
their asses into mosh area, GOSH! Mereka benar-
benar atraktif dan tahu benar bagaimana cara 
berinteraksi dengan penonton! Gila, gua sampe 
nggak ngerti, yang dateng kesini energinya terbuat 
dari apa? Ricky, sang fotografer handal dari 
Wasted Rockers butuh perjuangan ekstra keras 
untuk merengsek perlahan ke atas stage demi 
melaksanakan tugasnya. Ugh, nampaknya 
penonton sudah mulai sedikit kehilangan kontrol; 
sesekali terjadi ribut kecil tapi untungnya tidak 
berbuntut panjang. Ah, kenapa gue harus terus 
berdiri di sini dan memperhatikan jalannya gig 
sementara mosh-pit terus merayu memanggil untuk 
turut serta berpesta, DAMN!

Sebelum Jolly Jumper beraksi, lagi-lagi panitia 
mengumumkan barang yang hilang, astaga! Arus 
penonton yang berduyun-duyun ke depan stage pun 
makin deras. Venue pun penuh, benar-benar 

Reborn Spirit Of Youth: Launching Threefold webzine penuh! Oh, seluruh emosi fans Jolly Jumper pun tumpah ruah 
live! @Asia Africa Cultural Centre, Jl. Asia Afrika, dibuai dengan sound yang apik seraya gemuruh singalong-
Bandung. Minggu, 23 Desember 2007. 13:00 WIB  selesai parts seolah akan merubuhkan gedung. Entah kenapa, 
 melihat gig seperti ini ngebikin gue merinding!
Yeah, kami datang sedikit terlambat, kami melewatkan 
penampilan Faceless, ah hangover sisa semalam gig Fiuh, benar-benar melelahkan! Yang bikin heran, crowd di sini 
Telefon Tel Aviv (band electronic asal Chicago, USA) di seperti nggak pernah kehabisan energi, gila! Sialnya, panitia 
Lembang, masih meneror telinga, jiwa raga & batin (Halah! - kembali mengumumkan barang hilang, kali ini seorang bule 
red). Di depan AACC sudah mulai ramai. Yup, ketika kami yang kehilangan handphone, sialnya lagi HP-nya itu tidak ada 
memasuki venue In Hopes I Die sedang melakukan yang jual di Indonesia, F**k! Hang in there, man. Next, we got 
agresinya, tapi tampaknya atraksi mereka terlihat menjadi Take A Stand. Busyet, crowd langsung menggila! More and 
biasa-biasa saja, mungkin karena penonton masih enggan more stage-dives! Memang sound mereka tidak terlalu 
untuk masuk ke venue lebih awal dan lebih memilih untuk bagus, tapi energinya luar biasa!
nongkrong-nongkrong dulu di luar sambil bertegur sapa 
dengan kawan-kawan yang lain. Aroma pekat keringat pun mulai menguap ke atas di mana 

tempat gue berdiri, gosh! Rosemary sedang bersiap-siap, 
Berikutnya, Shadow Still Remains akan mengganyang panitia (lagi-lagi) mengumumkan kehilangan barang, copet di 
metalheads, tanpa basa-basi  mereka membabi buta, sini sudah cukup mengumpulkan modal untuk naik haji 
suasana makin memanas. Whoa terlihat beberapa kali rupanya, shame on you! Suasana menjadi lebih ceria berkat 
penonton yang berusaha melakukan stage-dive. Ugh, kantuk irama skate-punk Rosemary, kontan crowd pun ber-
dan kencing yang ditahan dari tadi pagi langsung hilang! singalong, gemanya menggetarkan gedung! Oh iya, 

Rosemary sempat melemparkan sebuah skateboard 
Giliran Under 18, penonton pun mulai merangsek perlahan bertuliskan “I Love Skatepunk” sebagai memorabilia, whew! 
ke depan stage dan mulai terlihat antrian penonton dan Mendadak suasana menjadi lebih calm ketika Rosemary 
massa Under 18 yang berusaha masuk ke venue. Damn! Gue membawakan sebuah lagu yang ditujukan kepada Mbi gitaris 
nunggu yang kaya gini dari tadi; mosh-pit, stage-dive & great Jeruji yang sedang sakit, walaupun nuansa ska yang di 
sound. Mereka sempat men-cover lagu “Sound of Revolution” bawakan sangat akrab dengan NOFX, crowd pun tidak dapat 
milik Warzone, kontan penonton pun menggila, bersorak menolak gejolak untuk ikut bergoyang, haha...
sorai ber-singalong. Hore!

Well, baik di dalam atau di luar venue sudah sesak, hari kian 
Loh ada apa ini? Venue mulai penuh, penonton mulai makin larut kami memutuskan untuk segera pulang dan 
terkonsentrasi di depan stage. Oh, Komplete Kontrol! Tapi melewatkan performance dari Disconnected dan Blind To 
tunggu dulu, ada yang aneh, dari tadi panitia terus See dikarenakan crowd yang terus menggila, ricuh dan 
mengumumkan tentang kehilangan dompet & HP! Jadi kalau ancaman gangster di perjalanan pulang kami menuju 
diperhatikan, transisi pengisi acara dari awal, melulu Jatinangor. It's a great show by the way... - Joe
digunakan panitia untuk mengumumkan barang yang hilang, 
Oh…. Langsung digeber Komplete Kontrol, massa yang Foto-foto oleh: Ricky
datang tumpah ke depan stage walaupun mereka perform 

* Kunjungi webzine Three Fold di: www.threefoldzine.infotanpa didukung penataan suara yang cukup. Oh well, f**k 
that, yang penting geber terus! Stage-dives, chicks crawling 

Mudhoney 'March To Fuzz' digipak 2XCD (Sub Pop, 2000)

Adalah Mark Arm (vokal & gitar), seorang scenester yang 
cukup disegani di kawasan Northwest, yang pertama kali 
mencetuskan kata “Grunge” yang ia tulis di sebuah artikel 
untuk sebuah fanzine asal Seattle bernama Desperate 
Times pada tahun 1981, yang akhirnya melahirkan sebuah 
rezim musikal yang sangat berjaya di era 90-an dengan 
serangan dari gerombolan pasukan “Musisi Gembel” Seattle; 
dikenal dengan nama GRUNGE atau Seattle-Sounds!

Siapa bilang kalau hanya band yang musiknya ekletik (ket: beradaptasi, berevolusi & 
disesuaikan dengan zaman) saja yang bisa bertahan? Mudhoney, dari awal karirnya 
sampai sekarang, tidak pernah merubah sound mereka… dan mereka masih tetap 
bertahan! Masih dengan fuzzy-grungy-raw guitar sound garage-rock yang kental 
dengan pengaruh musik 70's punk, southern-rock & 70's psychedelic-rock (bahkan 
Mudhoney juga menulis beberapa komposisi yang beriramakan musik surf-rock, 
seperti di lagu “March to Fuzz” & “Fuzz Buster” dan musik spy-rock di lagu “Run 
Shithead Run”!). Juga cara bernyanyi bermalas-malasan, false & berteriak dari Mark 
Arm yang menjadi trademark dari musik-musik indie-rock. 

Album 'March to Fuzz' adalah sebuah kargo bermuatan padat yang berisikan jurnal 
musikal dari Mudhoney era tahun 1988-1998. Berisikan dua CD. CD pertama adalah 
“The Best Of…” yang merupakan kompilasi singel-singel terbaik Mudhoney dari era 
'Touch Me I'm Sick' 7” single (1988) sampai 'Tomorrow Hit Today' LP (1998), total 
berjumlah 22 tracks, termasuk sebuah cover version dari The Dicks yang berjudul 
“Hate the Police”. Sementara CD kedua adalah “Rarities and B-Sides…” yang 
merupakan kumpulan dari track-track yang sulit didapatkan dari mereka, dan hanya 
ada di: 7” single, kompilasi, 12” single, split-album, promo-sampler, unreleased-
singles, tribute album, OST, & promo-CD. Di antara track-track tersebut, banyak yang 
merupakan cover-song, antara lain dari: Motorhead, Spaceman 3, The Adolescent, 
The Damned, Fang, Black Flag, Void, Roxy Music, Mr. Epp (band punk-rock 
terdahulu dari Mark Arm), Elvis Costello, The Crucifucks dan masih banyak lagi! 
Total berjumlah 30 tracks. Selain itu di rilisan ini juga dilengkapi dengan sebuah booklet 
yang berisi foto-foto band, cerita-cerita di balik lagu-lagu tersebut oleh Steve Turner 
(gitaris), & liner-notes oleh Bruce Pavitt dari Sub Pop. Dijamin: dobel-album 
dokumentatif dari salah satu band penting era 90-an ini akan membuat kepalamu 
meledak!... - Dede

Genre musik: Garage-Rock, Post-Punk, Grunge, Lo-Fi, Folk-Rock, Indie-Rock.
Untuk Penggemar: Beat Happening, The Fluid, Afghan Whigs, Love Battery, 
Dickless, The Trown-Ups, Limp Richerds, Monkeywrench, Muck (M'sia)

Undang kami untuk meliput gig/show yang kalian organize juga kirimkan rilisan Kantor Perwakilan Jakarta: c/o Dede, Kompleks Taman Asri blok: 
dari band/label kamu (kaset/vinyl/CD/VCD/DVD) kepada kami untuk direview. A6/6, Larangan, Jakarta-Selatan, 15155
Dan/atau undang kami untuk meliput gigs yang kamu organize. Kalian juga boleh No. Rekening Bank: 0023035867, Bank Negara Indonesia (BNI) 
mengirimkan kontribusi berupa review album terbaru/retrospektif yang Cabang Unpad, Bandung, Indonesia. account owner: Gembira 
berformat: tape/cassette, CD, MCD, DVD, vinyl, & MP3 (khusus net label, net Putra Agam
album, i-Tunes album). Bisa juga review terbaru/retrospektif dari: buku, gigs, alat 
musik, & film, untuk ditampilkan di rubrik ”Reader's Review”. Ataupun: tulisan Advertisement: Kontak kami untuk keterangan lebih lanjut 
kolom, artikel, tips n triks musik, dan lainnya untuk ditampilkan di Wasted mengenai tarif pemasangan iklan. Kirimkan file data-nya ke kami 
Rockers. Selain itu, kritik dan saran dari kalian akan kami terima dengan senang dalam format digital (JPEG/GIF/BMP/TIF, potrait / landscape, 
hati. resolusi 300 dpi). File data-nya dikirim dalam bentuk CD via pos 

atau kirim via E-mail. Lalu transfer pembayarannya ke alamat 
Berminat untuk menjadi distributor Wasted Rockers newsletter di daerah kamu? rekening bank kami. Tapi terlebih dahulu kontak kami via E-mail 
Kontak kami! Cukup kirim uang ongkos kirim balik pos sebesar: Rp.9.000,- atau HP untuk konfirmasi.
(Jabotabek) / Rp.10.000,- (luar Jabotabek) / Rp.12.000,- (luar Jawa) ke kami. 
Atau transfer uangnya ke alamat rekening bank kami dengan biaya yang sama. W a s t e d  R o c k e r s  t e r b i t  s e j a k  A p r i l  2 0 0 3  
Nanti kita akan kirim paket ke kamu berisi beberapa puluh eksemplar dari http://wastedrockers.50megs.com
Wasted Rockers untuk didistribusikan/disebarkan. Jalur distribusi Wasted 
Rockers newsletter format cetak: Jalur distribusi Wasted Rockers newsletter: 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Jogjakarta, Solo, 
Semarang, Kudus, Blitar, Malang, Surabaya, Bali, Lampung, Palembang, 
Medan, Banjarmasin, Makassar, Balikpapan & Samarinda. Jalur distribusi 
Wasted Rockers newsletter format PDF (E-zine): All around the globe!!!...

Staff Redaksi: Dede (wastedrockers@yahoo.co.uk, 08176572004 & 
085691228467): editor; Gembi (candywarhol@lycos.com, 0817813137) co-
editor & layout 

Kantor Redaksi: Wasted Rockers c/o Gembi, Jl. Kebon Bibit Barat 1 no. 8, 
Bandung, Jawa-Barat, 40116

Credits on this issue: sniboysetempat@yahoo.com) joey_metalgod@yahoo.com)
Press ID-card designer: Akbar Photographer: Ricky (081809009272 , 

Production supervisor: Ageng (085220066826, killafternoon@yahoo.com) riotic_blood@yahoo.com 
(081802117986, Reporter: Joe (08568558187,  

Tiga belas tidak selalu merupakan angka sial... Buktinya, 
Wasted Rockers berhasil membuka tahun 2008 dengan 
edisinya yang ke tiga belas. Ya, untuk ukuran media sekelas 
kita, dibutuhkan semangat yang tidak kecil. Wasted Rockers di 
setiap edisinya juga selalu melakukan progres, meskipun 
hanya kecil. Contohnya: untuk kepentingan dokumentasi, 
sekarang Wasted Rockers memakai ISSN (International 
Standard Serial Number); nomor seri standar internasional 
untuk publikasi yang terbit secara berurutan. Mungkin saja ini 
adalah ”Bar Mitzvah” Wasted Rockers untuk masa depan... 
Siapa tahu? Doakan saja... Jadi, selamat menikmati edisi 
pembuka tahun 2008 ini!... 

Dede (editor)

“Do It Yourself Festival” @Taman Sambas, Jl. Panglima Polim Raya, 
Jakarta-Selatan. Minggu, 30 Desember 2007. 10:00-16:00 WIB

Pada tanggal 30 Desember kemarin di Jakarta diadakan acara D.I.Y Fest. 
Festival yang diorganisir oleh beberapa komunitas D.I.Y HC/punk Jakarta 
ini, diadakan di taman terbuka untuk publik, yang berlokasi di areal sekitar 
Blok-M, Jakarta-Selatan. Ada enam sesi acara di festival ini, yakni: Musik 
Akustik (oleh para punkers & pengamen jalanan), Workshop (berbagi 
pengetahuan tentang teknik sablon & juga sablon gratis!), Lapak (lapak-
lapak yang menjual records, T-shirts, asesoris & fanzine), Diskusi (forum 
diskusi tentang D.I.Y, lumayan seru juga sesi ini! red), D.I.Y Record Label 
Fair (berbagi pengetahuan tentang cara memproduksi & mendistribusikan 
album rekaman D.I.Y) & Art Exhibition (ajang pameran lukisan & artwork 
dari para seniman lokal). Selain itu, acara ini juga ada stand/booth dari 
Food Not Bombs Jakarta.

Acara yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini cukup menarik 
perhatian pengunjung (meskipun kebanyakannya adalah punkers & HC 
kids). Ekspektasi saya sedikit meleset; saya kira festival ini juga bakal 
melibatkan komunitas-komunitas independen di luar scene HC/punk... 
(seperti festival-festival sejenis di luar negeri -red). Ternyata hanya dari 
komunitas-komunitas HC/punk saja... Yah, mudah-mudahan kedepannya 
festival ini bisa melibatkan lebih banyak komunitas-komunitas independen 
lokal. Diharapkan juga semoga festival ini rutin dilaksanakan, sehingga 
publik bisa mengerti bahwa HC/punk itu lebih dari hanya sekedar musik 
keras, tapi juga sebuah pergerakan yang positif. - Dede

Foto oleh panitia D.I.Y Festival

* Rubrik “Etalase” ini khusus mengulas rilisan-rilisan yang dijual di Wasted Rockers 
Mailorder-Distro. Jadi, apabila kalian tertarik untuk membelinya, silahkan saja log-on ke 
http://wastedrockers.50megs.com untuk keterangan lebih lengkap. Buat para 
label/band, merasa kalau rilisan kalian itu bagus? Well, janganlah sungkan untuk 
menitip-jualnya di mailorder-distro kami!

Ballerina's Killer 'Pain Appetizer' Pro-CDR (self-
released, 2006)

Band ini adalah band baru bentukkan Yoyon, eks-
gitaris sekaligus founder dari band noise-rock 
veteran asal Surabaya, Klepto Opera. Tidak seperti 
musik Klepto Opera yang kasar-suram-depresif, 
musik Ballerina's Killer lebih calm dan manis (tapi 
tetap gelap). Ditambah dengan hadirnya vokalis 
wanita yang notabene adalah sang istri dari Yoyon 
sendiri, yakni UQ. 

Mendengarkan musik Ballerina's Killer seperti mendengarkan musik band-band 
noise-rock masa kini; tidak terlalu berisik (kecuali menyisakan sound gitar yang 
raw), (sedikit) shoegazing, penggunaan string-section beserta efek gitar flanger-
delay dan banyak menggunakan loops. Di lagu favorit saya yakni “Elegi Sepagi 
Ini” nuansanya seperti sehabis membasuh wajah dengan air dingin di pagi hari! 
Dilanjutkan dengan lagu favorit kedua dari saya “Testimoni untuk Dia yang 
Kucintai” yang indah dengan atmosfer no-wave yang kelam. Debut EP ini berisi 
empat tracks plus bonus track lagu “Dehidrasi (alternate-version)”. So, for those 
whose into noise-rock musics, get this good release fast! Persediaan terbatas! - 
Dede

Genre musik: Noise-Rock, Indie-Rock, Alternative-Rock.
Untuk penggemar: Ciccone Youth, Kim Gordon, Free-Kitten, Pussy Galore, 
Royal Trux, Girls Against Boys, Failure, Klepto Opera (Surabaya), Friday 
(Surabaya)

 

Band ultra-heavy-mental dari surga, Serigala Jahanam, baru yang tergila-gila picopop (turunan musik shibuya-kei era 
merilis debut EP-nya yang berjudul 'Ketika Wanita Memakan 2000-an), masuk ke www.picopop.info. Kalian bakal teriak 
Pria, Ketika Pria Memakan Wanita' di bawah net-label kegirangan, karena selain menyediakan info-info tentang 
terkemuka asal Yogyakarta, Yes No Wave Music. Untuk info band-band bergenre picopop, mereka juga menyediakan 
lengkapnya, browse ke: www.yesnowave.com | Wasted MP3 full-album dari artis-artisnya! Semuanya gratis! | Setelah 
Rockers compilation vol: 1 bakal dirilis somewhere di tahun Dede (editor Wasted Rockers) sukses “dibaptis” menjadi 
2008 ini! Kami janji! Setelah tertunda beberapa waktu karena sarjana sastra, kini Gembi, satu dari dynamic duo of Wasted 
kemarin-kemarin perhatian kami lebih dicurahkan ke Rockers, sedang berjuang dalam skripsinya untuk meraih 
departemen newsletter (lagian, Wasted Rockers cuma berisi gelar tersebut. Ia meminta semua pembaca WR untuk 
dua orang saja! Jadi harap maklum). Album kompilasi dijamin mendoakan agar lancar dan sukses | Super-jazzer Sungsang 
bakal mengubah peta dunia musik independen lokal & juga Lebam Telak siap meluncurkan merchandise berupa t-shirt 
bakal memicu revolusi musik scene independen lokal! yang nantinya akan kalian dapatkan melalui pre-order via 
Hahaha!... Jadi, bersiaplah kalian! Untuk info lengkapnya, log MySpace!
on saja ke: http://wastedrockers.50megs.com | Buat kalian 

,ternyata dugaan saya salah! Setelah mendengarkan Simak saja “Robot L.O.V.E” yang di dalamnya berulang-
lagu-lagu dari Nervous Breakdownsaya jadi ulang ia bertanya “do you love me? Now, that I found out. 
terperangah! Bagaimana tidak, ketika saya sudah bosan Shake it up, baby, and going crazy...” Saya malah 
mendengarkan musik hardcore/punk karena para band menghayal liar kalau saat membawakan lagu ini di klub 
sound-nya semakin tipikal, mereka (Nervous Breakdown - malam kota Berlin, Alec menyanyikannya sambil 
ed) justru membuat musik yang “tidak standar”! berdandan penuh logo-logo produk ternama Amerika dan 

berdansa sepanjang malam tanpa memikirkan buku-buku 
Ya, ketika mendengarkan musik Nervous Breakdown ideologis yang menjadi nama tengahnya saat dulu di ATR. 
adalah seperti menyaksikan transisi/evolusi musik dari Track kedua, “Ice (Dub)”, merupakan sebuah aransemen 
band-band hardcore USA generasi pertama ('80-'83) yang proto-techno dengan bassline khasnya, bertempo sedang, 
mulai memasukkan unsur musik lain di musiknya, yang instrumental, dan terdengar amat membosankan. Yang 
mereka lakukan di pertengahan tahun 80-an, seperti: terakhir, tidak kalah membosankan, “Naginita”, 
reggae/dub oleh Bad Brains, thrash-metal oleh D.R.I & membuktikan bahwa saat ini amat berat untuk 
Gang Green, stoner-rock oleh Corrotion of Conformity, menyimpulkan kalau techno masih duduk di singgasana 
indie-rock oleh Flipper & The Replacement, rock n' roll musik elektronik dunia. Fuck that Detroit thing.
oleh DYS & Scream, noise-rock/proto-grunge oleh Black 
Flag & Void dan glam-rock oleh SS Decontrol. Dan hal Karena ini rilisan yang apolitis, maka Alec dapat juga 
tersebut tumbuh secara alamiah seiring dengan menawarkan rilisan ini ke teman-temannya yang masih 
perkembangan musikalitas serta referensi musik dari menganggap bahwa kulit hitam dan homoseksual adalah 
mereka. Just for music sake… manusia tingkat rendah. Alec juga dapat memanfaatkan 

rilisan ini untuk meminta endorsement dari Nike dan Marks 
Nah, Nervous Breakdown ini mencampur musik & Spencer. Selain itu, rilisan ini membuktikan bahwa posisi 
oldschool-hardcore dengan beragam jenis musik seperti: Alec saat ini sudah seperti Iwan Fals yang sudah sebaiknya 
rock n' roll di lagu “Hardcore Suxxx!” (yang liriknya justru menghilang (untuk kemudian menjadi legenda). Namun 
ingin menghantam kestagnasian, faham dan segala walau bagaimanapun masih ada tiga tipe orang yang saya 
aturan kaku nan kolot di scene HC/punk), new-wave di jamin akan membeli rilisan ini, (1) yang mencintai future of 
lagu “Shure 5” (meskipun agak sedikit mirip dengan lagu war ini setengah mati, (2) Berlin regular clubber, dan (3) 
“Antah Berantah” milik The Upstairs -ed) dan noise-rock di orang yang menganggap techno music masih pantas 
lagu “Animal Angst” (yang mana liriknya adalah tentang… disembah seperti Kompakt dan Ed Banger saat ini. 
ehm, seks!). Oh iya, kredit lebih diberikan kepada Andakah di antaranya? Yuck..., then - Gem
gitarisnya; permainannya sangat rockin' sekali! Entah apa 
komentar para 'police-scene' & 'hardcore-purits' di scene Genre musik: Techno, Electro-rock
HC/punk ketika mendengar lagu-lagu mereka… Yang Untuk penggemar: seluruh DJ Detroit tahun 80-an akhir 
jelas, saya menyukai band ini. Musik mereka sampai 90-an awal, Prodigy, Suicide, Orbital, Juan 
menyenangkan! And that's the way HC/punk should Atkins
be…FUN! OK, kontak band bagus asal Jakarta ini di: 
www.myspace.com/nervousbreakdown2006 Saya sangat Various Artists 'One Way Ticket 
rekomendasikan! - Dede t o  H e l l :  C o n t r i b u t i o n  

Compilation part.3' CD (Teriak 
Genre musik: early-mid 80's Hardcore-Punk, Records, 2008)
Crossover.
Untuk penggemar: D.R.I, Scream, Bad Brains, Suicidal Di tahun 2008 Teriak Records 
Tendencies, Dead Kennedys, Circle Jerks, Black Flag, (label musik ekstrim D.I.Y asal 
Void, Flipper, Speedkill (Jakarta), Rajasinga (Bandung) D e p o k )  k e m b a l i  m e r i l i s  

Cont r ibu t ion  Comp i la t i on ;  
L a d y  Va n  J o h a n  ‘ M a r i  kompilasi format CD yang biaya 
Berdendang E.P.’ CD (Self- produksi ditanggung bersama, 
released, 2007) begitu pula distribusinya. Yang kali ini sudah sampai bagian 

yang ke tiga. Seperti biasa, berisi band-band 
S e j a k  T h e  U p s t a i r s  HC/punk/crust/D-beat/PV/thrash/grindcore beserta seluruh 
melemparkan single pertamanya keluarganya, lokal maupun nagri.
ke publik, dalam waktu yang 
amat cepat band itu menjadi Band-band yang bisa mencuri perhatian saya di kompilasi 
kultus baru di kota Jakarta. ini: Fatal Nunchaku (band ultra-violence asal Perancis), 
Begitu sekejapnya sampai Krupskaya (band chaotic-grindcore dengan guttural pig 

menghasilkan efek-efek samping seperti terbentuknya vocal asal Inggris), The Fantastikol Hole (mathy cyber-
band yang membawakan musik danceable rock atau band grind asal Perancis) & No More Fun (band heavy n' groovy 
indie rock yang sudah lama berdiri namun menggeser HC/grind asal Perancis). Maaf sekali buat band-band lokal 
musiknya menjadi rock dansa resah dengan sentuhan di kompilasi ini…Tidak dapat dipungkiri, kualitas mereka 
new wave. Well, maaf kalau saya terlalu judgemental. masih kalah dibandingkan band-band luar (walaupun di CD 
Namun beberapa rilisan dan band yang saya dengar dari ini juga ada band luar yang butut -ed). Bahkan saya bisa 
kota itu menunjukkan bukti yang valid mengenai teori saya dengan mudah membedakan antara band lokal dengan 
ini. band nagri, hanya dengan mendengarkan sound-nya, 

tanpa melihat ke credit di sleeve album!
Saya tidak tahu, apakah Lady Van Johan adalah efek 
samping yang telah saya gulirkan di atas. Karena dari segi Saran saya buat label ini: mohon agar lain kali lebih 
musikalitas, band ini memiliki gejala-gejala tersebut. Musik memperhatikan kualitas musik serta produksi rekaman dari 
tempo sedang sampai cepat dengan pola drum duk-setak- para band (karena banyak band pengisi album ini, kualitas 
seduk-setak, bassline khas dance music, diisi dengan rekamannya sangatlah menyedihkan!). Karena kemasan 
sound keyboard gaya new wave yang bercirikan nada- luar album ini profesional, maka isinya pun harus juga 
nada mayor. Di luar ketipikalan band-band Jakarta pada profesional! Browse ke: www.geocities.com/uproarscene 
umumnya itu, band ini memiliki kekuatan penting berupa apabila kalian berminat untuk membeli album ini. - Dede
synth programming yang memukau (dengar di lagu 
“Mama-Papa” dan “Terbang”). Genre musik: Musik-musik super ngebut, terburu-buru 

nan berisik! Musik yang dibenci oleh ortu beserta pacar 
Mixingan yang terdengar kontemporer membuat mereka kamu!
lebih mengingatkan saya akan band-band yang pernah Untuk Penggemar: Label & band musik-musik super 
meramaikan kancah musik britpop di Inggris seperti ngebut, terburu-buru nan berisik!
Lightning Seeds dan My Life Story. Sayangnya tidak 
didukung dengan penulisan lirik yang memuaskan saya [rendyasradahnial] 'Dialog' CD 
sama sekali. Namun dengan aransemen dan soundnya (Fun Record, 2008)
ini, Lady Van Johan bisa dapat terus mempertahankan 
signature sound-nya sebagai new wave revivalist yang Saya adalah salah satu saksi 
timeless di antara band-band new wave generik yang kemajuan singer-songwriter 
banyak hadir di ibukota, apalagi dengan karakter vokal brilian asal Bogor ini. Sempat 
b a g u s  y a n g  m e r e k a  m i l i k i . ( k o n t a k :  mengeluarkan rilisan setengah 
www.myspace.com/ladyvanjohan) - Gem resmi berjudul Indigitalization di 

tahun 2005, dan awal tahun ini 
Genre musik: Dance-rock, Britpop, New Wave Rendy mengumpulkan empat 
Untuk penggemar: Pet Shop Boys, Inspiral Carpets, lagu yang dibuat dari tahun 2006 
Lightning Seeds, A Flock of Seagulls, Gang of Four, sampai akhir 2007berjudul Dialog. Tidak ada yang begitu 
dan semua dance-rockers gaya NME era 2001 sampai istimewa ketika saya mendengarkan Indigitalization, tapi 
2003 saat itu saya sudah menyangka bahwa nantinya Rendy 

pasti dapat melakukan sesuatu yang malah lebih dari yang 
Alec Empire 'Robot L.O.V.E' saya harapkan. Tanpa ia pernah tahu, sampai review ini 
12” Vinyl (Eat Your Heart Out, keluar, Dialog membayar ekspektasi saya.
2007)

Rendy menyajikan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan 
R i l i s a n  i n i  b e n a r - b e n a r  bedroom-musician lainnya di Indonesia. Ia meletakkan 
membuang jauh-jauh imej Alec estetika balada dengan kesentimentalan khas musik yang 
Empire sebagai seorang digital- seharusnya berada di wilayah piano-vocal, dengan tempo 
hardcore hero yang politis. Tiga lambat, dan wajah sendu, plus tata panggung setengah 
track yang dirilis di bulan gelap dengan penonton hikmat mendengarkan sang 
November 2007 ini sudah penyanyi melantunkan lagunya. Estetika yang saya 

merupakan karya-karya personal (dengan garis bawah maksud di sini jarang saya temukan di lagu-lagu bedroom 
dan bold) yang apolitis dari frontman Atari Teenage Riot musician lainnya. Memang, secara “fisik” kalian akan 
yang baru saja merisi full album terbarunya di bulan mendengarkan komposisi elektronik dengan simple-nya 
Januari 2008 berjudul The Golden Foretaste of Heaven ini. musik pop bertempo sedang. Namun kekuatan lirikal dan 
Ketiga lagu di EP ini juga masuk ke dalam album tersebut. bagaimana progresi nada yang digulirkan Rendy adalah

hal-hal yang langka sekali di dunia per- asal Bogor) yang memang adalah salah 
bedroom-music-an Indonesia. Musik satu dari  beberapa musisi  yang 
yang diusung Rendy, bagi saya, adalah mempengaruhi Rendy dan di beberapa 
seperti desain produk  yang simple, track berisikan sound yang tidak nyaman 
namun berharga mahal mengingat didengar. Mixingan Dialog pun terdengar 
kelangkaan musikal yang dimilikinya itu. rapi dan detail.

CD ini memiliki empat lagu, “Abyss - See Well, Dialog jenius seperti yang dilakukan 
You Soon”, “Dialog”, “Terima Kasih Tuan [rendyasradahnial] ini adalah definisi 
Malam”, “We’ll End Up with Questions”. simple yang ideal bagi saya. Jangan lupa 
Beberapanya menyimpulkan rasa-rasa k un jung i  MySpace  page-nya  d i  
menyerah, pesimisme, ironisme hidup www.myspace.com/rendyasradahnial 
dengan gaya bahasa lirik verbal yang untuk mencoba track-track bagus 
indah berkonvensi bahasa Inggris. miliknya!
“Terima Kasih Tuan Malam” merupakan 
bukti usaha keras Rendy membuat lagu Genre musik: Elektronik, Pop, Ballads
berbahasa Indonesia. Thank God, Untuk penggemar: bedroom music, Au 
aransemen yang bagus membuat lirik Revoir Simone, Rufus Wainwright, 
tersebut seakan dibantu kekuatannya. PlayRadioPlay!, Fantastic June 

(Jakarta), Museum of Modern Art 
Dialog lebih terasa jauh lebih lembut, (Bandung)
beridentitas, dan “menjual” daripada 

Penasaran dengan musik [rendyasradahnial]? Indigitalization yang terasa sekali 
Tunggu interview Wasted Rockers dengan Rendy pengaruh kuat Psikopat (band brutal-pop 
di edisi depan!



juga dibuka oleh beberapa band lokal seperti: mereka 'Secret Weapon' (2007). Tidak lupa juga, 
Superman Is Dead, Rocket Rockers & For Nu lagu-lagu oldskool mereka yang membuat saya 
Fun. (dan ribuan penonton lainnya) ber-singalong 

macam: “Tommorow Is Another Day”, “Party, My 
Ketika saya sampai di venue, For Nu Fun sudah House, Be There”, “Am OK, You're OK”, 
menyelesaikan set-nya. Dilanjutkan oleh “Responsibility”, “Middlename”, dll.
penampilan dari trio glampunkabilly asal  
“Kutafornia Bali”... Superman Is Dead! Sudah Ada sebuah kejutan gila! Di pertengahan lagu 
lama saya tidak menonton penampilan dari “Chick Magnet” Mike memanggil Eka, bassist 
mereka lagi. Performa dan sound mereka dari Superman Is Dead untuk naik ke panggung 
semakin baik, terutama outfit yang mereka dan memainkan lagu tersebut! Wow, awesome! 
kenakan; sangat necis, dandy & (tentunya) rock MXPX juga memainkan lagu “Summer of '69” 
n' roll banget! Sayang sekali setlist mereka milik musisi Kanada favorit saya, Bryan Adams! 
sangat pendek. I want more!... Dan juga intro lagu “Heartbreaker” dari Led 

Zeppelin!
Penampilan selanjutnya... Rocket Rockers! 
Saya sempat keluar sebentar, dan masuk lagi Setelah set mereka selesai, mereka pun 
ketika set mereka sudah mau selesai. Rocket melakukan encore dua buah lagu, termasuk lagu 
Rockers, pop-punk manis dengan sedikit pamungkas yang menjadi anthem para fans 
sentuhan synth yang membuat penonton untuk MXPX, “Punk-Rawk Show” yang langsung di-
bersantai sejenak. Ucay (vokal) cukup amini oleh ribuan penonton untuk membuat 
komunikatif, sehingga bisa membuat suasana mosh-pit semakin liar-menggila dengan 
jadi fun, sesuai dengan lagu terakhir dari mereka limpahan moshing dan lingkaran pogo! Setelah 
yang berjudul “Pesta” (kalau tidak salah, cover- mereka turun panggung, lagu “God Only Knows” 
version dari Ruth Sahanaya - ed). dari The Beach Boys pun diputar sebagai 

backsound-outro, berkumandang ke seisi 
MXPX “Secret Weapon: Asian Tour 2008” Yang dinanti... MXPX! Akhirnya: Mike Herrera gedung pertunjukan...
live! @Hall Basket Senayan, Jakarta. 13 (vocal & bass), Tom (guitar & vocal) & Yuri 
Januari 2008 (drums & vocal) naik ke pentas! Aksi jumpin' What a great punk-rawk show... Salah satu 

around, swinging bass & throwing bass... Wah, konser band internasional terbaik yang saya 
Salah satu band punk favorit saya, MXPX, mereka benar-benar “band panggung”! (sangat tonton sejauh ini, apalagi saya nontonnya 
tanggal 13 Januari 2008 kemarin tampil di komunikatif dan atraktif). Mike juga beberapa bareng seorang gadis mungil lucu! Hahaha...  
Jakarta. Ya, trio punk-rock asal Bremerton, kali menggunakan Bahasa Indonesia untuk Dede
Washington, USA ini akhirnya tampil juga di komunikasi dengan penonton. Mereka 

Foto oleh mxpx.com: Mike HerreraIndonesia! Show gelaran kesekian dari Mipro ini memainkan banyak lagu dari album terbaru 

* baca keterangan mengenai rubrik ini di halaman pertama ;)

H e w h o c o r r u p t s  
' M i c r o e c o n o m i c s '  
( Indonesian edi t ion)  
Cassette  (IDR, 2007)

Entah sudah berapa kali 
keluar kata-kata sumpah 
serapah dari mulut saya, 
ke t i ka  mendengarkan  
a l b u m  i n i !  ( s a k i n g  
t a k j u b n y a ! . . . ) .  F Y I ,  
Hewhocorrupts adalah 
band grindcore yuppies 
yang “tidak biasa” asal 
Chicago, USA. Mereka 

meramu grindcore dengan musik-musik math-rock, 
chaotic, noise, electronica, experimental, & bahkan 
jazz-samba! Sehingga menghasilkan musik tegangan 
tinggi yang luar biasa brilian & kompleks! Brutal, 
chaotic, “in your face”, tight, rumit, tapi tidak urakan 
dan tetap elegan!... Itulah kata-kata yang tepat untuk 
mendeskripsikan musik mereka!

Khusus  un tuk  I ndones ia ,  r i l i san  a l bum 
'Microeconomic' yang aslinya berformat EP CD tujuh 
lagu dan dirilis pada tahun 2006 ini, kini ditambah 
dengan materi-materi yang diambil dari: 'The Smell of 
Money' EP CD (2005), Hewhocorrupts/Forknifespoon 
spit 7” (2005) & sebuah lagu bonus-track yang diambil 
dari 'Ryan Durkin for President' 7” (2004). Jadi 
semuanya total berisi 17 lagu. Album re-release ini juga 
disertai lyrics sheet, jadi kalian bisa membaca lirik-lirik 
sarkastik-kritis-humor-cerdas dari mereka. Saya jamin, 
kalian para extreme-headz, bakal kelabakan apabila 
mendengarkan rilisan ini! - Dede

Genre musik: Chaotic-Grind, Math-Grind, Hydro-
Grind, Grindcore kontemporer?
Untuk penggemar: The Locust, Agoraphobic 
Nosebleed, Cerphalic Carnage, Into The Moat, The 
Red Chord

Vuur 'Discography: 2000  
2004' (Indonesian edition) 
Cassette  (IDR, 2005)

Apabila kalian menganggap 
kalau musik “Screamo” 
adalah musik yang dimainkan 
o l e h  b a n d - b a n d  p o s t -
hardcore dengan personil 
c o w o k - c o w o k  m a n i s  
berambut “poni lempar” di 
MTV2 itu… Well, kalian salah 
besar! Screamo adalah genre 
musik yang merupakan 

perpanjangan tangan dari fast-hardcore/punk, yang 
kemudian dimainkan dengan lebih emosional dan 
bebas pengekspresiannya; terutama dari divisi vokal 
y a n g  s a n g a t  t e r a s a  ( b i a s a n y a  d e n g a n  
screetching/harsh scream), juga dari musik yang 
mencampur-adukkan fast-hardcore/punk dengan 
unsur-unsur musik noise-rock, sludge, free-jazz & 
metal. Dan genre ini sudah ada sejak pertengahan 90-
an! Ini bisa didengar dari sound mayoritas band-band 
rilisan Gravity Records, (rilisan-rilisan awal dari) 
Hydrahead Records, bahkan Bullwhip Records! 
(M'sia).

Nah, Vuur adalah band hardcore “rusuh” asal Belgia. 
Sound mereka sangat ekletik; pattern lagu-lagunya 
tidak mudak ditebak. Dari musik sludge-core yang 
lambat lagi berat dan sedikit doom-ish a la (early) 
Neurosis, Electric Wizard ataupun Eyehategod, 
sampai  t iba-t iba berubah menjadi  power-
violence/grind super ngebut a la band-band rilisan Slap 
a Ham! Sound dari band ini juga raw & noisy, mungkin 
itu juga yang menambah atmosfer chaotic di sound 
musik mereka (selain dari struktur lagu-lagunya juga). 
Kalau urusan penulisan lirik, Vuur berbeda dari 
kebanyakan band-band screamo/emo-violence pada 
umumnya… Mereka mengangkat tema politik!

Album ini adalah kompilasi dari semua rilisan Vuur, 
selama periode keeksistensian mereka yang hanya 
berumur pendek (2000-2004). Materi-materi lagu 
diambil dari: split 7”, split CD, kompilasi LP, rehearsal 
demo-tape & beberapa materi live mereka. This so-
called “discography” album ini berisi 15 lagu. Dirilis 
khusus untuk pendengar Indonesia! Dan yang 
mendapat lisensinya adalah IDR, sebuah label D.I.Y 
asal Bekasi. Penggemar musik-musik cadas nan 
cerdas bakal menyukai album ini. Oh iya, album ini juga 
berisi bonus pin loh! (asli dari bandnya!). Jadi, beli 
segera album ini karena persediaan terbatas! - Dede

Genre musik: Emo-Violence, Screamo, Noise-Core, 
Hate-Core, Chaotic-Hardcore
Untuk penggemar: Angel Hair, Mohinder, Nation of 
Ulysses, Drive Like Jehu, The Jonbenet, Heroin, 
(early) Cave-In, Part Chimp

sadar kalau yang mereka lakukan atas dasar ingin dikuatkan lagi dengan songwriting yang LaF masih terlalu prematur walaupun ini adalah Edword 'Promo 2008' 
menjadi bagian dari ke-wanna-be-annya itu. fantastically beautiful (dengan konvensi estetik album kedua mereka yang berjarak setahun dari P r o - C D R  ( s e l f -

bahasa Inggris, rasanya seperti mendengar album sebelumnya Night and Day (selain itu released, 2008)
Mendengar The Blue Thread Saga (TBTS) milik langsung dari penutur bahasa Inggris) dan ternyata banyak lagu di album lama mereka 
band Bandung adalah pengalaman baru teknik vokal  yang sedikit berbeda dari dimasukkan ke dalam album ini). Padahal saya Whoaa, sebuah demo Astrolab Dita
bagi saya. Orientasi mereka langsung tertuju ke gayanya sebelumnya di EP pertama mereka yakin, dengan referensi musik yang sebaik yang y a n g  s a n g a t  
“dari mana” musik itu berasal. Dan untuk menjadi berjudul 189 (setengah mendesah, untuk kalian mereka dengar, pasti band ini dapat jauh lebih mencengangkan sampai 
esensialis seperti ini adalah langkah yang sangat yang suka , , baik. Dan jangan lupa juga menambah referensi ke meja redaksi! Kali ini El Perro Del Mar Kahimi Karie
terpuji, bagi saya. Di Indonesia masih jarang saya , dan ). sampul album yang baik, tentunya! Mari kita datang dari sebuah band Mesomeso Cinnamon
menemukan band dari genre indie-pop yang tunggu album ketiga mereka. (kontak: m a t h - m e t a l  a s a l  
merunutkan langsung orientasinya ke saat cikal Adalah hal yang amat sulit ketika saya mencoba www.myspace.com/molenvlietband) - Semarang, bernama Gem 
bakal musik ini lahir ke dunia. Sebut saja, “menyimpulkan” musik mereka, karena mereka . Band-band Sarah Edword

, yang dianggap sebagai ayat-ayat awal dengan begitu cerdas memblender semua m a t h - m e t a l / c o r e  Records Genre musik: British contemporary Indie 
dalam kitab suci musik indie-pop yang saya rasakan unsur dari mulai math-rock, tropicalia, swing, ye-memang masih langka di Rock, Post Punk, Neo Glam, Britpop
menjadi pengaruh besar di musik Astrolab. ye, shibuya-kei, bossanova, electronic, scene kita, kalaupun ada kebanyakan hanyalah Untuk penggemar: Buzzcocks, Joy Division, 

progressive-rock, classic, lounge-music, para wannabees. Band yang benar-benar bagus Talkingheads, Pulp, The Ordinary Boys, Rough 
Awalnya saya curiga kalau rilisan ini membawa saya shoegaze, indie pop, lullaby music, ambient, bisa dihitung dengan jari, salah satunya adalah Trade Records, CBGB, Arctic Monkeys, Fred 
ke dalam pengertian cheesy revivalist yang hanya and so on, and so on, you name it! Untuk kalian Edword ini. Band yang didirikan tahun 2005 ini Perry, Quadrophenia, True Brit compilation
sekedar mengenang era-era awal tersebut dengan yang masih di indiegarden*, saya mencoba juga merupakan salah satu proyek musiknya 
cara-cara yang menurut saya basi dan cuma enak menyederhanakannya: bahwa musik mereka , drummer dari Semarang's leading grind- Neowax 'Neowax' CD Garna
didengar sekali saja (untuk kebutuhan nostalgia) dapat disimpulkan berbasis pada indie-pop.punk act… ! (Self-released, 2007)AK-47
kemudian setelah itu tidak lagi terdengar nikmat 
setelah didengar keduakalinya dan seterusnya. Semua materi terproduksi dengan baik. Sejak saya menyatakan Seperti pada umumnya musik math-metal/core: 
Namun berkat sebelas track di album ini, melalui Mixingannya sempurna. Tidak ada sound yang d i r i  untuk menjad i  pattern lagu yang tidak bisa ditebak, riff gitar yang 
cara mereka yang tidak ketinggalan memasukkan mengecewakan sama sekali. Bahkan untuk penggemar , banyak dan rumit, juga blasting drumming! Neowax
tanda-tanda kekinian (seperti sentuhan synths dan versi pre-ordernya, mereka menyertakan satu saya menunggu rilisan Bedanya Edword dengan band-band math-
konsep mixingan yang terdengar “modern”), teknik bonus disc yang semua tracknya juga sempurna b a n d  i n i  a p a p u n  metal/core lokal lainnya adalah minusnya 
vokal yang distingtif bagi kebanyakan band-band dengan bungkus CD berbahan tebal dan b e n t u k n y a .  Ta n p a  pengaruh musik jazz (atau saya-nya saja yang 
indie-pop yang sebelumnya lahir di Indonesia, eksklusif. Karena begitu terkemas dengan baik, diduga, mereka malah tidak tahu? Karena promo-CD ini hanya berisi satu 
progresi kord yang tidak terduga, maka akhirnya saya memaklumi mengapa debut album band menyerahkan langsung track saja). Ya, CD ini hanya berisi satu lagu saja, 
band ini dengan sempurna menjadi revivalist yang bagus ini baru dirilis tahun ini, setelah “libur” dua rilisan yang masih berupa demo ini ke tangan yang berjudul “Purifikasi Cenotaph: Vega Yang 
saya maksud di paragraf sebelumnya. tahun sejak EP pertama mereka berjudul 189. saya. Hanya empat lagu dengan sleeve design Lembab”. Oleh karena itu saya tidak bisa 

Butuh proses yang tidak terburu-buru untuk yang menarik, dan rasanya begitu luar biasa!menggambarkan sepenuhnya musikalitas 
Sayangnya, sebagai rilisan, TBTS kurang menyelesaikan yang seperti ini. Pelan tapi pasti.mereka. Tapi lagu “Purifikasi…” yang hanya 
memaks ima lkan tekn is  mix ing-nya  dan Konsep lagu-lagu mereka di CD ini terdengar berdurasi satu menit-an ini lebih condong ke arah 
kemasannya. Beberapa lagu yang selalu saya Untuk terakhir kalinya, biarkan saya memuji berbeda dari saat masa-masa dulu saya musik progresif-metal, terutama pada bagian solo 
tunggu setiap penampilan live band ini seperti rilisan ini; Inilah album lokal terbaik tahun ini, menonton live mereka. Kalau dahulu mereka gitar yang banyak mengingatkan saya akan band-
“Hopes The Temple Cloud Can Hear Crusoe”, atau paling tidak, album indie lokal terbaik dalam terdengar amat eksperimental berkat aransemen band progresif metal. Kalau saja ada lagu-lagu 
“Linger Without Feeling”, “My Guitar Stings The 10 tahun terakhir. Saya meminta maaf, bahwa yang kurang “mengawam” (mereka dulu lebih lainnya... Jadi tidak sabar nih untuk menanti album 
Nerves” terasa mengganggu, seperti treble yang empat paragraf di atas sebenarnya masih belum terasa sebagai noise rock band), di rekaman ini, debut mereka!… Jadi ayo, cari tahu mengenai 
terdengar agak tinggi, dan sound gitar yang kurang cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya mereka terdengar lebih catchy. Saya masih b a n d  b a g u s  i n i  d i  

www.myspace.com/edwordnoise dimaksimalkan (sementara part gitar rilisan ini. Benar-benar album yang membuat bertanya-tanya, apakah empat lagu ini adalah  - Rangga Dede
adalah yang selalu saya tunggu!). Yang kedua b a n y a k  o r a n g  s p e e c h l e s s  k e t i k a  teaser dari mereka agar bisa masuk ke telinga-
adalah, desain sampul yang terlalu “gelap” untuk mendengarnya, in a good way, indeed. Thank telinga yang tidak terbiasa mendengar musik-Genre musik: Math-Metal, Chaotic-Metal, 
u k u r a n  A s t r o l a b .  A n d a i  m e r e k a  i n g i n  God, you've sent this genius duo to the earth. yang-tidak-biasa dan setelahnya mereka (sedikit) Progressive-Metal.
merepresentasikan sound dan lirikal khas Astrolab (kontak: www.myspace.com/santamonica) - menyuntikkan yang kurang “mengawam” tersebut Untuk penggemar: Johnny Cage Is A Fake, 
yang begitu dingin dan ironis namun memiliki Gem setelah empat lagu ini berhasil membius mereka, Psyopus, The Heuristic, Despised Icon, Cranial 
nuansa yang indah, artwork album ini terasa atau memang mereka mengubah konsepnya Incisored (Yogyakarta)

*indiegarden: leksikon baru yang digulirkan oleh jurnalis berlebihan. Atau bisa saja sleeve designer album ini menjadi lebih catchy. Yang kedua adalah, mereka 
Jeff Leven di Paste Magazine sebagai penggambaran merasakan hal yang jauh lebih sentimentil daripada terdengar lebih garagy dari sebelumnya. Bagi Something About Lola 
“tahap awal” untuk pendengar musik indie atau mereka 

yang saya rasakan; siapa tau? Hanya saja, saya saya, perubahan ini begitu signifikan. Namun 'Men Love Avenue' 
yang baru into indie music. Kata ini diplesetkan dari 

takut banyak yang memiliki cara berpikir judge the hebatnya, mereka tidak lepas dari identitas yang Tour-Edition CD (Odit kindergarten.
record by its cover, seperti saya. Walaupun begitu, mereka usung dari awal, membawakan musik lo-fi Talks Records, 2007)
rasakan sendiri sebelas track ini dan jangan lupa indie rock dengan lugas. Karena inilah, ternyata Genre musik: Eklektik, berbasis di Indie Pop 
untuk datangi gig mereka. Sesudahnya, nampaknya saya masih dengan senang hati “menerima” musik Bagi yang belum tahu, dan Electronic
kalian akan menambahkan “Astrolab” di kolom mereka yang sekarang!Something About Lola Untuk penggemar: Astrud Gilberto, Danny 
musik favorit kalian di MySpace! (kontak: adalah band pop-punk Elfman, Cornelius, Francoise Hardy, Kahimi 
www.myspace.com/astrolab8) - Hal dominan yang bagi saya merupakan kekuatan asal Semarang. Mereka Gem Karie, Stereolab, Don Caballero, Bertrand 

utama band ini adalah aransemen. Di lagu “Deep memainkan musik pop- Burgalat, My Bloody Valentine, Stylus 
Refine Yawned Before Them”, mereka bisa punk dengan sentuhan musik hardcore Genre musik: Indie Pop Magazine, Pitchfork Online, Wire Magazine, 
dengan tiba-tiba mengubah suasana calm (breakdown-breakdown dan groovy parts a la Untuk penggemar: Sarah Records, 80's UK Indie Matador Records, dan masih banyak lagi!
menjadi sarkastik (dengar di bagian “can't you band-band mosh-core/chugga-chugga). Vokal Underground, Echo and The Bunnymen, The 
see? You're the liar!”) dan secara tiba-tiba berbalik yang ringan dan sedikit bindeng (ciri khas pop- Smiths, The Cure, The Ocean Blue, Twee.net, Molenvliet 'Ladies and 
arah menjadi tenang sesudah lelah berteriak-punk). Shouting-singalong parts yang banyak Fieberkurve Zine, Firestation Tower Records, Fellows' CD (Phantom 

(Yogyakarta) teriak di reff. Yang paling berbahaya adalah “All My mengingatkan saya akan band-band melodic- Shine Zine , Rise! Newsletter Records, 2007)
(Yogyakarta) Joke Suicide”, komposisi dengan intro garagy hardcore asal New York maupun New Jersey (tapi 

yang diisi dengan hantu berupa sound synths di minus ketukan drums yang cepat). Juga tune gitar Seperti yang saya tulis di 
latar belakang. Tepat di tengah lagu, mereka yang di-drop D, sehingga menjadikan sound Santamonica 'Curiouser review The Blue Thread 
memasukkan solo-bass ala soul, diiringi kocokan mereka heavy. and Curiouser '  CD Saga dari Astrolab, 

(Sinjitos, 2007) gitar khas reagge, setelahnya diisi dengan swing masih banyak orang 
sampai kemudian kembali lagi seperti pada bagian CD ini khusus dirilis untuk mendukung tur yang melihat bagus atau 

Dua hal yang paling awal lagu ini. Track terakhir malah terasa seperti Something About Lola, yang kebetulan bulan tidaknya rekaman dari 
ditakuti seorang reviewer teror yang akan begitu membekas untuk siapapun Desember kemarin mereka mampir ke Bandung. kemasan paling luarnya, dalam hal ini adalah 
adalah mencela rilisan yang mendengarkan. Spacey, desis, dan nada-Berisi 4 tracks. Tecnically, (produksi album) desain sampul CD. Saya adalah salah satu 
dengan telak atau memuji nada yang naif bergabung menjadi satu. maupun sound (musikalitas) dari band ini sudah orang yang selalu men-judge record by its cover, 
rilisan dengan telak. Saya Aransemen bagi Neowax seperti berfungsi bagus dan matang, walaupun masih terkesan karena menurut saya, walau tidak mutlak, kalau 
berada di ketakutan yang sebagai tempat mereka bersenang-senang generik (belum ada sesuatu yang bisa mereka memperhatikan dari sisi paling luarnya, 

kedua untuk rilisan yang satu ini. Namun setelah memainkan emosi orang yang mendengarkannya.membedakan band ini dengan yang lainnya. -ed). maka mereka juga akan serius dan maksimal di 
beberapa pertimbangan musikal dan non-musikal, Meskipun begitu, secara keseluruhan 'Men Love dalamnya (sebaliknya juga, saya harapkan). 
saya akhirnya berani menyimpulkan bahwa Setelah mendengar rekaman dan menonton Avenue' adalah album yang fun, catchy, energic Dan sejujurnya, saya sudah terlanjur ber-under 
Curiouser and Curiouser (CaC) adalah rilisan lokal banyak penampilan dari band ini, saya semakin dan bisa membuat saya bernostalgia akan estimate ketika melihat kemasan CD band asal 
paling sempurna di tahun ini. Saya memuji rilisan ini tidak merasa menyesal kalau saya selalu bilang ke indahnya masa-masa SMU! Hahaha!… Coba Jakarta, Molenvliet yang berjudul Ladies and 
dengan telak. teman-teman bahwa Neowax adalah salah satu h u b u n g i  m e r e k a  d i  Fellows (LaF) ini. Yang saya khawatirkan 

www.myspace.com/somethingaboutlola indie rock band terhebat yang dimiliki Indonesia  untuk sesudah melihat kemasan seperti ini adalah 
Bagaimana tidak? CaC adalah sebuah rilisan yang saat ini. Sayangnya, masih banyak yang belum mendapatkan album ini. - Dede malas mendengarkan musik mereka. Dan saya 
terkemas dengan baik. Sangat amat baik. Let's see, mendengarkan musik mereka. Buat kalian yang memaksakan diri untuk mendengarkan rilisan 
dari mulai desain sampul yang sangat artistik, mengira musik indie-rock hanya berkutat di Arctic Genre musik: Melodic-Core, Pop-Punk (era ini.
printed-CD profesional, dan seluruh materinya Monkeys dan The Killers, so, kalian semua saya millennium), Skate-Rock.
bernilai 10 dari 10. Belum lagi bonus dua buah paksa untuk mendapatkan rekaman ini segera Untuk penggemar: New Found Glory, Four Dalam 14 tracks di album ini, mereka melakukan 
videoklip yang fantastik itu! Itu kalau kalian cuma d e n g a n  m e n g o n t a k  m e r e k a  d i  Year Strong, The Academy Is, Glory Of Love aksi back-to-the-roots via sound yang eklektik 
mendengar CD ini tanpa tahu prosesnya, apalagi www.myspace.com/neowax for this is the very real (Bdg) dari 70's New York post punk, mod rock, britpop, 
kalau kalian yang belum beruntung belum sempat deal! - Gem sampai indie rock kekinian (tipikal 2000-british-
melihat penampilan langsung band ini. They are Astrolab 'The Blue indie-rock). Namun, eklektik yang saya maksud 
amazing. Genre musik: Lo-fi, American Indie Rock, a bit T h r e a d  S a g a '  C D  bukan menggabungkan beberapa sound 

Noise Rock, influenced by No Wave(Marit ime Records,  sekaligus, namun lebih ke mewakilkannya 
Sekarang mar i  k i ta  te lusur i  mater inya;  Untuk penggemar: Dinosaur Jr dan seluruh 2007) track-by-track. Sebuah lagu kental dengan post 
Santamonica tahu bagaimana cara meramu barisan indie rock Amerika tahun 90-an, Sonic punk-nya (“Lucifer”), “Missing Star”, “Betty From 
influence tanpa “diperbudak” ke-cult-an pengaruh-Di Indonesia, saya jarang Youth, Daniel Johnston, Seattle Sounds, Heaven” dan “Phantom of The Opera” 
pengaruh mereka. They've exactly known how to be menemukan rilisan indie- Grandaddy, Mo*ho*bi*sho*pi, early-Yeah Yeah mewakilkan suasana sendu era neo-glam di 
an eclecticists. Kalian yang hobi membandingkan pop yang orientasi estetik Yeahs, Deerhoof, early- The Flaming Lips, musik britpop, “The Waitress” dan “Simulation of 
sound band seseorang dengan dangkalnya bakal musiknya berkisar di akhir tahun 80-an, atau Silver Scooter, Flying Saucer Attack, Nation of Fire” mewakili mod rock dengan nuansa indie 
terjebak sampai terlihat tolol ketika mendengar paling tidak band-band awal 90-an dengan konsep Ulysses, kompilasi Total Feedback, 90's era of rock yang tidak lepas dari style musik ini di 
seluruh materi band ini. Saat kamu mau bilang “Ih, 80's-sounded revivalists. Saya juga jarang Sub Pop Records, Pussy Galorejaman sekarang. Sayangnya, saya masih 

 banget!” namun dalam sekejap kamu menemukan rilisan yang mengambil keputusan Broadcast menemukan aransemen cheesy yang masih 
bisa beralih menjadi “loh? Kok shibuya-kei banget Nervous Breakdown 'Demo' untuk memiliki musik langsung dari “roots”-nya. sering saya temukan di amat banyak band indie 
ya?” dan dalam waktu yang singkat setelahnya MP3  (Self-released, 2008)Yang terjadi di sini, biasanya hanya menjalankan rock di negeri ini (dengar “The Waitress” dan 
kamu lagi-lagi tidak mampu menetapkan apa yang terjadi pada saat itu, misalnya di luar “Molenfriends”). 
pembandingan dangkalmu, “ya ampun! Shoegaze?” Ketika tahu ada band HC/punk negeri ada Interpol, lalu mereka (yang saya 
Well, pesan saya, band ini amat eklektik. Mereka yang mengirimkan demo MP3-maksud itu) membuat band dengan sound Karena itu-itu-saja-nya-indie-rock-Indonesia di 
melakukan meditasi musikal melalui bahan-bahan nya ke e-mail saya, saya Interpol, tanpa sama sekali mendapat sentuhan a t a s ,  m a k a  s a y a  t i d a k  t e r l a l u  
dasar itu hingga mengakibatkan band ini memiliki mengira palingan hanya “just memahami akar musiknya itu sendiri, thus they merekomendasikan rilisan yang bagi saya 
style-nya sendiri yang berdiri sendiri, apalagi another HC/punk band…” Tapiwere looking so superficial. Kecuali kalau mereka masih harus digenjot di beberapa aspeknya ini. 

 

* Bagi kalian yang ingin mengcopy materi-materi album rekaman & 
video musik luar / internasional yang direview oleh kami, silahkan 
saja kontak masing-masing reviewer,  lalu kirim blank CD-R / DVD-R 
dengan casing-nya (ini untuk mencegah agar CD / DVD tidak rusak 
semasa pengiriman) & uang kirim pos sebesar: Rp.7.000,- 
(Jabotabek) / Rp.8.000,- (luar Jabotabek) / Rp.10.000,- (luar Jawa) 
ke kami. Atau transfer uangnya ke alamat rekening bank kami 
dengan biaya yang sama. Kita mengcopykannya dengan sistem 1 
CD / DVD per 1 album / video, dalam format CD audio bukan MP3, 
dan format DVD untuk video. Untuk rilisan lokal, langsung saja 
kontak nomor  alamat dari band atau label yang bersangkutan 

(sudah kami cantumkan di setiap review).

P r o l e t a r  ' B a c k  T o  
Hatevolution: Discography’ 
CD  (Badai Records, 2007)

Lagi-lagi sebuah kejutan yang 
menarik datang dari scene D.I.Y 
HC/punk lokal… Sebuah album 
diskografi (ket: album yang 
merangkum semua materi yang 
pernah dirilis oleh sebuah 

grup/musisi, baik itu dari full-album maupun dari singel-
singel lepas) dari band lokal dirilis! (menurut saya di 
scene lokal masih jarang dilakukan hal seperti ini -ed). 
Dan album yang dirilis ini adalah dari Proletar, sebuah 
band political grind/punk yang cukup dikenal di scene 
D.I.Y HC/punk lokal, terutama di wilayah Jakarta. 

Album ini total berisi 55 lagu, yang diambil dari semua 
rilisan yang pernah dikeluarkan oleh Proletar selama ini, 
yakni: 'Massive Resistance' demo-tape (2000), 'Rakyat 
Jelata' (2001), 'Proletar & Satellite' split-album (2002), 
'Proletar & Extreme Decay' split-album (2003), 'Universal 
Ideas' EP (2003) & 'Physical and Mental Torture' (2005). 
Lirik-lirik lagu dari trio grindcore asal Jakarta ini 
bertemakan seputar sosial-politik-ekologi. Packaging 
album dikemas secara kreatif a la kemasan vinyl 7”. Dirilis 
dalam format CD original! (bukan CD-R, seperti band-
band D.I.Y lokal pada umumnya -ed). Dirilis secara 
serentak (co-release) oleh dua belas record label 
sekaligus! (Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, 
Malaysia & Filipina). Wow! Di CD ini terlihat evolusi musik 
dari Proletar; mulai dari materi-materi awal mereka (yang 
mana rekamannya sangat raw & bad production -ed) 
yang terpengaruh oleh sound dari band-band crust-punk 
era 90-an, sampai ke sound teranyar mereka yang 
menjadi grindcore modern (tentunya, dengan sound 
rekaman yang lebih baik! -ed). Kenapa yach, hal-hal 
kreatif yang menyentil namun menggugah, selalu saja 
datang dari scene D.I.Y/independen?… Jadi, dapatkan 
segera ril isan bagus ini dengan mengontak: 
proletarmince@yahoo.com atau (021) 98033724 (Ipul). - 
Dede 

Genre musik: Mince-Core, Grind-Punk, Crust, 
Extreme-Hardcore/Punk
Untuk penggemar: Agathocles, Unholy Grave, 
Retaliation, Pig Destroyer, Phobia, Extreme-Decay 
(Malang)

Superabundance 'Celebrating 
Sounds and So Whistle!' CD 
(Hitheroad Records, 2007)

Nampaknya akhir-akhir ini 
s c e n e  i n d i e - r o c k  l o k a l  
menunjukkan perkembangan 
positif yang cukup signifikan, ini 
dilihat dari dirilisnya album-
album dari beberapa musisi lo-fi 

lokal, yang salah satunya adalah Superabundance! 
Mungkin kwartet  asal Bandung ini  adalah musisi yang

berpendapat: kalau inti dari bermusik terdengar nostaljik, masih tetap terdengar 
adalah dari soul-nya, sesuai dengan up to date! Album ini berisi 12 tracks. 
pedoman musisi-musisi lo-fi; walaupun Dibuka dengan lagu "Error Asking..." 
mereka bermain musik secara kasar, dengan feedback distorsi gitar yang 
(terkesan) asal-asalan, terdengar false & droning, dilanjutkan dengan lagu-lagu 
sloppy, tetapi musiknya tetap indah dan "pop" lainnya yang berisik. Sementara 
kuat soul-nya! Dan untuk merekam lagu- lagu-lagu terakhir di album ini cenderung 
lagunya pun tidak diperlukan sound l e b i h  b e r e k s p e r i m e n ;  m e r e k a  
rekaman yang mewah nan megah! memasukkan instrumen musik lainnya 
Direkam dengan memakai tape-recorder seperti: keyboard, karinding & keletrek. 
pun jad i !  Ya,  ke ju ju ran  da lam Saya rasa ril isan bagus ini bisa 
bermusiklah yang membentuk kultur memberikan warna di scene indie-rock 
scene lo-fi sampai sekarang ini. lokal  k i ta. . .  Hubungi mereka di :  

o j e l _ n a t i o n @ y a h o o . c o m  a t a u  
Di full-length-nya ini, Superabundance 08321295395 (Ojel) - Dede
tetap meneruskan tradisi band-band lo-fi 
era 90-an: distrorted-raw-noisy guitar Genre musik: Lo-Fi, Noise-Pop, Garage-
oriented, garage-sounded recording, Rock, Indie-Rock
lazzy-humming-false vocal, folk-ish, Untuk penggemar: (early) The Flaming 
(sedikit) eksperimentasi sonik a la band- Lips, Pavement, Sebadoh, Dinosaur.Jr, 
band psychedelic-rock/noise-rock, tapi (early) Beck, Guided By Voice, band-
tetap dengan sensibilitas pop. Meskipun band rilisan K Records, Modest Mouse, 
begitu musik dari Superabundance tidak Free-Love (M'sia), Neowax (Bandung)
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