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K
aus oblong, sepatu kets, celana jins
gombrang, dan topi pet yang dipa-
kai terbalik membalut tubuh gem-

pal Rudi Sanjaya sehari-hari. Sepasang
anting ikut menindik kedua telinganya,
plus kalung rantai berbandul melengkapi
penampilannya saat di panggung. Sese-
kali motor band hip-hop Sundanis asal
Bandung itu mengubah penampilannya
dengan pakaian pencak silat atau baju
kampret serta kain ikat kepala.

Sejak terbentuk pada 2007, Sundanis
telah merilis empat album irama hip-hop
dengan lirik berbahasa Sunda. Lebih

unik lagi, Rudi memadukan permainan
suling, gendang, gamelan, gong, karin-
ding, serta sinden dengan peranti lunak
audio Fruity Loops, yang akrab di ka-
langan musikus digital. Musik karawitan
yang kental muncul pada album terbaru-
nya, Hip hop Sunda? Wani Ngadu, yang
diluncurkan Mei lalu.

“Saya ingin mengangkat budaya dan
bahasa Sunda,”katanya saat ditemui
Tempo di Rock House, Jalan Dewi Sarti-
ka, Bandung, Rabu lalu. Rudi, yang juga
dikenal dengan nama Ghetto Rude, pri-
hatin terhadap anak muda yang lidahnya

LEBIH BEBAS 
DENGAN 
BAHASA DAERAH
“Boleh cinta musik Barat, tapi
harus ingat budaya sendiri.”
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lebih terbiasa dengan gue-elo itu.
Alasan senada sempat dilon-

tarkan Marzuki Mohammad,
pendiri Jogja Hip Hop Founda-
tion (JHF). Ia menekankan lahir-
nya hip-hop Jawa bukan sema-
cam eksperimen kontemporer
yang disengaja, melainkan apa
adanya, alamiah.“Kami merasa
lebih bebas bila nge-rap dalam
bahasa Jawa,”ujarnya dalam film
dokumenter Hiphopdiningrat.
Karena alamiah itulah, JHF dite-
rima khalayak, bahkan sempat
diundang manggung di Amerika
Serikat beberapa pekan lalu.

Di lingkungan Sunda, Sunda-
nis bukan yang pertama dan sa-
tu-satunya kelompok yang ber-
hip-hop ria dalam bahasa Sunda.
Di awal kemunculannya pada
1993, Iwa K. pun menyelipkan
Batman Kasarung dalam album
pertamanya, Kuingin Kembali.
Atau lagu Saha Ngaran Maneh
Saha milik Ebith Beat yang di-
putar di sejumlah radio di Kota
Bandung. Juga ada Kungpow
Chicken, yang pada 1 April 2004
pernah melantunkan Ngimpi Jadi
Juara untuk menyindir klub Per-
sib Bandung yang sudah lama
gagal menjadi juara sepak bola.

“Pakai bahasa daerah itu jadi
lebih akrab dan ekspresif,”kata
Andi Dianardi, vokalis, yang ju-
ga pendiri grup band Kungpow
Chicken.

Walau liriknya jujur berdasar-
kan fakta, tak semua kalangan
mau menerima Kungpow. Se-
jumlah stasiun radio mensyarat-
kan lagunya hanya boleh diputar
setelah pukul 10 malam karena
liriknya dianggap vulgar dan
berkategori cabul.“Padahal saya
cuma berusaha jujur dengan per-
soalan seks di masyarakat.
Kungpow sedang berkampanye
mencegah anak-anak muda terli-
bat seks bebas,”ujar Andi.

Penggunaan bahasa daerah
dalam musik hip-hop juga dila-
kukan Molluka Hip-hop Com-
munity (MHC), yang baru merilis
album perdana akhir Mei lalu.
Melalui album Beta Maluku, me-
reka bertekad melestarikan akar
tradisi petuah dan nasihat tradi-
sional Maluku dalam gairah mu-
sik hip-hop dan R&B.

Lagu Hena Masa Waiya, misal-
nya, adalah sebuah kapata yang
merupakan nasihat atau petuah
dan sejarah tradisional masyara-
kat Maluku.“Lagu ini bercerita
mengenai sejarah manusia perta-
ma Maluku,”kata Frans Hayaka
Nendissa. Juga ada kapanya
yang berjudul Mama Lole. Kapa-
nya adalah bentuk budaya tua
yang lebih bersifat menghibur
dalam suasana pesta rakyat.

MHC adalah komunitas hip-
hop di Maluku yang cukup besar
dan menaungi banyak komunitas
lagi di dalamnya. Komunitas ini
dibentuk oleh Frans, Morika Te-
telepta, Althien Pesurnay, dan
Revelino Berry. Kemudian di da-
lamnya ada grup Sageru, Rap
Till Die (RTD), dan Marmarinas.
Namun, dalam proyek yang di-
produseri musikus Glenn Fredly
itu, hanya tujuh orang dari mere-
ka yang terlibat.

Dari etnis Betawi, ada Muham-
mad Amrullah alias Kojek, yang
menyisipkan pesan dan kritik so-
sial melalui jalur hip-hop dengan
dialek khas Betawi. Hal itu tak
lepas dari pesan sang bapak ten-
tang pentingnya Kojek bermusik
dengan berakar pada budaya
sendiri.“Lu boleh cinta musik
Barat, tapi harus ingat budaya
sendiri. Jadinya aye campurin
aje. Meskipun kita ambil musik
Barat, kita paduin sama musik
Tanjung Barat,”ujar Kojek, yang
masih lajang, berseloroh.

Kojek mengakui konsep musik
yang disuguhkannya berbeda de-
ngan hip-hop atau rap kebanyak-
an di Indonesia. Dia memasuk-
kan unsur berbalas pantun yang
jadi ciri khas Betawi. Dari sisi
kostum, Kojek bergaya ala Bang
Jampang, salah satu jawara le-
genda Betawi. Kostum ini diciri-
kan dengan sabuk haji berwarna
hijau, celana boim, peci, serta sa-
rung yang digantung di leher. Se-
tiap manggung, Kojek ditemani
Januar Ahmadin alias Okeng,
yang bertindak sebagai shouter.

Selain itu, Faro alias Fahrur
Rozi, yang besar di Pengadegan,
Jakarta Selatan, baru saja menye-
lesaikan single album: Siti Roga-
ye. Lewat lagu ini, dia dengan ko-
cak mengkritik gaya hidup ma-
syarakat asli Betawi yang biasa
leha-leha begitu mendapat mate-
ri. Padahal materi itu tidak dida-
pat dari kerja keras, tapi mengan-
dalkan warisan orang tua.“Siti
Rogaye tambe begaye//Abis jual
tane//Warisan emak babenye,”be-
gitu penggalan syairnya.

●●●

Cita-cita Sundanis untuk go
international, seperti Jogja Hip
Hop Foundation, bakal kesam-
paian. Seorang seniman Belanda
akan memboyong Rudi dan ka-
wan-kawan konser keliling ke
Singapura, Malaysia, dan Belan-
da pada Agustus atau September
nanti.“Doakan saja,”kata juara
Rap Battle di Bandung pada
2001 itu.

Ia mengaku mulai jatuh cinta
pada hip-hop sejak kelas V seko-
lah dasar. Pemicunya MC Ham-
mer, yang melejitkan You Can’t
Touch This, dan Vanilla Ice de-
ngan Ice Ice Baby pada 1993. Sa-
at duduk di bangku sekolah me-
nengah pertama dan menjadi pe-
ngamen di Jalan Pasir Koja,
Bandung, pada 1997, ia mulai
membuat lagu hip-hop sendiri
dan ikut lomba-cipta lagu.

Setahun kemudian, Rudi dan
Gaia membentuk band hip-hop
D’Army, yang lagu-lagunya ber-
tema protes sosial. Sebelum
akhirnya bubar pada 2005, mere-
ka sempat menelurkan dua al-
bum. Setelah itu, Rudi memben-
tuk Sundanis.

Hit dari album pertama, Ka
Mana Atuh Gaya, yang menyin-
dir anak-anak muda yang me-
mentingkan penampilan walau
belum bekerja, masih suka di-
minta penonton untuk dinyanyi-
kan saat konser. Di ranah musik
hip-hop lokal yang sempit, penju-
alan setiap album Sundanis ter-

golong laris, berkisar 5.000-
10.000 keping CD dan VCD.

Saat manggung, Rudi biasa
memboyong seluruh awak hing-
ga pemain karawitan dan sinden.
Adakalanya ia cukup ditemani
seorang disc jockey dan satu-dua
penyanyi latar. Salah satunya
Arya Yuda Aditia, 23 tahun, yang
bergabung sejak lima tahun si-
lam.

●●●

Pengamat musik Bens Leo me-
nilai berkembangnya grup hip-
hop yang mengusung unsur dae-

rah menunjukkan daya eksplora-
si anak muda yang luar biasa.
Walaupun sangat tersegmentasi,
eksistensi mereka bisa bertahan
dengan loyalitas komunitas yang
kuat.

Menggabungkan musik Barat
dengan ciri ataupun instrumen
lokal, kata dia, bukan hanya bisa
membuat grup hip-hop daerah
lebih banyak dikenal di luar ne-
geri, tapi sekaligus mengenalkan
kekayaan budaya yang dimiliki
Indonesia. Untuk menuju arah
itu, Bens menyarankan agar ber-
bagai grup hip-hop daerah yang

kini bertebaran membuat festival
secara nasional.

“Mereka bisa mengenalkan
genre musik ini kepada publik
secara luas. Di ajang ini pula,
grup hip-hop daerah bisa mem-
perkaya eksplorasi musiknya,”
ujar Bens.

Sementara itu, bagi pengamat
musik Buddy Ace, apa yang dila-
kukan grup hip-hop daerah ada-
lah bagian dari upaya membangun
akar nasionalisme dengan dasar
yang kuat.“Yaitu basis lokal yang
menjadi penyusun Indonesia,”
ujarnya. ● ANWAR SISWADI | AMIRULLAH | SUDRAJAT 

26 JUNI 2011

A7

■

Grup rap Bader Boyz. 

■

Molukka Hip-hop.
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B
erbicara tentang budaya hip-hop sebetulnya melibatkan unsur yang terdiri

atas MCing (lebih dikenal dengan rapping), DJing, Breakdance, dan Graffiti.

Belakangan ini, elemen hip-hop juga diwarnai oleh beatboxing, fashion, bahasa

slang, dan gaya hidup lainnya. Namun kali ini pembahasan akan berfokus pada

musik rap. 

Di Tanah Air, cikal-bakal musik rap di lingkungan kaum muda mulai
memasyarakat sejak kemunculan Iwa K. pada era awal 1990-an. Padahal Iwa
sendiri mengaku terinspirasi oleh legenda Betawi, Benyamin Sueb, dan si tam-
bun asal Sukabumi, Farid Hardja. 

■ BENYAMIN SUEB
Ia tak cuma dikenal dengan tembang-tembang gambang kromongnya, tapi
juga disebut-sebut sebagai Bapak Rap Indonesia. Meski mengabaikan
susunan kata, lagu-lagunya yang bertema humor dan dianggap kampungan
itu nadanya terdengar enak di telinga. “Dia terbilang sukses meramu spon-
tanitas Betawi dengan celoteh, yang terkadang menggerutu dan sering
ngaco,” tulis Ludhy Cahyana dalam biografi Benyamin, Muka Kampung

Rezeki Kota. Irama rap Benyamin antara lain bisa dirasakan dalam lagu
Begini Begitu dan Nangke Belande. 

■ FARID HARDJA
Modal utama yang dimiliki Farid, menurut pengamat musik Denny Sakrie,
adalah karakter vokal yang lentur. Kelenturan timbre vokal inilah yang mem-
buat dia mampu menyeruak di arus tren yang tengah kencang mengalir. Pria
berbadan subur asal Sukabumi itu terampil dan cerdik menempatkan atmos-
fer vokalnya dalam bentuk rock ‘n’ roll, rock, pop, reggae, R&B, jazz, gospel,
disko, rap, hip-hop, keroncong, hingga dangdut sekalipun. “Ini sebuah talen-
ta yang luar biasa,” kata Dennie tentang penyanyi yang berpulang pada 27
Desember 1998 itu. 

■ IWA K.
Lahir di Bandung, 25 Oktober 1970, Iwa Kusuma muncul sebagai penyanyi
rap lewat album Kuingin Kembali pada 1993. Single andalan ini laris manis
di pasar. Dari album ini muncul hit, antara lain Manusia Malam, Batman

Kasarung (dalam bahasa Sunda), dan Menu Hari Ini. Pada 1994, Iwa meraih
penghargaan BASF Award berkat album kedua, Topeng. Album ketiga,
Kramotak! (1996), dan Mesin Imajinasi (1998) meraih sukses yang sama.

■ NEO
Berdiri pada 1999, grup ini beranggotakan lima orang, yaitu Udet, Abe,
Doniel, Aldy, dan Dery. Mereka bertemu pada 1993 pada festival-festival rap

yang saat itu sedang digandrungi anak-anak muda. Lagu Borju yang menjadi
album perdananya langsung menjadi hit. Berikutnya mereka merilis Bahagia

(2000), Tu... La Lit (2002), NEO (self titled) pada 2004, dan BOSS (2007).
Dengan lima album, Neo meraih enam Piala AMI (Anugerah Musik Indonesia)
kategori album, lagu, dan grup terbaik. 

■ FADE2BLACK
Adopsi unsur lokal yang dilakukan grup ini menjadi salah satu contoh keber-
hasilan grup hip-hop dalam mengeksplorasi musik. Pada 2008, Fade2Black
sukses mengaransemen lagu keroncong ciptaan Gesang dalam irama hip-

hop berjudul Keroncong Protol. Anugerah Musik Indonesia menobatkannya
sebagai album rap terbaik. “Waktu Fade2Black menunjukkan hasil lagunya
kepada Gesang, beliau senang sekali,” kata pengamat musik Bens Leo.
Grup asal Bogor yang berdiri sejak 2002 ini terdiri atas Bondan Prakoso,
Tito Budidwinanto, Ardaninggar Nazir, serta Danial Rajab Fahreza. Pada
2010, album ketiga Fade2Black berjudul For All dirilis dengan lagu
andalan Ya Sudahlah. Album ini meraih empat Platinum Award atas
penggunaan ring back tone lagu Ya Sudahlah, dan lima kali menjadi
trending topic di situs microblogging Twitter. 

■ SOUL ID
Terbentuk pada 2002, kelompok ini semula bernama Soulid.
Identitas berubah menjadi Soul ID pada 2005, ketika label besar
EMI mengontraknya untuk merilis album kedua, Soulfidelis.
Dengan hit Idola dan Kuingin Kembali yang pernah dipopulerkan
Iwa K., Soul ID mulai dikenal oleh publik. Album ini juga
masuk kategori Album Rap Terbaik oleh Anugerah Musik
Indonesia 2006. Setahun kemudian, Soul ID merilis
album ketiga, Jiwaraga, melalui label Universal
Music Indonesia. Album Rap Terbaik versi AMI
diraih pada 2008. Soul ID pernah diundang
Kerajaan Brunei, manggung di Esplanade
Singapura, dan Malaysia. 

■ SAYKOJI 
Nama lengkapnya Ignatius Panyami. Tapi
penyanyi gempal ini populer disapa Igor
Saykoji. Ia mengaku butuh sembilan tahun agar
kariernya bermusik di jalur hip-hop terangkat ke permukaan.
Demam jejaring sosial di dunia maya, seperti Facebook, menginspi-
rasinya membuat lagu bertajuk Online. Selaras dengan fenomena
yang berkembang membuat lagu ini mengena di telinga dan hati
masyarakat. Lagu ini meledak di pasar. Nama Saykoji pun muncul.
Berikutnya pria kelahiran Balikpapan, 8 Juni 1983, ini merilis
Narsis, So What Gitu Looh, dan 9 Juni lalu selesai menggarap
Follow Back. Lagu ini terinspirasi oleh perkembangan media sosial
dunia maya Twitter. 

l

NEO

SOUL ID

FADE2BLACK 

SAYKOJI 

IWA K .

FARID HARDJA

BENYAMIN SUEB
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ertahun-tahun musik hip-
hop hidup dan berkembang
di Indonesia. Namun ingar-

bingarnya tak senyaring aliran
musik lain. Padahal komunitas
dan pelaku hip-hop meruyak
hingga ke pelosok daerah. Faro
alias Fahrur Rozi dari kelompok
Bader (bengal), misalnya, meng-
akui kualitas bermusik kelom-
pok hip-hop di banyak tempat
masih menjadi kendala.

“Kalau buat lagu sih banyak
yang bagus, tapi musik mungkin
masih kurang kuat,”kata penya-
nyi yang dikenal lewat single-nya
yang hit, Anak Motor, saat ber-
bincang dengan Tempo di kedai
Tebet Cool Stage, Rabu siang lalu.

Selain itu, hip-hop masih lebih
kuat dari sisi fashion. Itu pun di-
anggap hanya milik anak baru
gede.“Makanya, meski nge-rap
dan tengah menyiapkan lagu
berbahasa daerah, saya coba
tampil perlente,”ujar lelaki yang
pernah kuliah di Jurusan Mana-
jemen Universitas Pancasila itu.

Pengamat yang juga perintis
band hip-hop di Bandung, Mor-
gue Vangard atau lebih dikenal
sebagai Ucok Homicide, menga-

takan ukuran kualitas band hip-
hop bisa dilihat dari bagaimana
pengolahan rima lirik, metafora
yang dipakai, cara penyampaian,
dan musik penunjang yang ba-
gus. Hip-hop, kata dia, memang
harus beda dan musikusnya be-
rani menampilkan jati diri ke-
lompoknya.

Adapun ukuran kesuksesan
band hip-hop bukan dari omzet
penjualan album.“Kalau bisa di-
apresiasi dan membuat perubah-
an di masyarakat, atau komuni-
tasnya sendiri paling tidak, itu
sudah bagus,”katanya.

Di luar negeri, Ucok melanjut-
kan, band hip-hop sudah banyak
yang sanggup mengubah sastra,
kebijakan politik, perubahan so-
sial, tatanan masyarakat, hingga
mampu membuat sistem pereko-
nomian sendiri. Di Bandung, bisa
dibilang hip-hop sedang surut.
“Surutnya sudah kelamaan,”ka-
tanya.

Masa emas hip-hop di Ban-
dung pernah terjadi sepanjang
2000-2007. Di masa awal, di an-
taranya ada D’Army, Molothuvz,
Homicide, dan Bandung Click.
Menurut Ucok, saat itu tumbuh

komunitas dan muncul album-
album baru. Bahkan empat ele-
men hip-hop, yaitu DJ, musik
rap, break dance, dan graffiti, se-
marak.

Agar musik hip-hop dapat di-
terima dan berkembang di ma-
syarakat, musikus membutuhkan
media untuk menyampaikan
karya yang telah dihasilkan ke-
pada masyarakat. Bukan hanya
media konvensional, seperti tele-
visi dan surat kabar, tapi juga
media sosial, seperti Facebook,
Twitter, dan MySpace.

Di sinilah Ferdian Kelana ber-
peran. Berpijak pada hobinya
mendengarkan lagu-lagu rap
dan berteman dengan banyak
pelaku hip-hop di Surabaya, ia
membuat situs web hiphophe-
roes.net pada pertengahan Okto-
ber 2008. Sarjana teknologi in-
formatika dari sebuah universi-
tas di Surabaya itu melihat kua-
litas kelompok-kelompok hip-
hop di sana cukup baik, tapi tak
berkembang luas karena tak ada
media massa yang memfasilitasi
untuk menyebarkannya.

“Kata ‘heroes’ itu sebetulnya
tidak ditujukan kepada pelaku
hip-hop, melainkan diadaptasi
dari Kota Pahlawan sebutan un-
tuk Surabaya,”ujarnya.

Melalui situs yang lebih layak
dikategorikan sebagai blog ini,
komunitas hip-hop di berbagai
pelosok daerah turut ditampil-
kan. Profil lengkap kelompok
hip-hop, ulasan album, maupun
informasi-informasi aktual lain-
nya disajikan cukup menarik.
“Saya otodidaktik dengan ba-
nyak membaca majalah Rolling
Stone untuk gaya penulisannya,”

kata Ferdian.
Tak cuma merogoh kocek sen-

diri untuk membiayai operasio-
nal web itu, dia pun menulis dan
membuat pertanyaan tertulis
sendiri kepada para narasumber.
Lelaki kelahiran Bondowoso, 10
April 1983, ini juga sedang me-
rintis kerja sama dengan radio-
radio daerah untuk bisa menam-
pilkan musik hip-hop.“Yang cu-
kup baik di Bogor ada Pro2 le-
wat acara Bling Bling. Di Jakar-
ta ada Oz, Mustang, dan Indika
yang biasa menyiarkan musik
hip-hop,”ujar Ferdian.

Sabtu pekan lalu, bekerja sa-
ma dengan Faro dan Jimmy Pra-
meswardono alias Doniel (salah
satu personel Neo), yang menge-
lola Tebet Cool Stage, digelar ke-
giatan “HipHopHeroes CYPHE-
Rience”.

Cypher adalah freestyle ber-
gantian yang dilakukan oleh ba-
nyak rapper. Lewat ajang ini, ka-
ta Doniel, pihaknya mencoba
memfasilitasi para rapper baru
yang ingin uji nyali untuk naik
panggung dan menambah jam
pementasan.“Ini event ketiga
yang kami gelar tiap bulan,”
ujarnya.

Pesertanya kali ini bukan cu-
ma dari Jakarta, tapi juga dari
Surabaya dan kota-kota lain di
Jawa Timur, hingga Kalimantan.
Sebelum cypher dilakukan, rap-
per dipersilakan membawakan
lagunya di panggung. Selain rap-
per, para beatBoxer, B-boy & DJ
scratch dipersilakan jika ingin
tampil di CoolStage.“Semuanya
free, enggak perlu bayar,”kata
Faro.

● ANWAR SISWADI | SUDRAJAT 

MERUYAK 
KE PELOSOK 
DAERAH 

Salah satu pergelaran musik hip-hop di

daerah, Solo HipHop Music Star.
FOTO: HIPHOPHEROES.NET

Faro “Bader” (kiri) dan Ferdian Kelana, pendiri Hiphopheroes.net.

DOK. FERDIAN KELANA

Kalau bisa 

diapresiasi dan 

membuat perubahan 

di masyarakat, atau 

komunitasnya sendiri 

paling tidak, 

itu sudah bagus.
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❞


