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BERAWAL dari proyek solo seorang 
Risa Saraswati,  Sarasvati kini telah 
menjadi sebuah proyek musik 
independen yang bersifat band dan 
punya banyak penikmat. Story of 
Peter adalah album pertama mereka 
yang punya karakter kuat, yaitu pop 
psychedelic yang gelap.

Kisah itu kemudian disem pur na kan 
di album kedua dalam melodi oleh 
Egi Anggara (gitar), Hin-Hin Akew 
(gi tar), Gallang Per dha na (bas), Gigi 
Priadji (sequencer), Iman Jimbot 
(kecapi su  ling), Yura Yunita 
(key board), Putri A jeng 
Diva (keyboard), Shella 
Safira (backing vo cal), 
Sheryta Arsallia 
(drum), dan Fajar 
Shiddiq (drum). 

Tahun ini Sarasvati 
kembali merilis 
album yang disebut-
sebut sebagai album 
terakhir. Album bertajuk 
Mirror ini baru saja dirilis 
kemarin (1/11). 

Risa sempat ngobrol-ngobrol dengan 
kami tentang album barunya.  Dan, 
tentu saja menjawab seputar kabar 
tentang Mirror.(roi/c6/puz)  

Apa yang membedakan album 
Mirror dengan Story of Peter secara 
musik dan komposisi? 

Di album pertama, saya melibatkan 
satu teman sebagai arranger. Jadi, 
influence dan warna musik banyak 
berasal dari dia. Tapi, di album ini, 
semua personel berkontribusi. 
Mereka banyak ngasih masukan 
ke saya. Jadi, musik album ini lebih 
beragam, lebih berwarna, lebih 
kaya. Soal komposisi, di antara 10 
lagu yang ada di Mirror, 8 lagu 
memang saya yang tulis, dua yang 
lain adalah dari teman. 

Kenapa dinamakan Mirror dan 
secara keseluruhan album itu 
bercerita tentang apa?
Mirror adalah sebuah sudut dan 

cara pandang di luar batas pandang 
manusia pada umumnya, pandangan 

lain dari mata lain yang berada di 
dalam cermin. Mirror nyeritain 
banyak hal, yaitu tentang sisi lain 
kehidupan manusia bahwa selain 
kehidupan yang kita lihat sekarang, 
ada suatu kehidupan lain dan melihat 
kita.

Oh ya, berbicara tentang Ivanna, 
apa yang spesial dari single pertama 
itu? Juga track lain di album 
Mirror? 

Ivanna bisa mewakili keseluruhan 
musik yang ada di album 

Mirror. Ivanna adalah lagu 
yang sangat dinamis dan 

kaya. Beberapa track 
lainnya adalah Mirror, 
Gloomy Sunday, Aku 
dan Buih, Maddah, 
serta Danur. Lagu 
Danur seperti kalkuasi 

cerita yang pernah saya 
tulis di buku pertama 

saya, Danur.

Banyak kabar yang berembus 
bahwa ini adalah album terakhir 
sekaligus pembubaran Sarasvati, 
benarkah? 

Kalau dari album, mungkin, iya ini 
terakhir. Sebab, memang ini adalah 
rencana awalnya. Saya merasa ini 
sudah waktunya distop karena tidak 
ingin ada perpisahan yang buruk. 
Tapi, saya bilang sejak awal, satu atau 
dua tahun ke depan Sarasvati akan 
menjalani promo album kedua itu. 
Kami tidak bubar. Mungkin suatu saat 
nanti ada konser pembubabaran 
Sarasvati. Yang pasti, saya ingin 
kalaupun nanti bubar, orang mengenang 
Sarasvati tuh secara baik.

Terakhir, makna Mirror buat 
Sarasvati dan empat kata yang 
bisa mendeskripsikan Mirror?

Album itu rasanya udah kayak anak 
sendiri. Saya nggak peduli orang 
mau bilang apa, mau bagus, jelek, 
silakan. Dan, itu merupakan 
kebanggaan buat kami. Empat kata 
eeehmm apa ya. Mistis, gelap, ceria, 
bahagia. Hehehe. 

KAMIS malam kemarin (1/11) 
menjadi malam komplet bagi 
Sarasvati dan para penikmat musik 
mereka. Sebuah konser bertajuk 
Nishkala Sarasvati sukses dila-
ksanakan di Sasana Budaya 
Ganesha, Bandung. 

Tidak hanya memanjakan 
penikmatnya dengan membawakan 
18 lagu, konser kemarin juga menjadi 
malam besar untuk Sarasvati. Mereka 
resmi merilis album kedua Mirror 
sekaligus buku kedua Risa yang 
berjudul Maddah.

Konser bernuansa Halloween itu 
dihadiri lebih dari 1.200 orang. 
Secara konsep, konser tersebut tidak 
jauh berbeda daripada konser 
terdahulu Sarasvati, Mancawarna. 

Nuansa hitam dan pencahayaan 
temaram tetap menjadi suasana 
andalan konser itu. Aksi teatrikal 
juga mewarnai penampilan Sarasvati. 
Sang vokalis, Risa Saraswati, 
menjelaskan bahwa aksi teatrikal 
digunakan untuk membantu 
penonton memahami lagu-lagu 
yang disampaikan Sarasvati.  

Konser kemarin malam makin 
meriah dengan kehadiran sejumlah 
musisi. Mario Kahitna dan Cholil 
ERK (Efek Rumah Kaca) turut 
menyumbangkan suaranya dalam 
konser tersebut. Tak ketinggalan, 
gitaris senior Dewa Budjana, ikut 
perform. Nishkala Sarasvati juga 
melibatkan seniman lokal Bandung 
sebagai kolaborator.  ”Awalnya pengin 
ngadain acara biasa, tapi waktu itu 
pihak sponsor malah nawarin gimana 
kalau ngadain konser sekalian,” ujar 

Risa. (roi/c6/aul)
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Sarasvati pasti sudah 
nggak asing dengan 

nuansa lagu yang 
mereka ciptakan. 

Sejak album Story of 
Peter hingga album 

terbaru yang bertajuk 
Mirror, Sarasvati 

seolah ingin 
menghadirkan ”sosok 

mistis” dalam 
lagu-lagunya. Berikut 

beberapa di 
antaranya. 

Bilur

Lirik lagu berbahasa Sunda 
dalam lagu itu menyiratkan 
nuansa perih. Lagu tersebut 
berkisah tentang penyesalan 
dan pilu yang dirasakan Mae, 
seorang penyanyi lagu 
tradisional yang cantik dan 
tenar pada masanya. Mae 
adalah anak penurut. Namun, 
semua berubah tatkala Mae 
memilih menikah dengan pria 
yang tidak disetujui ibunya. Apa 
yang menjadi firasat ibunya 
tidak dia hiraukan. Mae 
meninggal dalam keadaan 
mengandung. Beberapa lirik 
lagu itu ditulis langsung oleh 
Mae melalui temannya semasa 
hidup, yaitu Ambu Ida Widawati. 

Ivanna

Ivanna, Ivanna, Ivanna, 
Ivanna, Ivanna.... lirik itulah 
yang akan terngiang-
ngiang setelah kita 
mendengarkan lagu yang 
satu ini. Lagu tersebut 
menceritakan kepedihan, 
kepiluan, dan amarah 
seorang Ivanna. Tidak 
diceritakan dengan jelas 
siapa sosok Ivanna. Kisah 
tentang lagu Ivanna bisa 
dibaca di buku terbaru Risa  
yang berjudul Maddah. 
Maddah akan diluncurkan 
bersamaan dengan album 
terbar Sarasvati, Mirror.

 Peter

Dia adalah sahabat ”gaib” 
semasa kecil. Story of Peter 
menceritakan Peter Van Galle, 
seorang hantu anak kecil. 
Peter punya teman, yaitu Will, 
Hans, Hendrick, dan Yanshen. 
Teman-teman ”gaib” Risa  
tersebut merupakan sosok 
yang menginspirasi sekaligus 
memberi dorongan saat Risa 
sedang down. Dikisahkan, 
Peter dan kawan-kawan 
merupakan korban 
pembantaian dari Nippon.

Danur

Ada yang tersembunyi di balik 
setiap liriknya. Secara lirik, lagu 
tersebut masih mengangkat 
kisah persahabatan dengan 
teman-teman tidak terlihatnya, 
persis yang ditulis dalam 
bukunya. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Danur 
memiliki arti air yang keluar dari 
mayat yang sudah membusuk. 
Dari judulnya saja, kita sudah 
bisa membayangkan bahwa 
lagu Danur itu menceritakan 
sesuatu yang astral.

Bilur

pihak
kalau

Ris

 Peter Danur

RICKY ARNOLD

DARK PSYCHEDELIC: Nuansa mistis sangat terasa di konser Sarasvati kemarin.    

Nishkala Sarasvati

Masih Akrab dengan ”Teman” dari Seberang

PAGI ini, Det bangun dengan banyak unek-unek 
yang harus dikeluarkan. Rasanya sangat banyak yang 
mengganjal dalam tubuh, seperti ada batu keras yang 
menghambat semua gerakan. Det tak tahu apa yang 
terjadi, lalu Det berpikir sejenak dan.. memang inilah 
jalan satu-satunya. Ke WC. *jeng jeng jeng*

Tetapi, pergi ke WC udah jadi rutinitas pagi sebelum 
berangkat ke sekolah. Soalnya, Det setuju dengan 6,22 
persen responDet yang bilang nggak mau pakai toilet 
di sekolah. Alasannya, menurut separo (50,26 persen) 
pengisi kuesioner polling DetEksi, toilet di sekolahnya 
memprihatinkan *ups*. Alasannya apa ya mereka bilang 
begitu? Berikut ini beberapa kisahnya. (frd/c7/aul)

Jadi Tempat Pacaran
Penyebabnya : Toilet terlalu sepi, letak toilet di 

pojokan, syahwat terlalu tinggi.
Sungguh malang nian nasib toilet di SMAN 1 Surabaya 

ini. Selain letaknya yang berada di pojokan, toilet ini 
rawan jadi tempat pacaran. ’’Iya sih gak di dalam toilet, 
tapi toiletnya itu kan kayak masuk ke lorong gitu. Nah, 
di dekat lorong atau pojokan itu, sering ditemui anak-
anak pacaran,” ujar Lukman Hakim, salah seorang 
murid SMAN 1 Surabaya.

Meski lorongnya sering dijadikan lokasi pacaran, 
tempat siswa buang ampas itu makin tahun makin 
menunjukkan perubahan. ’’Dulu pas kelas satu ya 
biasa aja gitu toiletnya, eh sekarang udah kelas tiga 
tambah diperbagus, kayak dicat atau diporselin,” curhat 
cowok yang akrab disapa Lukman tersebut. Meski 
demikian, menurut Lukman, tetap saja lokasi itu dijadikan 
spot favorit buat pacaran.

Jorokkk.. Banyak Mr Kuning Belum Disiram
Penyebab : Persediaan air kurang, emang dasar anak-

anak yang malas.
Cerita yang satu ini lebih lucu lagi. Kita mulai dari pelakunya, 

bukan yang mengeluh kalau di toilet sering ada Mr kuning 
yang belum disiram. Sifat malas dari Alfiansyah Dwiputra 
buat nyiram berimbas ke mana-mana. 

’’Sehabis buang air besar, itu kayak malas aja buat 
nyiram,” curhat siswa SMKN 4 Surabaya tersebut. 
Padahal, cowok yang lebih sering dipanggil Putra itu 
pernah kena damprat temannya. Jadi, ceritanya waktu 
itu dia membuang hajat besar. Setelah keluar dari toilet, 
temannya mau memakai toilet tersebut. Merasa diberi 
jackpot oleh Putra, dia didamprat habis-habisan oleh 
temannya itu.

Apakah kamu pernah 
menggunakan toilet sekolah? 
Pernah   93,78%
Nggak pernah  6,22%

Paling sering kamu mengguna-
kan toilet sekolah untuk apa?
Buang air kecil 74,23%
Ganti pakaian 19,90%
Buang air besar 4,08%

Termenung 
Sekolah

MODEL:  
AZADINA (SMAN 
6 SURABAYA)   -   

ILUSTRASI: RAGA/
DETEKSI   FOTO: 

GITA/DETEKSI

Metode polling: Cluster random sampling, closed question Toleransi kesa lahan: 4,5% 
Instrumen polling: Open closed question

RESPONDET Total responDet 432 terdiri 
atas pelajar SMP dan SMA 
di Surabaya

Cowok 50%
Cewek 50%

JENIS KELAMIN

SMP 50%  SMA 50%

PENDIDIKAN

11 - 13 tahun  30,62%
17 - 19 tahun  51,20%
14 - 16 tahun  18,18%

USIA

Batas akhir 
pengumpulan

mading

HARI
LAGI5

Bilik 
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SATU dekade DBL diselenggarakan di Surabaya, tak ada 
satu pun musim yang dilalui tanpa riuhnya sorak penonton 
dan kebanggaan para pebasket pelajar yang berlaga. Liga 
itu tumbuh dan mengakar di Surabaya secara emosional. 
DBL telah memberikan sejuta kebanggaan (pride) dan 
kenangan (story) bagi siapa pun yang pernah berpartisipasi 
di dalamnya, terutama para pemain yang berlaga.

Sejuta asa dan cerita tentang DBL juga tak bisa lepas 
dari benak Sumiati Sutrisno. Marilah tengok sejenak 
perhelatan DBL 2007 yang melahirkan seorang bintang 
lapangan yang mendominasi di musim itu. 

Di musim itu dia memimpin tim putri SMA YPPI 2 Surabaya 
meraih gelar champion ketiga. Dia bahkan berhasil menyabet 
gelar most valuable player (MVP) sekaligus top scorer. Per-
mainannya memukau dan menginspirasi banyak orang. 

”Saya masih ingat betul suara suporter yang meneriakkan 
nama saya di malam final. Bahkan, kartu tanda peserta, 
kaus champion, termasuk hadiah motornya masih saya 
simpan sampai sekarang,” ujarnya. Kini Sumiati tercatat 
sebagai pemain Women’s National Basketball League 
(WNBL) Indonesia, membela Surabaya Emdee Fever.  

Kisah serupa disampaikan Yerikho Christopher Tuasela, 
MVP Honda DBL 2011 dari SMA Santa Agnes Surabaya. Bagi 
dia, DBL memotivasi dirinya untuk pantang menyerah. Seperti 
yang tertulis di dinding ruang pemain DBL Arena, hard work 
beats talent when talents doesn’t work, Yerikho terus berusaha. 
Dari seorang pemain cadangan mati, dia menjadi MVP yang 
mengantarkan sekolahnya ke final DBL 2011.

”Kalau ingat saat host manggil namaku sebagai starting 
line-up, rasanya betul-betul bangga. Apalagi waktu pemutaran 
video sequence menjelang pertandingan final, aku nggak 
nyangka bahwa aku ternyata bisa sampai ke tahap itu,” 
papar pebasket yang pernah masuk timnas U-18 itu. 

Memang bintang-bintang lapangan yang lahir di 
DBL tak hanya menjadi inspirasi bagi pebasket 
selanjutnya, tapi juga menjadi tunas-tunas baru dalam 
dunia basket profesional Indonesia.

Selain Sumiati dan Henny, ada Oei Abraham Yoel yang 
kini menjadi guard Stadium Jakarta. Yoel, sapaannya, pernah 
membawa SMA Petra 4 Sidoarjo menjuarai DBL 2008. 

Dia mengakui bahwa apa yang sudah dilatih selama 
bermain di DBL sangat berpengaruh pada karir basketnya 
kini. ”Saya jadi lebih terbiasa menghadapi sebuah game 
besar. Yang paling melatih mental saya adalah semangat 
para suporternya yang memang cuma bisa dirasakan 
saat bermain di DBL,” ujar Yoel. 

Tak ada yang membantah memang bahwa spirit 
para pelajar dalam mendukung tim kesayangannya 
di liga basket itu sangat luar biasa. Spirit suporter 
yang sangat fanatik itu begitu memengaruhi kondisi 
mental para pemain yang bertanding.

Sepuluh tahun sudah liga ini mengisi buku catatan 
kosong para pelajar di Indonesia, khususnya Surabaya, 
dengan berbagai cerita dan kebanggaan. Pahit dan manisnya 
hasil pertandingan selalu menjadi acuan untuk terus 
bekerja lebih keras lagi menggapai harapan. Semoga 
semua cerita selama satu dekade ini terus berlanjut hingga 
dekade-dekade berikutnya. (roi/c11/ash)

Di tahun 2004, 
kompetisi DBL 
hanya diikuti oleh 
sekolah-sekolah 
yang berasal dari 7 
kota di Jawa Timur. 
Hingga tahun 2012 
yang lalu, kompetisi 
DBL sudah diikuti 
oleh ribuan tim yang 
berasal dari 134 kota 
di 20 provinsi di 
Indonesia.

Jumlah penonton 
di awal penyeleng-
garaan DBL 
sebanyak 17.000 
penonton. Tahun 
2012 lalu, jumlah 
penonton dari 
keseluruhan kota 
penyelenggara 
mencapai angka 
616.052. 

Show sequence 
pada opening 
party Honda DBL 
2012 lalu 
melibatkan 60 
dancer utama dan 
lebih dari 1000 
dancer pendukung 
yang berasal dari 
suporter sekolah 
untuk 
menampilkan 
flashmob dance.

5 pemain  
NBA telah 
didatangkan oleh 
DBL, yakni Danny 
Granger (2008), 
Kevin Martin dan 
David Lee (2009), 
Nate Robinson 
(2011), dan Jason 
Williams (2012).

2004

The History Begin
Minggu, 4 Juli 2004, menjadi hari yang bersejarah untuk 

basket pelajar Surabaya, bahkan Indonesia. Hari itu technical 
meeting pertama DetEksi Basketball League (DBL) diadakan 
di DetEksi Room. Opening party musim perdana itu ditonton 

lebih dari 1.000 orang. Pada final party, pertandingan 
berlangsung dramatis dan ditonton oleh 5.000 penonton. 

KOLABORASI 
NBA: Danny 

Granger, 
bintang Indiana 

Pacers, saat 
melatih pemain-

pemain pilihan 
DBL di DBL 

Arena Surabaya 
pada 2008.

2005-2007

New Standard
Memulai musim kedua, DBL melangkah pasti, tumbuh menjadi 

liga basket pelajar terbesar dan terheboh yang pernah ada di 
Surabaya. Pada musim kedua, DBL mengemas liga dengan 

aturan yang lebih profesional. Misalnya, mengenai standar 
kerapian kostum, baik untuk pemain maupun ofisial. Tak sekadar 

profesional, DBL berusaha menyuguhkan kemasan liga yang 
memanjakan penonton dengan sajian entertainment. 

Go International
Musim ini, DBL berkembang ke sepuluh kota lain di sepuluh 

provinsi Indonesia. DBL juga berhasil menjalin kerja sama 
internasional, antara lain, NBA dengan memboyong Danny 

Granger (top scorer Indiana Pacers). Ini adalah event resmi 
NBA pertama di Indonesia. Kolaborasi juga dilakukan dengan 

pemerintah Australia untuk memberangkatkan tim DBL 
Indonesia-All Star 2008 ke Australia. Di-launching-nya DBL 

Arena semakin mengukuhkan eksistensi DBL.

2008

Tekad DBL untuk kemajuan basket Indonesia semakin besar. 
Tahun ini kemenangan tim DBL Indonesia-All Star 2009 saat 
melawan tim Western Australia di Perth merupakan sebuah 

prestasi gemilang. Itu menjadi sejarah pertama kemenangan 
basket Indonesia di Australia. Kemenangan tersebut tak lepas 

dari keseriusan DBL menyelenggarakan Indonesia 
Development Camp, perkembangan lebih lanjut dari NBA 

Basketball Clinic pada 2008. 

Liga yang semula bernama DetEksi Basketball League resmi 
berevolusi menjadi Development Basketball League. Total 
penonton semakin menggila. Pada 2010 saja, jumlahnya 

menembus angka 500 ribu penonton. Rekor penonton terus 
terpecahkan setiap tahun. Pada 2012 jumlah penonton hampir 

menembus angka 700 ribu di seluruh Indonesia. Tahun 2012 
merupakan salah satu momen termanis DBL Surabaya yang 

pernah ada, kala SMAN 9 Surabaya menjadi champion di 
tanggal 9 Juni tepat pada pukul 9 malam.

Memasuki satu dekade penyelenggaraan DBL di 
Surabaya, kota ini semakin eksis menjadi ibu kota basket di 

Indonesia. Untuk selanjutnya, DBL terus beradaptasi 
dengan perkembangan situasi dan kondisi yang selalu 

berubah. Yang pasti, DBL akan terus memperbaiki 
perkembangan liganya hingga semakin banyak orang yang 

merasakan manfaatnya. (ima/c10/ash)

2 0 0 4 - 2 0 1 3

FOTO:-FOTO: DOKUMEN DETEKSI

PENUH SESAK: Setiap 
opening dan final party DBL, 
pencinta basket Surabaya 
selalu memadati arena.

Ada Apa Besok?
PERBANDINGAN nggak cuma ada di rumus 

matematika, tapi juga rumus romantika pelajar 
SMA. Buktinya, ada lho responDet yang hobi 
membandingkan diri sendiri dengan mantannya 
pacar. Hmm, tanda nggak percaya diri atau cemburu 
buta tuh? Yuk, cari tahu besok di halaman DetEksi.

Tidak ada yang 
mu  dah, dan jalan 
tidak akan pernah 
menjadi lebih mu-
dah. Kitanya saja 
yang akan makin 
pintar, makin 
tangguh, makin 
berkembang.”

AZRUL ANANDA
Direktur Utama
PT Jawa Pos Koran yang 
juga Commissioner DBL
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ZORV - TOTALITAS DALAM PRODUKTIVITAS

BLINGSATAN - SIAP KEMBALI DI TENGAH TAHUN    

UNTUK ukuran sebuah band, umur Zorv 
boleh saja terbilang muda karena mereka baru 
terbentuk pada 2011. Namun, jangan tanya 
soal karya mereka. Akhir Januari lalu, band 
yang digawangi Danishwara (vokal,gitar), Ragyl 
(bas), serta Balqi (drum) itu mantap merilis 
full album perdana mereka, Savage. 

Kehadiran Savage tak lepas dari totalitas produktivitas 
yang dimiliki para personel Zorv.  ”Awalnya, kami 
berpikir band kami udah klop banget. Kami sama-
sama seneng bermusik, materi juga udah ada karena 
kami terus produktif bikin lagu. Ya, daripada ngalor-
ngidul nggak jelas, kenapa enggak sekalian bikin 
album aja,” papar Danish. Penggarapan album 
pun terbilang cepat, yaitu sepanjang 2012. Selain 
direkam di bawah label indie milik mereka, Wellstain 
Records, album Savage kini didistribusikan secara 
nasional lewat Demajors. 

”Awalnya, pengin self release aja. Yang penting, 
kami udah berkarya lah. Tapi, setelah kami 

kirim demo lagu ke Demajors, ternyata mereka 
ngasih respons positif sama karya kami. Ya 
udah sikat aja,” terang Danish.

Savage berisi 12 lagu yang dua di antaranya 
tampil dalam format akustik. Savagist, Saudade, 
Eternalist, Wealth, dan Believe merupakan 
beberapa track yang ada di Savage. Semua 
lagu adalah random thought Zorv tentang 
manusia dan kehidupan yang dikemas dalam 
grunge renyah ala Zorv.

Meski Zorv senang dengan dirilisnya album 
tersebut, mereka tidak ingin berhenti di titik 
itu saja dan masih ingin terus berkarya. 
”Intinya sih, album ini adalah bukti karya 
kami. Sebagai seniman, hasilnya apa lagi 
kalau bukan karya. Masalah orang suka atau 
enggak, itu soal belakangan. Kami harap dengan 
album ini, scene indie di kota ini lebih bergairah 
lagi. Yang jelas, ke depan masih pengin bikin 
album lagi,” ungkapnya.  

JIKA Zorv lebih dahulu merilis album di awal 
tahun, kabar baik lainnya juga datang dari band 
Surabaya yang lebih lama malang melintang di 
jagat musik tanah air, Blingsatan. Ya, band yang 
digawangi Arief (vokal, bas), Saka (gitar), dan Amir 
(drum) itu tengah disibukkan dengan penggarapan 
rilisan kedua mereka yang bakal bertajuk Bebas 
Merdeka. Meski masih dirahasiakan kapan tepatnya 
dirilis, Blingsatan memastikan album tersebut 
diluncurkan pada pertengahan tahun ini.

”Sejauh ini sih, proses penggarapan album 
mencapai 70 persen. Kami bakal menyajikan 
komposisi aransemen musik yang lebih fresh 
. Materi lagu sudah ada, tinggal penyelesaian 
sesi recording,” papar Arief. 

Arief mengatakan, di album itu Blingsatan 
mengadopsi musik-musik ala punk rock 90’an. 
Itu tentu berbeda dengan album sebelumnya 
yang lebih kental nuansa rock modern. Blingsatan 
juga berencana membuat satu lagu dengan 
durasi cukup panjang yang berisi perpaduan 
musik punk dan hip hop. Mereka juga 
menggandeng sejumlah nama untuk 
berkolaborasi di albumnya kali ini.  

Sementara soal label Blingsatan hanya 
menginformasikan  bahwa mereka sudah terlibat 
kontrak dengan salah satu label dari Jakarta. 
”Sementara kami rahasiakan dulu ya siapa 
partner kami nanti. Biar makin penasaran, 
tunggu aja tanggal mainnya,” ujar Arief. 

LET’S GO C’MON BABY - 
SIBUK RACIK KOMPOSISI

Menyusul  Zorv dan Blingsatan, ada Let’s Go C’Mon 
Baby (LGCB) dengan amunisi barunya. Band rock yang 
digawangi Gede (drum), Anggie (vokal), Ronald (gitar), 
Yoga (gitar), dan Rizkie (bas) itu bakal merilis full album 
baru mareka tahun ini. Sejauh ini, pengerjaan album 
yang berisi 10 lagu tersebut baru rampung 50 persen. 

LGCB  bakal menuangkan aransemen musik rock 
yang lebih vintage. ”Ada satu single yang bakal kami 
featuring-kan dengan satu artis indie nasional” ujar 
Anggi, sang vokalis. LGCB juga masih menggunakan 
jalur indie. Bukan berarti tidak mencoba peruntungan 
ke major label, tapi belum ada sinyal positif. ”Maka, 
sambil jalan, kami ambil inisiatif label indie dulu.” 

Nash Serukan 
Semangat DIY

DI zaman yang serbacanggih ini sudah 
semestinya musisi tak meletakkan lagi 
keterbatasan sebagai kambing hitam atas 
keringnya karya. Jika major label tidak 
menerima karya mereka, masih banyak 
cara lain yang bisa dilakukan, termasuk 
merilisnya secara independen.

Seperti yang dilakukan Kate Nash.Baru-baru 
ini penyanyi British itu merilis album ketiganya, 
Girl Talk. Nash memproduksi Girl Talk di bawah 
label miliknya sendiri setelahhengkang dari label 
terdahulu karena perbedaan visi. Untuk produksi 
albumnya  itu, Nash menggunakan sistem fund 
raising lewat Pledgemusic, sebuah website yang 
memperbolehkan fans untuk turut menggalang 
dana bagi proses produksi karya musisi yang 
disukainya. Nash membayar jerih payah fansnya 
itu dengan merilis Girl Talk awal Maret lalu.

Album Girl Talk adalah bentuk pembuktian 
Nash bahwa dirinya masih bisa eksis meski 
memilih jalur mandiri. Semangat DIY (do it 
yourself) ingin dia sebarkan lewat albumnya 
itu. ”Sebagai seorang seniman, kita punya kekuatan 
untuk mengubah dunia, untuk mengubah sejarah. 
Itu adalah poin penting dari seni dan kebebasan 
dan ini adalah tentang berani berkata apa yang 
suka dan pedulikan,” ujar Nash. 

Dalam musik, ada perbedaan yang cukup 
mencolok dengan album Made of Bricks (2007) 
dan My Best Friend Is You (2010). Nash berani 
memberikan sentuhan garage rock dan punk, 
namun tetap bernuansa indie pop sebagai akar 
musik. Sementara itu, soal tema, Nash menantang 
dirinya untuk membawakan lagu-lagu yang 
lebih feminin lagi. Jagoannya tentu saja single 
pertama 3AM yang sangat bisa mewakili musik 
Nash di album tersebut. (c6/roi)  

MUNGKIN itulah istilah yang tepat untuk 

menggambarkan scene musik di Surabaya. 

Banyak potensi yang sebenarnya ada, tapi 

soal karya masih banyak yang berupa 

wacana. Tapi, tahun ini sejumlah band indie 

lokal siap membuktikan bahwa musisi 

Surabaya punya karya! (agf/c6/roi)

OPTIMISTIS: 
Blingsatan  

percaya 
bahwa scene 

musik lokal 
Surabaya  
bisa terus 

berkembang.

Bayangin kalau CD yang di-review di 
Muzik jadi milik kamu. Asyik, kan? Tapi, 

jawab dulu pertanyaan ini: 

Coba sebutkan tiga judul lagu 
yang ada di album terbaru Kate 

Nash, Girl Talk!

Kirim jawabanmu ke muzik@jawapos.
co.id. Jangan lupa tulis data diri ya. Buat 
yang bisa jawab dengan benar satu CD 
yang pernah di-review di halaman muzik 
berhak jadi milikmu. Selamat menjawab!

BERANI 
BEDA: 
Kate Nash 
memberikan 
sentuhan 
garage rock 
dan punk 
dalam album 
Girl Talk. 

Let’s Go C’Mon Baby

Zorv

Ada Apa Besok?
Si Det jadi inget sama salah satu judul mading 

pemenang DetCon 2011 deh. Film Barat itu 
bernama Hollywood, film India Bollywood. 
Nah, kalo film Indonesia? Kata mereka sih 
semrawut. Apa sampai sekarang film Indonesia 
masih dianggap buruk oleh penonton? Baca 
DetEksi besok aja deh biar tahu lengkapnya. 

DOK.PRIBADI

DOK.PRIBADI

HENDIS GORGE FOR DETEKSI

Kartu AS DBL Th ree Point Competition Pertama Milik Tuban
GRESIK – Tim-tim luar Kota Surabaya 

mulai merapatkan diri dan bersemangat 
untuk unjuk gigi. Kemarin (28/3) tujuh 
sekolah dari tiga kota adu jago 
memasukkan bola dari luar garis keyhole 
di ajang Kartu AS DBL Three Point 
Competition. Ajang yang masih dalam 
rangkaian Honda DBL 2013 East Java 
Series-North Region itu diadakan 
bersamaan dengan road show di SMA 
Muhammadiyah 1 Gresik.

Sebelum para peserta unjuk gigi, 
mereka disambut penampilan tim 
dance SMA Muhammadiyah 1 Gresik. 
Meski permukaan lapangan panas 
karena cuaca, mereka tetap atraktif 
menampilkan break dance yang seba-
gian besar gerakannya bertumpu pada 

telapak tangan dan kepala.
M. Thoha Mahsun selaku kepala 

sekolah turut memberikan sambutan 
kepada seluruh peserta. ”Selamat da-
tang kepada semua yang telah hadir. 
Yang datang dari Lamongan dan yang 
terjauh dari Tuban. Semoga dengan 
basket, kalian mampu memberikan 
kebang gaan pada sekolah masing-
masing,” ujarnya memberi semangat.

Kemarin Tuban menjadi kota yang 
paling bersinar di ajang Kartu AS DBL 
Three Point Competition. Perolehan 
poin tertinggi, baik di sektor putra 
maupun putri, diraih peserta asal 
Tuban. Shosy Barutama Putra dari 
SMAN 3 Tuban menyabet tujuh poin,  
sementara di sektor putri ada Hanum 

Bani Latifah dari SMAN 1 Tuban yang 
memperoleh poin terbanyak.

”Kami kan datang jauh-jauh. Jadi, 
nggak pengin sia-sia. Ajang ini kan, 
selain buat ngetes kemampuan, bisa 
lihat kemampuan lawan dan sekalian 
nunjukkin kekuatan SMAN 3 Tuban. 
Biar peserta lain agak takut lawan 
kami,” ungkap Shosy Barutama, 
forward SMAN 3 Tuban.

Shosy menyatakan, Kartu AS DBL 
Three Point Competition bisa menempa 
para pemain untuk fokus menembak 
meski di tengahnya riuhnya sorakan 
penonton. Kuncinya adalah percaya 
diri dan tenang. Jika ragu-ragu, yang 
terjadi malah airball, bola melayang 
melampaui ring atau justru tidak bisa 

menggapai ring. ”Jangan gugup juga, 
nanti malah nggak bisa memperkirakan 
jangkauan ke ring,” ungkap Hanum 
berbagi tip. Menjadi peraih poin 
tertinggi di Kartu AS DBL Three Point 
Competition jadi modal penting untuk 
menghadapi babak utama pada 4 Mei 
hingga 15 Juni mendatang. Paling tidak 
bisa mendongkrak kepercayaan diri 
berlaga di DBL Arena.

Meski tak bisa meraih poin tertinggi, 
tuan rumah SMA Muhammadiyah 1 
Surabaya juga berhasil mencuri perhatian. 
Sang kapten Haikal Mashadi berhasil 
memasukkan lima poin dan mantan 
skuad Aremu, julukan tim basket SMA 
Muhammadiyah 1 Gresik, memasukkan 
tujuh poin. (c6/det)

WAHYUDIN/DETEKSI

GEBRAKAN 
PERDANA: 
Shosy Barutama, 
SMAN 3 Tuban, 
meraih poin 
tertinggi
kemarin (29/3).



Sentuhan Banyak Musisi

BANYAK musisi yang terlibat untuk 
membuat eksperimen Afgan makin 

manis. Selain deretan nama 
komposer ternama, Afgan 

menggandeng teman-teman musisi 
papann atas lainnya. (roi/c6/puz)
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Bayangin kalau CD yang di-review di Muzik 
jadi milik kamu. Asyik, kan? Tapi, jawab dulu 

pertanyaan ini: 

Kalau pengetahuan musikmu yahut, 
coba sebutkan empat lagu yang ada 

di album terbaru Payung Teduh, 
Dunia Batas

Kirim jawabanmu ke muzik@jawapos.co.id. 
Jangan lupa tulis data diri ya. Buat yang bisa 
jawab dengan benar satu CD yang pernah 

di-review di halaman muzik berhak jadi milikmu. 
Selamat menjawab!

Fall Out Boy 
Tidak Bubar!

KUARTET musisi emo-pop yang tergabung 
dalam Fall Out Boy memecah kebuntuan karir 
bermusik mereka. Pada Senin lalu (2/4) Fall 
Out Boy secara resmi mengumumkan reuniting 
band mereka pada 2013. 

Kabar kembalinya FOB, sebutan singkat Fall 
Out Boy, memang mengejutkan. Sebab, pada 
2009 secara resmi mereka mengumumkan 
untuk vakum dari panggung ketenaran. Seluruh 
personelnya lebih memilih untuk berkarya 
melalui proyek baru masing-masing. Pilihan 
untuk berjalan pada proyek baru masing-
masing seakan membunuh rumor bahwa 
mereka kembali pada suatu saat nanti.

Rumor hanyalah rumor. Kenyataannya, FOB 
benar-benar kembali! ’’Masa depan Fall Out 
Boy dimulai saat ini,” tulis mereka dalam situs 
resminya. Menurut mereka, FOB tidak pernah 
berpisah/pecah. Karena itu, peristiwa tersebut 
tidak tepat jika disebut sebagai reuni. 

Album barunya dirilis Mei mendatang dengan 
titel Save Rock and Roll. ’’Keren bisa kembali bersama 
lagi. Ini rasanya seperti baru bertemu lagi dengan 
kawan lama saat sekolah dulu. Kami kembali ke 
sekolah lagi,” ungkap Wentz dalam sebuah wawancara 
radio. Bagi penggemar Fall Out Boy, selamat 
menunggu 7 Mei 2013 untuk mendapatkan album 
comeback mereka! (ash/c7/puz)

Vocal Problem Hantui Banyak Vokalis

Suara Tak Lagi Sama hingga Kerugian Miliaran Dolar
Di balik semua prestasi dan 

popularitas yang dimiliki, musisi 
papan atas kerap dihantui  vocal 

problem. Tak jarang, hal itu men-
datangkan kerugian besar, baik 

secara mental maupun finansial. 
Seperti apa? (roi/c6/puz)

PENAMPILAN John Mayer di Bonzeman, 
Montana, Januari lalu menarik perhatian publik. 
Itu adalah penampilan live pertama dalam dua 
tahun terakhir sekaligus menjawab kondisinya 
pasca dihantui granuloma yang mengganggu 
vokal dan tenggorokannya. Mayer bukan satu-

satunya penyanyi yang harus dihantui kegelisahan 
kalau modal utamanya itu bermasalah lagi. 

Sebelumnya, Justin Young, vokalis The Vaccines, 
dibuat trauma setelah tiga kali operasi pita suara 
karena perdarahan. Jangankan mengeluarkan 
suara falseto, Young bahkan tak mampu bicara. 
Christina Perri harus melakukan operasi pita 
suara di tengah puncak karirnya karena sebuah 
kista di pita suaranya. 

Vocal problem tidak hanya menjadi teror 
personal bagi para musisi, tetapi juga manajemen 
yang menaunginya. Terlalu banyak ketakutan 
dan kerugian yang menghadap saat vocal problem 
datang. Mereka harus bersiap mengganti rugi. 
Pada 2011, Adele harus membatalkan seluruh 
tur di AS sepanjang Oktober dan November 
karena perdarahan parah dan bengkak di pita 

suaranya. Bayangkan berapa kerugiannya? John 
Mayer juga mengurungkan tur promo abum 
Born and Raised-nya karena harus menjalani 
operasi. Di sisi lain, terkadang manajemen selalu 
memforsir para talent saat momentumnya 
dianggap tepat, seperti perilisan album, dan 
mengesampingkan kesehatan.

Dr C. Gaelyn Garret, seorang medical director 
di Vanderbilt Voice Center Nashville, mengatakan 
bahwa sudah seharusnya penyanyi dan manajemen 
mulai memperhatikan kesehatan vokal. Bukan 
malah menunggu hingga vocal problem menjadi 
kronis seperti perdarahan, tetapi lebih ke tindakan 
preventitf. ”Kalian pasti banyak mendengar 
seorang musisi dikatakan sakit dan hanya butuh 
istirahat. Mereka cenderung menutupi sebenarnya 
ada masalah serius” paparnya. 

Vocal problem tak bisa dipandang remeh. 
Gelontoran uang yang dihabiskan untuk 
operasi sebenarnya bisa digunakan untuk 
mencegah dan merawat vokal yang lebih 
intens. Apa yang dialami John Mayer bisa jadi 
alarm bagi penyanyi lainnya. Dia tak bisa 
menghindari rasa terpukulnya karena ada 
perubahan pada suaranya. ”Everything changed 
about my voice. I don’t have the projection. My 
laugh changed,” ujarnya.

Nicki Minaj bisa jadi contoh yang baik. Selama 
konser di New York, dia ditemani dokter vokal 
dan Minaj lebih memilih batal tampil di UK V 
Festival karena pita suaranya tegang. Garret 
menambahkan bahwa medical checkup vokal 
secara rutin harus mulai dilakukan penyanyi 
meski dirasa baik-baik saja. (roi/bs/c6/puz)

Hoii DetEksiholic pasti ingat kan ya, DetEksi bakal merayakan ulang 
tahun ke-13 pada 26 Februari. Selama tiga belas tahun DetEksi bisa 

survive jadi bagian Jawa Pos yang tetap setia menemani anak muda di 
Surabaya. Pengin ikutan bahagia dan menangin hadiah? Nih DetEksi bikin 

beberapa kuis. Fight!

Kado Spesial buat DetEksi
• Bikin tim yang terdiri atas 13 orang teman dari sekolah yang sama. 
• Buat kado spesial untuk DetEksi sekreatif-kreatifnya dengan tema Youth Warrior. Kado spesial ini bisa berupa  
 karya apa saja, asalkan bukan bentuk mading. Kalian bisa bikin jingle, video kreatif, handmade, kartu ucapan   
 raksasa, atau karya kejutan seru lainnya. Pokoknya, apa saja boleh!
• Kumpulkan karya kamu ke Mabes DetEksi, Graha Pena Lt 4, Jl Ahmad Yani 88, Surabaya. Jangan lupa   
 menyertakan biodata tim kamu, foto tim yang paling gokil, dan fotokopi kartu pelajar. Sertakan juga 13 kupon   
 yang ada di pojok kanan iklan kuis ini ya!
• Kado spesial ditunggu Det paling lambat 23 Februari 2013.

Yang kadonya paling kreatif dan spesial bakal memenangkan hadiah:

13 voucher belanja di distro ternama
13 voucher Belanja di DBL Store
13 paket merchandise DetEksi 
13 voucher perawatan tubuh

13 voucher makan
13 tiket nonton
13 buku pilihan
13 CD musik dan masih banyak lagi.

Having fun 
bareng DetEksi 
seharian penuh!

TAHUN INI Afgan Syah Reza. 
kembali dengan rilisan terbaru 
yang bertajuk L1ve to Love dan 
dirilis sejak 5 Februari lalu. Ba nyak 
yang berubah dari cara seo rang 
Afgan memandang musik di album 
yang berisi 10 track itu. Afgan tak 
hanya menyampaikan musik. Kali 
ini dia lebih banyak bercerita and 
makes his own music that he wants. 
Berikut bin cang seru dengan Afgan 
yang sa ngat antusias dengan album 
te r barunya.(roi/c6/puz)

Album ini disebut-
sebut sebagai al  bum 
paling jujur. 
Kejujuran ber  mu-
sik seperti apa?

Di album ini, 
saya pengin bikin 
album yang benar-
benar beda. Nggak 
gitu-gitu aja. Di album 
ini saya lebih berani. 
Secara pribadi, saya lebih 
percaya diri untuk mengeksplorasi 
dan membuat musik yang bener-
bener saya pengin. Sebanyak 
60–70% pendapat dan pemikiran 
saya tercurah di album ini sehingga 
hasilnya sesuai dengan keinginan 
saya. Karena itulah, apa yang ada 
di album ini adalah album terjujur 
dari saya.

Apa yang baru dan  unik? 
Secara musik, album ini lebih 

variatif. Saya banyak mengeks-
plorasi musik yang saya pengin. 
Banyak teritori genre yang belum 
pernah saya jamah ada di dalam-
nya. Nggak hanya pop jazz, di 
sini saya juga mencoba bermain 
rock, sedikit country, dan yang 
bener-bener baru adalah electro 
dance. Dari dulu emang pengin 
punya lagu yang ada electro sound-
nya dan punya dance drive, tapi 
baru di album ini benar-benar 
terealiasi. Lagu-lagu ballad-nya 
juga beda, lebih banyak bermain 
di gitar selain full orkestra seperti 
biasa tentunya.

Bagaimana soal penggara-
pan album L1ve to Love? 

Ini adalah penggarapan album 
terlama yang saya pernah saya 

lakukan. Di album ini saya terlibat 
hampir di setiap prosesnya. Saya 
juga ciptain lagu di album ini. 
Beberapa musisi yang terlibat masih 
sama seperti sebelumnya. Ada Bebi 
Romeo, Bemby Noor, dan beberapa 
nama komposer lainnya.

Tentang lagu-lagu yang akan 
jadi jagoan di album ini, mana 
yang paling favorit? 

Banyak. Lagu Pesan Cinta yang 
udah dilempar sebenarnya adalah 

sebuah bridging single, 
lagu perantara antara 

album sebelumnya 
dan album baru 
ini. Un tuk lead 
single, selain 
With  out You, 
nanti ada Jodoh 
Pasti Ber te mu. 

Saya favorit banget 
sama lagu ini, ballad 

tapi ada sentuhan 
country ala John Mayer. 

Aransemennya macam Michael 
Bubble di lagu Home gitu. Beberapa 
jagoan saya lainnya adalah Demi 
Kamu dan Aku, dan Sabar yang 
dibuat sama Bebi Romeo. Hmm, 
ini mungkin bakal jadi amunisinya 
(lantas tertawa). 

Dari album pertama sampai 
L1ve to Love, apa metamor -
fosis bermusik yang Afgan 
rasakan? 

 Saya ngerasa banyak hal yang 
telah berubah dan berkembang. 
Khususnya, cara bernyanyi saya. 
Di album pertama Confession 
No. 1, seperti yang kalian tahu, 
lagu-lagunya masih didominasi 
genre slow dan sangat ballads, 
Terima Kasih Cinta, Sadis. Di 
album kedua, saya mulai mencoba 
menyanyikan lagu-lagu yang 
upbeat, misalnya Panah Asmara 
dan Dia Dia Dia. Nah, di album 
inilah, saya pikir album paling 
eksperimental dan berani karena 
saya menyajikan banyak warna. 
Di album ini saya ngerasain 
pendewasaan dalam bermusik, 
percaya diri. Kalaupun nanti genre 
electro dance tidak diterima publik, 
mungkin saya nggak akan 
menyentuh teritori itu lagi. 

Eksperimen Electro Dance hingga Country

Afgan juga mencoba sentuhan electro dance 
dengan campur tangan sahabatnya, Inu dan Mhala 
Numata. Hasil racikan mereka bisa kita nikmati di 

track Without You. 

Dalam album ini, 
Sherina membawakan 

lagu berjudul Demi Kamu 
dan Aku secara duet. 

Menurut Afgan, itu adalah 
salah satu lagu yang 

cerdas dalam segi 
aransemen. Nuansanya 

ngerock dengan musik 
yang megah khas 

orkestra. Tempo upbeat 
siap jadi pemantik nada 

di album ini. 

Pesan Cinta menjadi 
single pertama yang 
diperkenalkan dalam 
album ini. Nino RAN 

terlibat dalam 
penggarapannya. Usut 

punya usut, lagu itu 
berkisah tentang 

pengalaman cinta monyet 
Afgan waktu masih SMA 
dulu. Temponya upbeat 

dan bersemangat. 

Di album ini David 
NOAH menciptakan 

sebuah lagu yang bakal 
spesial banget bagi para 

Afganisme. Lagu bertajuk 
Untukmu Aku Bertahan 

memang sengaja 
didedikasikan Afgan 

buar Afganisme yang 
selalu setia memberi 

dukungan buatnya. 

Sherina

Nino RAN

David NOAH 

Afgan juga mencoba senntuhan electro dancentuhan

Inu dan Mhala 
Numata
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Bubble di lagu Home gite

2008 Confession No. 1
2010  The One
2013 L1ve To Love 

DISKOGRAFI

ANGGER BONDAN/JAWA POS

FREDRIK TARIGAN/JAWA POS

LEBIH PERCAYA DIRI: Album ini menjadi album pendewasaan Afgan. 
Pemikiran dan pendapatnya mendominasi dalam L1ve to Love.

JUSTJARED

ANCAMAN: Perry sempat mengidap kista pita suara, 
sedangkan Adele mengalami perdarahan.

REALMAGICTV

TAMPIK RUMOR: Mei mereka  bakal merilis album 
sebagai bukti masih eksis dan produktif. 

Ada Apa Besok?
INI kan sudah malem, kok ikannya belom bobok? 

Kalo kalian paling malem jam berapa sih 
boboknya? Lebih malem dari ikan nggak? Enaknya 
ngapain ya kalo belum bisa bobok gini. Mau 
ngitung domba, tapi nggak punya. Mau dibacain 
dongeng, malu udah gede gini. Terus ngapain 
dong. Baca DetEksi besok aja ya.



Targetkan 
Sepuluh 

Tembakan
MALANG–Road show Kartu As DBL 3-Points 

Competition berlangsung seru di MAN 3 
Malang kemarin (11/5). Helatan itu dibuka 

dengan dance performance 
dari tim yang seluruh 

personelnya laki-laki. Itu merupakan road 
show adu jitu tembakan tiga angka pertama 
dalam rangkaian Honda DBL 2013 East 
Java Series-South Region. 

Dalam Kartu As DBL 3-Points Competition, 
setiap peserta hanya memiliki waktu 45 
detik untuk menembakkan 15 bola yang 
terbagi ke dalam tiga rak. Penentuan 
pemenang nanti menggunakan sistem 
klasemen, yakni berdasar poin tertinggi 
dari total peserta yang mengikuti kompetisi 
itu. Poin tertinggi untuk peserta putri 
dalam road show kemarin diraih Vinsensia 
Vinni dari SMA St Albertus Malang, yakni 
6 poin. ”Kebetulan, pelatih memang 
mewajibkan untuk bisa memasukkan 
tembakan three point. Target ke depan harus 
bisa cetak lebih dari 10 poin,” ungkapnya. 

Total peserta yang mengikuti Kartu As 
DBL 3-Points Competition kemarin 41 orang. 
Nanti dipilih 8 putra dan 8 putri dengan 
skor tertinggi dari seluruh road show untuk 
kembali bertanding di babak semifinal. 
Kemudian, akan dipilih 4 peserta yang 
masuk ke babak final Kartu As DBL 3-Points 
Competition. Champion Kartu As DBL 
3-Points Competition berkesempatan 
mengikuti DBL Camp 2013 di Surabaya 
pada akhir penyelenggaraan kompetisi. 

Sementara itu, kemarin juga dilangsungkan 
road show Honda DBL 2013 East Java Series-
South Region di SMKN 10 Malang. Meski 
ini merupakan kali pertama mereka mengikuti 
kompetisi Honda DBL, tim Vocsten mengaku 
sangat siap untuk menjalani seluruh laga 
di Honda DBL. ”Kami sudah berlatih ekstra. 
Kami optimistis dapat bermain baik nanti 
walaupun seluruh personel baru kali 
pertama ikut DBL,” ucap Ady Firmansyah, 
kapten tim Vocsten. (tam/c11/ash)  

RADAR MALANG

ADU TEMBAKAN: Rafif Cahya, guard MAN 3 
Malang, berpartisipasi dalam Kartu As DBL 
3-Points Competition di sekolahnya.

WAHYUDIN/DETEKSI

PIMPIN SERANGAN: Ekojaya Christian, kapten SMA 
Frateran Surabaya, mencetak 14 poin kemarin (11/5).
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Di Balik Kekompakan Para Tim Dance Honda DBL 2013

Susah Atur Jadwal Bikin Cekcok dan Salah saat Perform
Banyak yang beranggapan bah-

wa menjadi anggota tim dance 
di Honda DBL tidaklah sesulit 

menjadi anggota tim basket. 
Padahal, persiapan sebuah tim 

dance jauh lebih rumit daripada 
yang dibayangkan.

PERSIAPAN yang matang untuk tampil di 
Honda DBL 2013 tidak hanya dilakukan para 
pemain basket, tetapi juga menjadi tuntutan 
bagi para dancer yang menemani tim basket 
sekolah masing-masing. Ya, tanpa tim dance, 
tak mungkin ada aksi menawan dari para 
pemain basket di DBL Arena. 

Memang berhasil menunjukkan gerak tari 
yang energik dan memukau merupakan 

target mereka. Namun, mereka harus benar-
benar jatuh bangun dulu sebelum bisa tampil 
kompak di lapangan. Misalnya saja tim dance 
SMAN 15 Surabaya (Libels). Sulitnya 
menyamakan jadwal justru menjadi kendala 
terbesar mereka. ”Konsep gerakan sudah 
jadi, tapi pas latihan selalu saja ada yang 
nggak bisa datang. Ada yang sibuk les, ada 
juga yang mendadak harus ikut ortu pergi. 
Buat benar-benar kumpul satu tim itu, 
susahnya minta ampun,” ungkap Chaterina 
Tianingtyas, personel tim dance Libels. 

Belum cukup kendala ketika latihan, hingga 
waktu perform pun ada saja masalah yang 
terjadi. ”Kami harus persiapkan gimana kalau 
ada masalah selama perform, kayak kostum 
salah satu anggota kami yang waktu itu (saat 
penampilan perdana, Red) tiba-tiba nggak 
bisa di-switch. Itu kan bisa bikin gerakan 

nggak sinkron,” tambah Chaterina.
Permasalahan serupa muncul di tim dance 

SMA Gloria 2 Surabaya. Meski persoalan 
sulitnya menyatukan gerakan gara-gara 
ketidakhadiran beberapa personel saat 
latihan dapat mereka atasi, tidak demikian 
persiapan lain. ”Iya, waktu tampil pertama 
itu sempat ada properti yang patah. Itu 
kami jadiin evaluasi tersendiri. Semuanya 
harus mau bertanggung jawab. Sebab, ini 
juga akibat jarang latihan bareng,” ungkap 
Fregrace Meissy, leader tim dance SMA 
Gloria 2 Surabaya. 

Untuk ke depan, mereka memilih lebih 
aware dengan kondisi tim, mulai jadwal 
latihan harus benar-benar ditetapkan sampai 
persiapan latihan dengan menggunakan 
properti. ”Kesalahan yang kemarin nggak 
boleh terulang. Kekompakan dan power 

juga harus digenjot lagi,” tambahnya
Sulitnya menjaga kondisi tim agar tetap 

kompak juga dialami tim dance SMA Petra 
2 Surabaya. Bahkan, saking susahnya 
mengumpulkan seluruh personel, tutur 
Felix Anthony, sang leader, sering timbul 
konflik di dalam timnya. ”Sering banget 
cekcok. Masing-masing juga punya ego 
yang gede, nggak datang latihan gara-gara 
masalah pribadi yang sepele. Sebel juga 
sih sebenarnya,” jelas Felix.

Karena itulah, tim dance yang berlaga di 
Honda DBL tidak bisa dipandang sebelah 
mata. Sebab, mereka punya kesulitan yang 
tak kalah mengkhawatirkannya jika 
dibandingkan dengan tim basket. Terlebih, 
mereka juga berperan penting untuk kelanjutan 
tim basket masing-masing di kompetisi itu. 
Appreciate! (tam/c11/ash)  

HONDA DBL 3X3 COMPETITION
MINGGU, 11 MEI 2013

Pukul 15.00–15.10 WIB 
SMP Negeri 5 Surabaya v 
SMP Negeri 12 Surabaya (CO)
Pukul 15.10–15.20 WIB 
SMP Negeri 3 Surabaya v 
SMP Negeri 6 Surabaya (CE)
Pukul 15.20–15.30 WIB 
SMP Negeri 6 Surabaya v 
SMP Negeri 3 Surabaya (CO)
Pukul 15.30–15.40 WIB 
SMP Negeri 12 Surabaya v 
SMP IPH Surabaya (CE)
Pukul 15.40–15.50 WIB 
SMA IPH Surabaya v  
SMA Muhammadiyah 2 Sby (CO)
Pukul 15.50–16.00 WIB 
SMA Santa Maria Surabaya v 
SMA Kartika IV-3 Sby (GURU)

HASIL KEMARIN

Putra Putri
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SMA Gloria 1 Surabaya  
SMA 17 Agustus 1945 Surabaya

SMA Frateran Surabaya  
SMA Muhammadiyah 1 Gresik

SMA Santa Maria Surabaya 
SMA Negeri 1 Surabaya

SMA Khadijah Surabaya  
SMA Santa Maria Surabaya
SMA Negeri 6 Surabaya  
SMA Antartika Sidoarjo

SMA Santa Agnes Surabaya 
SMA Cita Hati Surabaya
SMA Kemala Bhayangkari 1 Sby 
SMA Santo Carolus Surabaya

SMA Cita Hati Surabaya  
SMA Petra 4 Sidoarjo

Semua pertandingan berlangsung di 
DBL Arena Surabaya

Pukul 11.30-12.30 WIB 
SMA Al-Islam Krian Sidoarjo v 
SMA Untung Suropati Sidoarjo (CE)
Pukul 12.30-13.30 WIB 
SMA Ta’miriyah Surabaya v 
SMA Negeri 1 Sidoarjo (CO)
Pukul 13.30-14.30 WIB 
SMA Negeri 14 Surabaya v 
SMA Negeri 1 Lamongan (CO)
Pukul 14.30-15.30 WIB 
SMA Negeri 7 Surabaya v 
SMA Barunawati Surabaya (CO) 
Pukul 15.30-16.30 WIB 
SMA Negeri 17 Surabaya v 
SMA Negeri 1 Puri Mojokerto (CE)
Pukul 16.30-17.30 WIB 
SMA Negeri 13 Surabaya v 
SMKN 3 Buduran Sidoarjo (CO)
Pukul 17.30-18.30 WIB 
SMA St. Louis 1 Surabaya v 
SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo (CO)
Pukul 18.30-19.30 WIB 
SMAN 1 Sooko Mojokerto v 
SMAN 1 Puri Mojokerto (CO)

JADWAL HARI INI, MINGGU 12 MEI

CE: CEWEK   CO:COWOK

WAHYUDIN/DETEKSI

KEJUTAN: Boxers (Bonek Sixers, sebutan untuk suporter SMAN 6 Surabaya) membentuk formasi unik bersama dengan maskot kebanggaannya, Sixbee.

One Step Closer, Sanmar!
Bigman Sixers 
Sulit Ditembus

SURABAYA–Memasuki hari 
ketujuh babak penyisihan grup 
Honda Development Basketball 
League (DBL) 
2013 East Java 
Series-North Region, sejumlah tim 
mempertegas kelanjutan perjalanan 
mereka di grup yang dihuni. 
Kemarin (11/5) tim basket putra 
SMA Santa Maria Surabaya dari 
grup B menjadi tim pertama yang 
berhasil meraih kemenangan kedua 
dari tiga pertandingan yang harus 
dilakoni. Dengan kemenan gan 
tersebut, tinggal selangkah lagi 
bagi skuad besutan Joullius Christian 
itu untuk menuju babak playoff 
Honda DBL musim ini. One step 
closer, Sanmar!

Di partai keempat kemarin San-
mar, julukan SMA Santa Maria 
Surabaya, sukses menundukkan 
DJ, julukan SMA Khadijah Sura-
baya, dengan skor akhir 28-12. 
Se belu mnya, Selasa lalu (7/5), 
tim putra Sanmar juga berhasil 
menunjukkan dominasi atas tim 
putra SMAN 1 Manyar, Gresik, 

dengan kemenang an besar 32-11. 
Untuk memastikan diri ke babak 
playoff, Sanmar hanya perlu me-
menangi laga ketiga mereka saat 
melawan tim putra SMAN 15 
Surabaya 20 Mei mendatang. 

Di laga melawan DJ kemarin 
lagi-lagi Sanmar sanggup leading 
di sepanjang pertandingan. Bahkan, 
pada kuarter terakhir se rang an 
skuad Sanmar semakin tak 
terbendung. Mereka mampu 
menambah sebanyak 14 angka.

Penampilan konsisten Sanmar 
di dua laga yang sudah mereka 
ja lani menjadi kunci kesuksesan 
mereka. Tim itu memiliki kom-
posisi pemain dengan skill merata, 
teru tama di laga kemarin. Dengan 
mi nute play yang hampir sama 
(ra ta-rata pemain bermain 17 
menit), hampir tak ada pemain 
yang tak mencetak angka. 
”Memang sengaja saya bikin set 
play seperti itu. Kami bermain 
rileks, tapi tetap fokus. Kami 
bermain cepat, tapi tetap dengan 

efisiensi serangan yang tinggi,” 
ujar pelatih Joullius Christian. 

Memang tim Sanmar juga 
memiliki efisiensi tembakan dua 
angka yang cukup bagus (43 
persen) serta hanya sedikit 
turnover yang dilakukan (enam 
kali). Solidnya kerja sama tim 
Sanmar tentu menjadi ancaman 
bagi lawan-lawan berikutnya.  

Di laga lain tim putra SMAN 
6 Surabaya berhasil memboyong 
kemenangan pertamanya dengan 
mengempaskan SMA Antartika 
Sidoarjo lewat skor 18-10. ”Pela-
tih memberikan instruksi untuk 
tetap fokus dan terus bekerja 
keras. Harapannya, kami bisa 
ke final,” ungkap Mirza Fuqaha, 
sang guard yang kemarin me-
nyum bangkan 6 poin untuk 
kemenangan timnya.

Kemenangan Sixers, julukan 
SMAN 6 Surabaya, kemarin tak 
lepas dari kukuhnya benteng 
pertahanan bigman-nya. Serangan 
lawan berhasil dipatahkan sebelum 
bola sempat terarah sempurna 
ke dalam ring. Berikutnya, tim 
putra Sixers akan melawan SMA 
Santo Carolus Kamis mendatang 
(16/5). (roi/ima/c11/ash)

WAHYUDIN/DETEKSI

TEAMWORK: Tim dance Libels yakin dapat lebih energik  dan 
kompak di penampilan berikutnya.

DIMAS/DETEKSI

TAMPIL ELEGAN: Tim dance SMA Santa Agnes Surabaya menggunakan 
properti topeng untuk menunjang penampilannya.

HINDARI 
LAWAN: 
Rahmat 

Arisandi 
(jersey putih), 

guard SMA 
Kemala Bha-

yangkari 1, 
menggiring 

bola menuju 
ring lawan.

DIMAS/DETEKSI



MALANG Hari keenam Honda 
DBL East Java Series-South Region 
kemarin (29/5) berakhir untuk ke-
menangan kedua tim putra SMAN 
1 Kediri. Mereka mengan daskan 
SMKN 10 Malang dengan skor akhir 
28-7. Dengan kemenangan itu, tim 
putra SMAS’T, julukan SMAN 1 
Kediri, mantap menuju playoff.

Semangat roster SMAS’T merebut 
kemenangan kedua mereka kemarin 
bisa jadi terlecut karena mereka 
ingin kembali head-to-head 
melawan tim SMA Kolese 
Santo Yusup Malang. Pa-
salnya, pada perhelatan 
Honda DBL musim lalu, 
tim putra SMAS’T hanya 
berhasil menjadi runner-up 
grup E setelah di laga per-
dananya langsung dijegal 
Kosayu, sebutan SMA Kolese 
Santo Yusup Malang. Tahun 
ini, entah dewi fortuna mana 
yang menghampiri mereka, 
SMAS’T kembali berada di 
grup yang sama dengan Kosayu.

Untuk mewujudkan ambisinya, 
pada laga kemarin SMAS’T berhasil 
menang jauh atas SMKN 10 Malang. 
Meski demikian, permainan SMAS’T 
sempat telat panas. Kedua tim yang 
memiliki komposisi pemain berpostur 
kecil sama-sama mene rapkan per-
mainan yang mengan dalkan speed 
dan fast break. Di dua kuarter awal 
kedua tim terkesan tergesa-gesa 
dalam me nyusun serangan. Hingga 
halftime skor yang dikoleksi kedua 
tim sangat minim, yakni 8-7 untuk 
keunggulan SMAS’T. 

Memasuki kuarter ketiga, perma-
inan SMAS’T makin panas. Peru-
bahan strategi defense dari man-
to-man ke zone defense terbukti 
am puh untuk mengunci pergerakan 
Vocstean, sebutan SMKN 10 Malang. 
Sejumlah bola steal dan rebound 
yang didapatkan SMAS’T berhasil 
dikonversikan menjadi angka.  Layup 
dan under-ring forward sekaligus 
kapten SMAS’T Mohammad Faisal 

membuat perolehan SMAS’T men-
jadi 14-7 di akhir kuarter ketiga.  

SMAS’T semakin menjadi-jadi 
di kuarter terakhir. Serangan demi 
serangan mereka eksekusi dengan 
baik. Di kuarter ini mereka me-
nambah 14 angka, sedangkan 
lawan tetap scoreless.

”Hari ini (kemarin, Red) anak-anak 
bermain underperform. Mereka telat 
panas. Field goal-nya juga jelek. 
Banyak bola yang dieksekusi de ngan 

kurang bagus. Tapi, set elah 
pe  rubahan strategi, fast bre-
ak-nya banyak yang berhasil,” 
jelas pelatih SMAS’T Aditya 
Yudha Prayoga. 

Dengan kemenangan ke-
dua kemarin, SMAS’T  tinggal 
menyisakan game melawan 
Kosayu. Tahun lalu SMAS’T 
dikalahkan Kosayu pada 
laga perdana. Tahun ini 
mereka akan bertemu 
dengan Kosayu di laga 
terakhir pada 3 Juni. Jika tak 

mau gagal lagi ke playoff, mau tidak 
mau SMAS’T  harus m emenangi 
pertan dingan tersebut.

”Hasil drawing grup mau seperti 
apa pun ya harus dilalui. Kami 
harus fight sebisa kami. Satu grup 
lagi dengan Kosayu tidak membuat 
kami trauma. Kami malah 
bersemangat buat melakukan 
revans,” tutur Aditya. 

Hal itu dibenarkan Faisal. ”Kami 
justru senang bisa satu tim lagi ber-
sama Kosayu. Tahun lalu kami me-
mang kalah, tapi tahun ini kami yakin 
bisa menang,” tegasnya antusias.  

Persaingan di grup A akan semakin 
seru jika Sabtu besok (1/6) Kosayu 
juga berhasil merebut kemenangan 
keduanya atas SMKN 5 Malang. Jika 
hal itu terjadi, pertandingan Kosayu 
kontra SMAS’T akan menjadi laga 
do or die. Apakah Kosayu tetap mam-
pu menunjukkan dominasinya atas 
SMAS’T? Ataukah SMAS’T berhasil 
mewujudkan misi revans mereka? 
Tidak ada yang tahu. (roi/c9/ash)  

Putra Putri

HASIL KEMARIN
GOR PERTAMINA UB MALANG
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SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung 
MA Negeri 3 Malang 

SMA Negeri 2 Kediri  
SMA Negeri 1 Malang
SMA Negeri 1 Kediri  
SMK Negeri 10 Malang

SMA Frateran Malang   
SMA Negeri 5 Malang

SMA Negeri 8 Malang   
SMA Negeri 10 Malang

SMA Santa Maria Malang
SMAN 1 Boyolangu, Tulungagung
SMAN 1 Boyolangu, Tulungagung 
SMK Negeri 1 Kediri
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INFO DBL

Jangan ketinggalan berita seputar Honda DBL 
East Java Series! Selain mengikuti terus 
beritanya di Jawa Pos, kamu juga bisa 

mengakses website dblindonesia.com dan 
Twitter @dblindonesia atau @deteksijp.

GOR PERTAMINA UB MALANG

DBL ARENA SURABAYA

Pukul 12.00-13.00 WIB 
SMA Negeri 2 Jember v 
SMAN 1 Kepanjen, Malang (CO)
Pukul 13.00-14.00 WIB 
SMAN 1 Kejayan, Pasuruan v 
Charis National Academy 
Malang (CO)
Pukul 14.00-15.00 WIB 
SMA Negeri 8 Malang v 
SMAN 1 Bangil, Pasuruan (CE)
Pukul 15.00-16.00 WIB 
SMA Kolese St. Yusup Malang v  
SMK Negeri 5 Malang (CO)
Pukul 16.00-17.00 WIB 
SMA Negeri 3 Malang v 
SMA Negeri 2 Lumajang (CO)
Pukul 17.00-18.00 WIB 
Brawijaya Smart School Mlg v
SMAN 1 Bangil, Pasuruan (CO)

Pukul 18.00-19.00 WIB  
SMK Negeri 5 Malang v  
MA Negeri 3 Malang (CE)

Pukul 11.00-12.00 WIB 
SMA Negeri 16 Surabaya v 
SMA Untung Suropati (CE)
Pukul 12.00-13.00 WIB 
SMA Gloria 1 Surabaya v 
SMA Negeri 1 Tuban (CE)
Pukul 13.00-14.00 WIB 
SMA Negeri 1 Waru, Sidoarjo v 
SMA Negeri 7 Surabaya (CE)
Pukul 14.00-15.00 WIB 
SMA Negeri 3 Sidoarjo v 
SMA Frateran Surabaya (CE)
Pukul 15.00-16.00 WIB 
SMA Negeri 5 Surabaya v 
SMA Negeri 6 Surabaya (CO)
Pukul 16.00-17.00 WIB 
SMA Negeri 1 Tuban v  
SMA Frateran Surabaya (CO)
Pukul 17.00-18.00 WIB 
SMA Negeri 3 Sidoarjo v 
SMA Santa Agnes Surabaya (CO)
Pukul 18.00-19.00 WIB  
SMA Trimurti Surabaya v 
SMA YPPI 1 Surabaya (CO)

JADWAL, SABTU 1 JUNI

JADWAL PLAYOFF

CE: CEWEK   CO: COWOK

Tiru Attitude Si 
Mother Monster
SIAPA yang tak kenal dengan sosok Lady Gaga 

alias Si Mother Monster? Diva yang memiliki karakter 
kuat, baik dalam soal perilaku maupun stage act, 
ini sukses menginspirasi penampilan tim dance 
SMA Santa Maria Malang. 

Karakter Lady Gaga berhasil dibawa ke tengah-tengah 
GOR Pertamina UB Malang oleh tim dance Sanmar 
(julukan SMA Santa Maria Malang) kemarin (29/5). 
Ya, jika tahun lalu tampil mengusung koreografi ala 
Mesir, tahun ini Sanmar membawakan personal dan 
attitude seorang Lady Gaga. Kesan sexy, freak and  
glamour dibawakan secara apik oleh runner-up Honda 
DBL Dance Competition musim lalu itu. 

Berbalut kostum merah dan silver, dancer Sanmar 
tampil dengan riasan simbol petir yang terbuat dari 
glitter yang juga berwarna merah dan silver di wajah 
mereka. Sementara itu, sebuah mahkota kecil juga 
diletakkan di atas kepala anggota tim dance cewek.

”Tahun ini kami membawakan personal dan attitude 
Lady Gaga dalam gerakan dance kami. Makanya, 
kesan freak, seksi, dan glamor sengaja kami tonjolkan,” 
ujar Jemima Kezia Karenhapakh, kapten dance Sanmar. 
Mereka sengaja memilih karakter Lady Gaga karena 
dianggap extraordinary, fenomenal, dan beda.

Seperti biasa, tim dance Sanmar tetap menampilkan 
gerakan-gerakan yang segar. Kombinasi berbagai 
gerakan hip-hop style masih menjadi andalan Sanmar 
tahun ini. Bedanya, emosi dan mood penonton 
lebih dimainkan. 

Diawali dengan gerakan bertempo pelan, tiba-tiba 
penonton dibuat terperangah oleh koreografi yang 
khas musik dubstep. Setelah itu penonton dibuat 
kembali ke gerakan bertempo slow diringi lagu 
Telephone milik Lady Gaga.  ”Memang sengaja mood 
gerakannya berubah-ubah. Karena kami memang 
pengin ada permainan emosi dalam gerakan dance 
kami yang bikin penonton menahan napas ngelihat 
gerakannya,” terang Jemima. (roi/c9/ash)

Laga Terakhir Melawan Kosayu

EKSPRESI: 
Para pemain 

SMA Frateran 
Malang sangat 

antusias 
ketika melihat 

rekannya 
bertanding di 

lapangan.

GITA/DETEKSI 

PLAYMAKER: Kapten SMAN 1 Kediri Mohammad Faisal (kiri) berhasil men-
cetak tujuh poin untuk kemenangan timnya kemarin (29/5).

GITA/DETEKSI

KONSEP BEDA: Tampil bak konser Lady Gaga, tim dance SMA Santa Maria 
Malang sukses memukau seluruh penonton yang hadir.

SIAP

Wajah-Wajah Baru di Sweet Sixteen Honda DBL 2013 East Java Series-North Region

Empat Tahun Hanya Bermimpi, Kini Siap Rebut Gelar Juara
PETA kekuatan tim-tim elite di 
Honda DBL musim ini menun-

jukkan adanya perubahan. 
Beberapa tim papan atas justru 

bertumbangan saat babak pe-
nyisihan grup. Hasilnya, sejum-
lah wajah barulah yang muncul 

di playoff  musim ini.

BERAKHIRNYA babak penyisihan grup 
Sabtu lalu (25/5) memperlihatkan tiga 
nama baru yang melenggang ke babak 
sweet sixteen Honda DBL 2013 East Java 
Series-North Region. Mereka adalah tim 
putri SMAN 3 Sidoarjo dan SMA IPH 
Surabaya serta tim putra SMAN 1 Gresik. 

Ketiganya berhasil menyapu bersih semua 
laga. Bahkan, tim putri Smantig, sebutan 
SMAN 3 Sidoarjo, berhasil memperoleh 
goal average tertinggi di antara seluruh 
peserta, yakni sebesar 17,50 (memasukkan 
105 poin dan kemasukan 6 poin). 

Bagi putri Smantig, keberhasilan 
mereka ke playoff men-
jadi jawaban atas semua 
keraguan mengenai tim pu tri SMAN 
3 Sidoarjo. Selama ini tim putri Smantig 
memang belum pernah sekali pun 
melaju ke playoff.

Namun, tahun ini Smantig datang dengan  
komposisi pemain yang ”mengerikan”. 
Mereka diperkuat sejumlah center yang 
begitu galak di bawah ring serta small 
man yang sangat produktif. Sepanjang 
babak penyisihan grup kemarin, efisiensi 

tembakan para penggawanya bahkan 
mencapai hampir 50 persen.

”Tentu kami senang bisa lolos ke playoff. 
Tapi, kami tidak ingin bersikap berlebihan. 
Perjalanan kami masih jauh. Tantangan 
di depan semakin berat,” papar Catur 
Aidah, kapten Smantig. 

Tak kalah dengan Smantig, tim putri 
SMA IPH  Surabaya tampil sangat progresif. 
Mengawali musim ini dari babak penyisihan 
awal, IPH berhasil menjadi juara grup 
A. Meski hanya diperkuat delapan pemain 
saja, secara taktis IPH kuat di semua sektor. 
Untuk offense, hampir semua pemain 
memiliki speed yang tinggi serta 
kemampuan drive yang tajam. Sementara 
dalam hal defense, kehadiran center yang 
menjulang dan penuh talenta tentu 
menciutkan nyali lawan.

Lain lagi Smansagres, sebutan SMAN 
1 Gresik. Keberhasilan mereka melaju 
ke playoff ternyata memiliki makna 
tersendiri. ”Ini adalah mimpi empat 
tahun kami yang tertunda. Ini seperti 
dream come true buat anggota tim basket 
kami,” papar Gigih Bagas Prasetyo, 
kapten Smansagres. Ya, hampir semua 
pemain Smansagres dulu memang 
berasal dari SMP yang sama. Mereka 
pernah berpartisipasi di JRBL (spinoff 
dari DBL Junior). Namun, baru kali 
inilah mereka bisa mencicipi pride 
bermain di babak playoff.

Dengan track record yang demikian, 
bukan tidak mungkin ada di antara 
ketiganya yang akan merebut gelar juara. 
Kita tunggu saja aksi mereka Sabtu besok 
(1/6). (roi/c9/ash) 

GITA/DETEKSI

TAWA BAHAGIA: Seluruh anggota tim SMA Negeri 1 Gresik untuk kali 
per tama berhasil lolos ke babak playoff.

GITA/DETEKSI
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HASIL KEMARIN

Putra Putri

DBL ARENA SURABAYA
36
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SMA Negeri 3 Sidoarjo   
SMA Gloria 2 Surabaya

SMA Negeri 20 Surabaya  
SMA Petra 4 Sidoarjo
SMA Antartika Sidoarjo  
SMA Santo Carolus Surabaya

SMA Gloria 1 Surabaya   
SMAN 1 Waru Sidoarjo

SMA Santa Agnes Surabaya  
SMA Negeri 7 Surabaya 
SMA Negeri 2 Surabaya   
SMA Petra 4 Sidoarjo
SMA Negeri 1 Sidoarjo   
SMA Trimurti Surabaya

Semua pertandingan berlangsung di 
DBL Arena Surabaya.

Pukul 12.00-13.00 WIB 

SMA Negeri 2 Lamongan v  

SMA IPIEMS Surabaya (CO)

Pukul 13.00-14.00 WIB 

SMA Barunawati Surabaya v  

SMA Muhammadiyah 2 Sda (CO)

Pukul 14.00-15.00 WIB 

SMAN 1 Manyar Gresik v 

SMA Khadijah Surabaya (CO)

Pukul 15.00-16.00 WIB 

SMAN 1 Puri Mojokerto v  

SMA Santa Maria Surabaya (CE)

Pukul 16.00-17.00 WIB *) 

SMA Negeri 6 Surabaya v  

SMA Kemala Bhayangkari 1 Sby (CO)

Pukul 17.00-18.00 WIB *) 

SMAN 1 Puri Mojokerto v  

SMA Negeri 5 Surabaya (CO)

Pukul 18.00-19.00 WIB *) 

SMA Negeri 2 Surabaya v  

SMA Ciputra Surabaya (CO)

JADWAL HARI INI, KAMIS 23 MEI

 *) DO OR DIE   -  CE: CEWEK   CO: COWOK

KEMARIN (22/5) tertulis akan ada road show di region selatan, tepatnya di 
Radio Makobu Malang dan di SMAN 3 Sidoarjo. Seharusnya talk show 
diadakan di Radio Kencana Malang dan SMAN 3 Malang. Untuk hal ini, 

redaksi mohon maaf. (*)

Skenario Lolos Playoff dan Degradasi Grup Putra (2-Habis)

Menunggu Sebelas Calon Terakhir Pemilik Tiket Babak Playoff 
Persaingan di grup putra untuk 

mendapat tiket playoff  selalu sengit. 

Sebab, di masing-masing grup hanya 

diambil satu wakil yang melaju ke 

babak selanjutnya. 

Hingga hari ini, empat tim 

sudah memastikan tempat di babak 

playoff . Memasuki hari penyisihan ke-

17 di antara 20 hari yang direncanakan, 

inilah skenario perebutan tiket-tiket 

terakhir. (*/c10/ash)

GRUP I

SMA Santo Stanislaus Surabaya, SMA Trimurti 
Surabaya, SMAN 2 Lamongan, SMA IPIEMS Surabaya

Duel do or die seru akan terjadi pada laga SMA 
Santo Stanislaus versus SMA Trimurti pada Sabtu 
nanti (25/5). Sebab, kedua tim merupakan 
penghuni posisi pertama dan kedua di grup ini. 
Sementara itu, hari ini (23/5) juga terjadi do or 

die antara SMAN 2 Lamongan versus SMA IPIEMS. 
Kedua tim harus berjuang keras agar menang 
dan terhindar dari degradasi.

GRUP J

SMA YPPI 1 Surabaya, SMAN 7 Surabaya, SMA 
Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SMA Barunawati Surabaya

Posisi puncak klasemen grup J masih dipegang 
YPPI 1 hasil dari dua kemenangan mutlak. 
Jika YPPI 1 menang melawan SMAN 7 pada 
Sabtu mendatang (25/5), maka YPPI 1 dipastikan 
lolos playoff. Tapi, bila kalah, maka SMAN 
7-lah yang akan masuk playoff, dengan catatan 
hari ini (23/5) SMA Barunawati menang atas 
SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo agar tidak 
terjadi goal average.

GRUP K

SMAN 1 Gresik, SMA St Louis 1 Surabaya, 
SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, SMAN 3 Tuban

Dua partai terakakhir pada hari terakhir babak 
penyisihan grup Sabtu (25/5) akan menjadi 

SURABAYA  Laga-laga menen-
tukan kembali mewarnai hari ke-
17 babak penyisihan grup Honda 
Development Basketball League 
(DBL) 2013 East Java Series-North 
Region kemarin (22/5). Sejumlah 
tim kembali memastikan diri ke 
babak sweet sixteen. Di sektor putra, 
SMAN 3 Sidoarjo dan SMA Gloria 
1 Surabaya mengunci keme nangan 
ketiga mereka dan keluar sebagai 
juara di grup masing-masing. 
Sementara di sektor putri, 
SMAN 7 Surabaya juga 
berhasil membawa pulang 
satu tiket playoff. 

Ziebend, julukan tim 
basket putri SMAN 7 Sura-
baya, akhirnya bisa berna-
pas lega. Laga do or die 
kontra SMA Santa Agnes 
Surabaya (Stag) kemarin 
berakhir manis dengan 
kemenangan di kubu me-
reka. Dengan hasil terse but, 
Ziebend keluar sebagai runner-up 
grup G sekaligus mema tahkan 
rekor playoff Stag. Sejak 2007 tim 
putri Stag konsisten masuk ke 
babak playoff. Musim ini mereka 
harus menerima kenyataan bahwa 
menjadi runner-up grup saja 
mereka tak mampu. 

Di laga kemarin, Ziebend menun-
jukkan ketangguhannya atas Stag 
dengan skor akhir 23-13. Ziebend 
berhasil mendominasi pertan-
dingan sejak kuarter kedua. 
Praktis, Stag hanya mampu me-
nguasai per mainan di kuarter 
pertama. Kuarter itu ber akhir 6-4 
untuk keunggulan Stag. 

Namun, memasuki kuarter be-
rikut nya, Ziebend selalu sukses 
menambah angka lewat sejumlah 
fast break yang tereksekusi sem-
purna. Sebaliknya, performa peng-
gawa Stag makin menurun, terutama 
setelah salah seorang motor se-
rang an mereka Stefani Horison 

harus keluar dari lapangan karena 
cedera pada menit kelima. Keluarnya 
Stefani yang sekaligus merupakan 
kapten Stag cukup memengaruhi 
daya gedor serangan Stag.

Di kuarter terakhir permainan 
pasukan Stag tak kunjung membaik. 
Walaupun mereka berhasil menamb-
ah angka, itu tak cukup untuk 
mengejar keunggulan Ziebend yang 
masih konsisten dengan pola defense 
dan offense-nya. Hingga buzzer akhir 

pertandingan berbunyi, 
Ziebend tetap unggul.

”Sama sekali nggak me-
nyangka Ziebend bisa masuk 
sweet sixteen. Kebetulan tadi 
pemain kunci dari Stag 
cedera, jadi kami manfaatin 
peluang itu sebaik-baiknya. 
Semoga paling nggak kami 
bisa sampai fantastic four,” 
ungkap Neri Andriani, 
kapten tim Ziebend.

Di pertandingan lainnya, 
laga sengit juga terjadi saat SMA 
Antartika Sidoarjo berhadapan 
dengan SMA Santo Carolus Surabaya. 
Laga do or die untuk menghindari 
degradasi itu berlangsung ketat. 

Pada dua menit terakhir di kuar-
ter pemungkas, Santo Carolus 
(s ebutan SMA Santo Carolus Sura-
 baya) sempat unggul 12-11. Namun, 
tembakan three point guard Ants 
(sebutan SMA Antartika Sidoarjo) 
Jefri Putro Sanjoyo membuat Ants 
unggul 14-12. Tak lama, Ants kem-
bali menambah satu angka lewat 
free throw guard Hanifudin.

Under one minute, Santo Caro lus 
hanya mampu menambah ang ka 
lewat sebuah free throw Aldi Ray-
naldi. Bunyi buzzer me nyudahi 
per lawanan Santo Carolus atas Ants 
dengan skor tipis 13-15. De ngan 
ha sil tersebut, SMA Santo Carolus 
men duduki posisi juru ku nci di grup 
N. Se mentara Ants selamat dari 
degradasi. (roi/tam/c9/ash)

Jaga Gengsi 
Tuan Rumah

AJANG adu kreasi gerakan dance pada road 
show Biore Blossom Star Dance Competition 
berlangsung seru di SMAN 3 Malang kemarin 
(22/5). Sebanyak 14 tim dance mengikuti audisi 
road show itu untuk mendapatkan hadiah 
berlibur ke Bangkok, Thailand. 

Setiap tim menyuguhkan penampilan dance 
yang energik. Bertempat di Aula 
Tugu, semua tim berusaha tampil 

menarik di depan seluruh siswa Smanti, sebutan 
untuk SMAN 3 Malang, serta dewan juri. Tak 
ketinggalan, mereka juga harus menceritakan 
perjuangan mereka untuk mengikuti Biore Blossom 
Star Dance Competition ini. 

”Semua peserta tampil kreatif dan unik. Tapi, 
kami harus memilih lima yang terbaik,” ungkap 
Dianita Kusuma, brand manager Biore Facial 
Foam PT KAO Indonesia yang menjadi juri 
dalam audisi itu. Dalam audisi tersebut, dewan 
juri memang memilih lima tim dance saja yang 
nanti beraksi lagi pada babak semifinal Honda 
DBL 2013 East Java Series-South Region di 
GOR Pertamina UB Malang 9 Juni mendatang. 
”Hanya tim dengan dance dan cerita terbaik 
yang akan menjadi pemenang kompetisi ini,” 
ungkap Arthur Rusli, supervisor DetEksi Jawa 
Pos yang menjadi salah seorang juri.

Demi nama baik sekolah, tim dance Smanti 
pun berhasil mempertahankan gengsi 

mereka sebagai tuan rumah dengan 
sukses masuk dalam deretan lima 
tim dance terbaik untuk wilayah south. 

Izdihar Rahmadinda, kapten tim dance 
Smanti, mengatakan sangat bangga bisa menjadi 
lima finalis terbaik dari audisi kemarin. ”Kami 
senang bisa lolos. Sebelum tampil di semifinal 
nanti, akan ada beberapa hal yang perlu kami 
ubah,” ungkapnya. 

Tim dance Smanti bakal tampil di babak 
semifinal bersama SMAN 10 Malang, SMAN 
5 Malang, SMAN 6 Malang, dan SMAN 1 Kepanjen 
Malang. (tam/c9/ash)

RADARMALANG

BIG FIVE: Arif Purwadi, chief store advisor PT KAO 
Indonesia-Malang, memberikan goodie bag kepada  
finalis Biore Blossom Star Dance Competition. 

ajang do or die grup K. SMAN 1 Gresik bakal 
melawan SMA St Louis 1 Surabaya untuk 
memperebutkan tiket playoff. Sementara itu, di 
pertandingan selanjutnya, SMAN Hang Tuah 2 
Sidoarjo akan do or die menghindari degradasi 
melawan SMAN 3 Tuban.

GRUP M

SMAN 5 Surabaya, SMAN 1 Puri Mojokerto, SMAN 1 
Sooko Mojokerto, SMAN 3 Mojokerto

Partai keenam hari ini (23/5) merupakan do 
or die yang cukup menegangkan antara SMAN 
5 Surabaya melawan SMAN 1 Puri Mojokerto. 
Akankah Puri kembali terhenti di laga terakhirnya 
untuk merebut tiket playoff seperti tahun yang 
lalu? Sebab, secara statistik, SMAN 5 Surabaya 
memiliki rata-rata poin dua kali lebih tinggi 
daripada Puri. 

GRUP N

SMAN 6 Surabaya, SMA Kemala Bhayangkari 1 
Surabaya, SMA Santo Carolus Surabaya, SMA 

Antartika Sidoarjo

Sama-sama sudah meraih dua kemenangan 
atas SMA Santo Carolus dan SMA Antartika, 
SMAN 6 dan SMA Kemala Bhayangkari 1 akan 
melakoni laga do or die hari ini (23/5) pukul 
16.00. Sementara itu, SMA Santo Carolus harus 
terdegradasi karena kalah oleh SMA Antartika 
pada laga do or die kemarin (22/5).

GRUP O

SMA Ciputra Surabaya, SMAN 2 Surabaya, SMAN 
18 Surabaya, SMAN 4 Sidoarjo

Pertandingan terakhir hari ini (23/5) akan diwarnai 
duel panas superseru antara SMA Ciputra Surabaya 
kontra SMAN 2 Surabaya yang berebut satu tiket 
ke playoff. Hingga saat ini, Ciputra masih memimpin 
klasemen dengan goal average 2,78. Di bawahnya, 
SMAN 2 Surabaya, memiliki goal average 2,57. 
Keduanya memiliki peluang yang sama besar 
untuk memenangi laga.

Th ree Point Selamatkan Ants

GITA/DETEKSI

TAK TERBENDUNG: Pergerakan forward Ziebend Namidya Ayu Kartika (atas) 
kerap membuat pertahanan Stag kocar-kacir di laga do or die kemarin (22/5).

WAHYUDIN/DETEKSI

A K S E N  G O L D :  T i m  d a n c e 
SMA Santo Carolus Surabaya 
menampilkan konsep etnik dan 
modern dalam koreografinya.

DIMAS/DETEKSI

KOMPAK BIRU: Suporter SMAN 20 Surabaya memberikan dukungan penuh 
kepada timnya saat melawan SMA Petra 4 Sidoarjo.

KOREKSI

TENTUKAN NASIB: Guard SMA Kemala 
Bhayangkari Surabaya Bitsar Ihsani harus 
melakoni laga do or die melawan SMAN 6 
Surabaya untuk lolos ke babak playoff.

DIMAS/DETEKSI
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Pemenang Quiz Muzik Edisi 11 Januari 2013

Personel  paramore yang masih bertahan adalah  
Hayley William, Jeremy Davis, dan Taylor York

Rizky Yudia Putra, rizky**@gmail.com
Vica Aulya Rivera, sakura_***@yahoo.com
Pramudita Rah Mukti, prmr***@gmail.com

Selamat kamu berhak mendapatkan album 
keren yang pernah di review di halaman muzik 
DetEksi. Kamu bisa mengambil hadiahnya di 
mabes DetEksi dengan menghubungi Vava 

DetEksi terlebih dulu ke nomor 031-820 2004.

Turunkan Tempo
Tampil bertiga, Boomerang seperti terlahir berbeda. 

Lewat album Reboisasi-nya, Boomerang bermain 
sedikit ”menyimpang” dari musik heavy metal 
yang biasa mereka bawakan. Lead single berjudul 
Nol dibawakan dengan tempo sedang dan harmonisasi 
musik yang sedikit menonjolkan groove pada drum 
serta bas yang mengentak lambat. 

Lagu Dalam Hening, Tetap Berdiri, dan 
Menggapai Harapan juga dibawakan dengan 
harmoni musik yang sendu. Distorsi gitar hanya 
terdengar pada beberapa bagian dengan petikan 
panjang yang terdengar menyayat. 

Warna berbeda terlihat pada track kelima, Embun 
Pagi. Dibuka dengan gebukan ringan perkusi dan 
iringan efek musik elektronik, energi Boomerang 
seperti baru terlihat. Nuansa heavy metal mulai 
terasa menampar. Nuansa senada dibawakan pada 
lagu And The Story Begin. Lirik lagu itu ”dilanjutkan” 
oleh lagu Tertawa Lepas.(ash/c6/puz)

Dominasi Dubstep
MUSE semakin perkasa dalam progressive 

rock yang diusung dalam lagu-lagunya. Genius! 
Kali ini Muse sukses melakukan cut and mix 
genre dubsteb tanpa menghilangkan nuansa 
drama rock yang menjadi ciri khas Muse. 

Supremacy yang dimainkan dalam tracklist pertama 
membawakan suasana tragedi lewat rolling snare 
drum serta petikan gitarnya yang ’’meringis”. 
Perbedaan di album keenam ini mulai terasa 
pada lagu Madness. Secara fantastis, Muse 
menggabungkan irama lambat dengan ketukan 
dubstep yang menghentak lembut. 

Dentuman dubstep semakin menggila pada 
lagu Follow Me dan semakin membuncah pada 
The 2nd Law: Unsustainable. Muse goes dubstep! 
The 2nd Law: Isolated System mampu menutup 
album ini dengan getir. Lagu tersebut, tampaknya, 
memang dipasang sebagai antiklimaks lagu 
Supremacy. (ash/c7/puz)

ARTIS 
Boomerang
ALBUM
Reboisasi 
FORMAT
CD

ARTIS
Muse

ALBUM
The 2nd Law

FORMAT
CD

REVIEW

Sepak Terjang Kreatif Endank Soekamti di Album Angka 8

Memilih Label Mandiri, Karya Keroyokan dengan Kamtis Family

Lahirkan Native sebagai 
Rilisan Ketiga

INSPIRASI seorang musisi bisa dicari dengan 
berbagai cara. OneRepublic percaya bahwa inspirasi 
bisa muncul di mana saja. Jika biasanya mereka 
melakukan rekaman di markasnya di Denver, 
kali ini mereka lebih memilih vakansi untuk 
menggarap album teranyarnya.

Hasilnya, album bertajuk Native itu bakal kaya 
dengan berbagai sound lokal sepanjang perjalanan 
mereka. Album terbaru band yang pertama melejit 
lewat single Apologize tersebut akan dilempar ke 
pasaran Maret mendatang.

Di setiap tempat yang mereka dikunjungi, Ryan 
Tedder (vokal), Zach Filkins (gitar), Drew Brown 
(gitar), Eddie Fisher (perkusi/drum), dan Brent 
Kutzle (bas) getol meng-update lokasi mereka 
lewat akun Twitter-nya. Los Angeles, Paris, London, 
dan Yunani adalah tempat yang masuk dalam 
perjalanan kreatif OneRepublic. 

Zach Filkins mengatakan, Yunani menjadi 
tempat favoritnya. Cukup banyak yang diperoleh 
band rock asal Colorado itu selama di Yunani. 
Mereka bahkan bekerja sama dengan sejumlah 
musisi lokal di sana. Di sebuah studio yang ada 
di Santorini, pulau kecil yang indah di lepas 
pantai Yunani, mereka merekam berbagai ide 
dan musik yang mereka dapatkan.

’’Saat berada di Yunani, kami sedang menggarap 
beberapa lagu tertentu dan kami berpikir mungkin 
keren jika ada musisi lokal yang masuk di lagu 
ini. Di sana kami menemukan seorang perempuan 
yang bisa memainkan akordion, kecapi, dan 
menyanyikan musik tradisional. Kami 
mengajaknya untuk ikut mengisi sound musik 
kami. Kalian nggak akan menemukan itu di 
Denver kan?” ujar Zach, lantas tertawa. 

Kepuasan demi kepuasan itulah yang diperoleh 
OneRepublic dari perjalanan kreatif mereka. Tiap 
lokasi vakansi selalu membawa inspirasi untuk 
dicomot ke dalam albumnya. ”Selama ini kami 
tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu 
bersama. Di Amerika? Oh, oke mungkin selamat 
datang di surga. Tapi, kalian nggak bisa memanjat 
dan mendaki sesuka hati kan, haha,” paparnya. 

Mereka pun sangat puas dengan karya yang 
mereka hasilkan di album ketiga itu. ”Kami 
ingin selalu menjaga ide-ide segar yang muncul. 
Dan, itu terbukti membuat kami terus terinspirasi, 
kreatif, dan mendorong untuk terus menulis 
dan menulis materi baru,’’ katanya. Native, 
lanjut dia, seperti mewakili ekspresi terbaru 
dan evolusi dari musik OneRepublic. 

’’Lebih banyak lagu uptempo di album ini. Untuk 
instrumen, lebih banyak keyboard dan synthesizer,” 
paparnya.  Zach Filkins menyatakan optimismenya 
terhadap album itu. ”Album ini bakal jadi yang 
paling upbeat dan menawarkan track yang optimistis. 
Dan, saya juga optimistis album ini bisa jadi lebih 
baik daripada album sebelumnya. Kalaupun 
tidak berhasil, kami akan terus mencobanya lagi,” 
ungkapnya. (roi/bs/c6/puz)

Endank Soekamti menutup 2012 
dengan album Angka 8. Album 
itu terasa spesial karena sudah 

ditunggu Kamtis Family dan jadi 
pembuktian  setelah memutuskan 

mandiri lewat Euforia Records.

BAND asal Jogjakarta yang dimotori Erix 
(bas, vokal), Dory (gitar, vokal), dan Ari (drum) 
itu makin percaya diri dengan moto andalan 
mereka, ”Mandiri dalam Bekerja dan Merdeka 
dalam Berkarya”. Ini merupakan kali pertama 
Endank Soekamti menelurkan karya di bawah 
label sendiri. Empat album sebelumnya, 
masih dinaungi label Warner Music dan 
Nagaswara. Tapi, kali ini mereka memilih 
untuk keluar dari zona nyaman. Langkah 
berani meluncurkan album lewat label sendiri 

dilakoninya. ”Kalau dulu budgetting dan 
sebagainya masih diurusi. Tapi, sekarang 
semuanya sendiri. Gimana caranya kita harus 
bisa mandiri,” ujar Erix. 

Bukan Endank Soekamti namanya jika tidak 
bisa menyiasati keterbatasan dengan kreativitas. 
Jalur internet digarap habis-habisan sebagai 
media promosi jitu Endank Soekamti.  Sebuah 
webseries bertajuk Ngintip  Endank Soekamti’s 
5th Album dibuat untuk promo. Webseries yang 
menceritakan behind the scene Angka 8 itu di-
upload secara rutin tiap hari selama 30 hari di 
akun YouTube mereka pada bulan puasa lalu. 

”Kami kan band yang susah muncul di TV atau 
media mainstream tuh. Ya udah, gimana caranya 
kami bisa tetap promo yang sekaligus bisa 
ngedeketin kami dengan Kamtis,” papar Erix. 
Tak hanya webseries, sebelumnya Endank 
Soekamti juga pernah membuat radio online 
Soekmati FM sebagai media radio yang 

memperdengarkan musik mereka dan musisi 
lain yang sama berjuang di jalur indie. Mereka 
juga pernah membuat komik, klip video, 
sampai film dokumenter sendiri.

”Kami cuma terbiasa ngerespons keterbatasan 

DOK.PRIBADI 

TAK HABIS AKAL: Endank Soekamti selalu punya  
terobosan untuk tetap eksis di industri musik.

yang menuntut kami berpikir sekreatif mungkin 
agar  mimpi kami tetap terwujud di tengah 
keterbatasan itu,” imbuhnya. 

Menciptakannya memang membutuhkan 
perjuangan esktra. Endank Soekamti menganggap 
ini sebagai awal peperangan  di industri musik 
secara berdikari. Hal itu juga sesuai dengan 
cover album yang menunjukkan personel 
Endank Soekamti sebagai pasukan tempur. 

”Album ini juga milik Kamtis. Lirik-lirik di 
dalam album ini juga banyak  kami buat bareng 
sama Kamtis. Artwork cover juga karya Kamtis. 
Album ini mewakili suara-suara Kamtis di seluruh 
Indonesia. Menurut kami, album ini adalah 
yang paling perfect sejauh ini,” ungkap Erix. 

Bersamaan dengan album itu, mereka juga 
merilis sebuah buku biografi. ”Ternyata, dengan 
mandiri, kita bisa kok berdiri sendiri dan 
hasilnya juga nggak kalah sama sebelumnya,” 
ujar Erix. (roi/c6/puz)

”Most of all, we’re chasing 

inspiration. And you can’t 

always fi nd the inspiration you 

need from one studio or one 

location”- Zach Filkins

Single One Republic Feel Again di album barunya 
ini memperdengarkan degup jantung sebagai 
intro lagu. Degup jantung itu adalah milik anak-
anak Malawi dan Guatemala. 

Feel Again dibuat OneRepublic sebagai 
bentuk partisipasi mereka dalam Every 
Beat Matters, salah satu kampanye milik 
Save The Children, sebuah organisasi 
internasional yang concern pada 
perlindungan dan hak-hak anak di negara-
negara berkembang. 

Siapa sangka, OneRepublic benar-benar 
harus menyusuri desa-desa terpencil di 
Guatemala untuk mendapatkan detak 
jantung asli anak-anak di sana. 

Diragukan, 
Dido Tak 
Peduli

KEMBALINYA Dido, solois yang 
tenar lewat hit White Flag, juga banyak 
dipandang sebelah mata oleh banyak 
kritikus musik. Dido akan melempar 
album tera  nyar nya Maret mendatang. 
Namun, tidak banyak yang antu sias.

Spoiler single pertama dari album 
Girl Who Got Away itu memang telah 
dilepas ke stasiun radio BBC. Single 
berjudul No Freedom tersebut sangat 
kental dengan nuansa ballad yang 
memang menjadi karakter Dido 
dalam bermusik. 

Dalam album terbarunya nanti, 
dia menggandeng Kendrik Lamar, 
seorang rapper yang dianggap Dido 
pas dengan musiknya. Itu bukanlah 
kali pertama Dido berkolaborasi 
dengan musisi hip hop. Sebelumnya, 
dia pernah berkolaborasi dengan 
megabintang hip hop Eminem.

Itulah yang memunculkan beberapa 
pertanyaan. Selain mengenai arah 
musiknya yang cenderung stagnan, 
Dido dihadapkan pada ekspektasi 
penjualan album baru yang bersaing 
dengan musisi lain.

Tapi, Dido tak gentar. ”Aku akan 
tetap melakukan apa yang telah aku 
lakukan (dengan musikku). Biarkanlah 
orang-orang menilai musikku yang 
menurut mereka membosankan,” 
jelasnya menimpali. 

Dido yang muncul sebagai seorang 
ibu membawa pengaruh ini terhadap 
album barunya. Kita tunggu saja single 
perdananya yang rilis 24 Februari 
mendatang.(ash/bs/c6/puz)

DIDO-FRANCE

BERTAHAN: Dido masih mengusung 
style ballad dalam musiknya.

DIDO-FRANCE 

WAJAH BARU: Jadi ibu memengaruhi 
penampilan dan musiknya.

’’Selama ini kami selalu terlibat pembuatan 
hit-hit yang besar untuk tetap menjaga 
eksistensi. Sampai tiba pada satu titik kami 
berkata, Hei tunggu mengapa kami melakukan 

ini semua?” papar Ryan Tedder. Dengan 
keterlibatan ini, para personel OneRepublic 
merasa tindakannya lebih berarti dan berguna 
bagi banyak orang .(roi/bs/c7/puz)

DISKOGRAFI

Dreaming Out Loud (2007)
Waking Up (2009)

Usung Misi Kemanusiaan lewat Feel Again
HEART 
BEAT: 
Seluruh 
penjualan 
single 
didonasikan 
untuk 
kegiatan 
sosial.

WETA.ORG

HEARTBEATMATTERS

Ada Apa Besok?
LAGI asyik-asyiknya boncengan motor sama 

pacar, eh tiba-tiba ban kempes. Terus pas nambal 
ban, baru sadar kalau dompet ketinggalan. 
Apesss... Mau tahu kisah tragedi kencan yang 
dialami responDet? Baca DetEksi besok!


