhana untuk ukuran band
yang sudah populer.
Namun kapitalisme ternyata masih cukup jeli dalam membaca hal-hal yang
potensial yang dapat diambil dari subkultur musik indie. Salah satu hal yang cukup
potensial tersebut adalah masalah fashion. Alih-alih ingin melawan mainstream dengan
konsep fashion yang berbeda, justru konsep fashion subkultur musik indie terbidik oleh
mainstream. Buktinya, saat ini menjamur distro yang esensinya tidak sama dengan esensi
awal adanya distro. Hal tersebut membuat fashion-fashion khas subkultur lama kelamaan
luntur. Sehingga saat ini fashion sudah tidak dapat menjadi sebuah identitas.
Pada akhirnya penjajahan juga memasuki wilayah kultural. Sehingga terjadilah
apa yang disebut penjajahan kultural. Setelah masa kolonial, maka masuklah masa
poskolonial dimana sisa-sia penjajahan masih tertinggal. Hibdriditas atau percampuran
budaya dan sikap yang ambivalensi masih sering terjadi dalam masyarakat poskolonial.
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Demikian juga yang terjadi dengan Bangkutaman. Bangkutaman meracik „indiepop rasa
Inggris‟ sehingga menjadi „indiepop rasa Indonesia‟ ala Bangkutaman. Sikap-sikap yang
ambivalen juga secara tidak sadar masuk dalam konsep bermusik Bangkutaman. Hal
tersebut ditunjukan ketika Irwin memberikan tanggapan terhadap alat musik yang
digunakannya.
Tesis ini memberikan sumbangan pengetahuan mengenai subkultur musik
indiepop di Yogyakarta dengan studi kasus band Bangkutaman. Oleh sebab itu sangat
memungkinkan untuk memahami subkultur musik indie dengan genre dan lokasi yang
berbeda.
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GLOSARIUM
1

Band

: Kumpulan yang terdiri atas dua atau lebih musisi yang
memainkan alat musik

2

Distro

: Singkatan dari Distribution Outlet. Sarana untuk
menjembatani para pegiat subkultur musik indie dalam
mendistribusikan karyanya.

3

DIY

: Singkatan dari Do It Yourself; suatu etos kemandirian
yang dimiliki oleh

pegiat-pegiat subkultur musik indie.

4

Gig

: Pertunjukan musik

5

Indie

: Sebuah gerakan bermusik yang mengandung perlawanan

6

Indie label

: Indie label juga disebut minor label. Suatu perusahaan
rekaman yang dibentuk secara swadaya

7

Indiepop

: Musik pop kulit putih yang terilhami lagu-lagu balada
dari pertengahan era 50-an. Dalam genre musik ini
terdapat unsur punk yang lebih nostalgik.Musik ini
mengesankan gaya seorang siswa yang terlihat lugu,
sendirian dan terasing. .

8

RCA

: Singkatan dari Root, Character, Attitude, adalah konsep
bermusik

para

musisi

indie

yang mengedepankan

keoriginalitasan karya, dan sikap yang tidak sok selebritis.
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9

Rock N Roll

: Sebuah genre musik yang cukup subversif dan
memberontak. Kemunculan Rock n Roll dianggap suatu
genre musik yang liar dan gila.

10

Sceen

: Komunitas

11

Underground

: Istilah underground menggambarkan jaringa-jaringan
resistensi yang muncul selama Perang Dunia II. Sementara
istilah underground yang muncul pada akhir era 60-an
menjadi sinonim untuk kontrakultur dan masyarakat
alternatf.

12

Zine

: Dalam subkultur musik indie, istilah zine digunakan
untuk menyebut bulettin
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