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wajahnya khas perempuan Jawa, berkulit kecoklatan dengan
garis wajah yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi, siapa
sangka masa muda perempuan yang baru memasuki masa pen-
siun sebagai pegawai pemerintah Groningen, Nederland ini
menyimpan kenangan sebagai gitaris sebuah band yang eksis-
tensinya tak mungkin dipisahkan dari sejarah musik Indone-

sia modern. Dialah Titiek Soedarmijatie alias Titiek AR, pimpinan Dara
Puspita, band Indonesia pertama (yang keseluruhan personelnya adalah
perempuan) yang berhasil menaklukan Eropa melalui musik ingar-bingar,

Di hari tuanya, Titiek yang pada masanya me- Koes Bersaudara. Dialah figur yang berhasil
lengkapi gitarnya dengan tone bender dan wah meyakinkan keempat pemusik wanita asal
wah pedal ini memang masih aktif bermain Surabaya itu untuk hijrah keJakarta jika ingin
musik hanya saja dalam konsep duo: gitar meraih sukses besar. "[adi, karena Koes Ber-
dan organ bersama seorang teman dekatnya. saudara kita dikenal orang," kenang Lies AR.
Meski demikian, masih terdapat sebagian ke- Semula Dara Puspita bernama Irama Pus-
eil warga Belanda yang mengingat kehidup- pita, sebuah band yang beranggotakan tak
an lampaunya sebagai gitaris penuh bakat. kurang dari 14 personel. "Dulu kalau kami
"Orang Indonesia yang dulu pernah melihat muneul, suasananya ramai karena anggota-
Dara Puspita main lantas mengundang untuk nya memang banyak sekali," eerita Susy yang
di aeara Indiseh Avond (Malam Indonesia, pernah digembleng drummer Ariesta Birawa.
suatu festival rutin di Belanda),' kenangnya. Penyanyi keroncong Mus Mulyadi tercatat
Dara Puspita, band asal Surabaya, me- pernah menjadi salah seorang pelatih. Sete-

mang telah bubar sejak Maret 1972. Titiek lah personelnya satu per satu mengundurkan

AR (lead guitar) ber- ========== ~ ===========
sama adiknya, Lies
AR(rhythmguitar, or-
gan, vokal) , kini ber-
mukim di Negeri Be-
landa. Titik Hamzah
(bas, vokal) tinggal di
Jakarta. Susy Nander,
drummer yang dike-
nal sebagai personel
paling eantik, memi-
lih Taman Nagoya Regency, Sidoarjo, Jawa
Timur, untuk menghabiskan hari tua men-
dampingi suaminya yang pensiunan kar-
yawan Pertamina. "Saya sudah lama gantung
stick.,"kata Susy, kini nenek seorang eueu.

Setiap tahun, ketika Titiek dan Lies AR
mengunjungi ibunda mereka yang berdiam
di Mojokerto, mereka selalu menyempat-
kan reuni. Menurut Sugen, panggilan akrab
Susy, kedua sahabatnya itu masih tetap ber-
main musik dan masing-masing punya band.
Ada beberapa permintaan agar Dara Puspita
muneul kembali di panggung. Susy mengaku
tidak keberatan asal melalui sebuah transisi,
antara lain, dengan memulainya tampil di
layar kaca. "Kalau langsung show besar su-
sah juga. Siapa sih sekarang yang kenal Dara
Puspita?" ujarnya dengan logat Jawa Timur
nan medok. Ada pun Titik Hamzah sesekali
masih aktif menulis lagu. Meski keras kepala,
Susy Nander mengingat pemain bas dahsyat
tersebut sebagai sosok yang humoris dan se-
ring menciptakan suasana segar.
Lantas, siapa orang yang dianggap berjasa

besar dalam menjulangkan nama Dara Pus-
pita menjadi grup musik wanita legendaris?
Tidak lain ialah Tonny Koeswoyo, pimpinan

Walau rnerigawasi dan banyak rnernber'i
nasihat, anak-anak Koes Bersaudara

cenderung rnerrrbiar-karr rner'elca rncricar-i
bentuk sendiri.
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diri, TitiekAR, Lies dan Susy Nander lantas
mengajak Prasetyani dan memutuskan jalan
terus. Namun Surabaya tak banyak memberi
harapan. Karier Irama Puspita pun berjalan
di tempat.
Pada bulan April 1964, kelompok Koes

Bersaudara yang saat itu tengah menco-
rong namanya dijadwalkan tampil di Taman
Hiburan Rakyat. Titek AR, Lies AR dan
kawan-kawannya segera mendatangi Hotel
Simpang, tempat rombongan artis meng-
inap. Maksudnya agar Koes Bersaudara ber-
sedia meretaskan jalan bagi karier mereka di
dunia musik. Tonny Koeswoyo beserta adik-
adiknya tengah tertidur lelap ketika mereka
datang, namun melalui pertolongan seorang
crew, Tonny Koeswoyo akhirnya bersedia
menemui. Mereka diajak ikut soundchec~ ke
Taman Hiburan Rakyat, bahkan diberi ke-
sempatan tampil sebagai band selingan (kala
itu konsep band pembuka belum populer)
membawakan "Burung Kaka Tua". Mereka
hanya berani membawakan satu lagu karena
selama ini terbiasa memainkan lagu instru-
mental dari The Shadows atau The Ven-
tures. Namun peristiwa tersebut kemudian
menjadi titik tolak bagi karier Irama Puspita.

Koes Bersaudara dibuar
tika suatu sore keempat
benar mendatangi markas ~
Mendawai, Bulungan, jakarca -
panya mereka sudah bertekac
kesuksesan meski untuk itu -
ninggalkan keluarga tercinta ~~~ .•••
Bahkan untuk dapat meningg-=;~-~......:...-"""",
pun terpaksa berbohong.

"Bapak saya tidak tahu '
Jakarta. Kalau tahu, pasti tidak
Lies AR. 'Jadi ibu punya
ngatakan bahwa kami akan
di Kediri. Beliau bahkan '
gelang miliknya untuk ongkIE
yang menggunakan kereta api -
lanjutnya.
Dibanding Koes Bersaudaza,

tingkat keterampilan musikalirzs
itu masih amburadul. Walau
banyak memberi nasihat, ani!;
Bersaudara eenderung rnembi
untuk mencari bentuk pe
"Kadang-kadang kami me~
sama mereka, tapi bukannya
mereka, Kami latihan sendiri .::c:.a::=-~.•••

mereka karena kami nggak purm
TitiekAR
Dan pada malam Old and _ - _

ber 196:-
tama
Puspita
sama
dara c
Kernaj
Tiket
terbilz:::§
untuk
itu,~
Namu::

out. Irama Puspita mulai
manggung di berbagai tempa;
perti Lokasari, Wisma N=
Hotel Des Indes mulai berdat:;q?=-
laun wilayah permainan mulai
ga ke luar Jakarta seperti SeIIl2::Z:!:
Bandung. Sayang, langkah ~
ini terhenti dikarenakan Lies s:7
nempuh ujian akhir SMEA ~
baru mengantar adiknya p~
kemudian mengajak serta TIlH: -

tuk mengisi kekosongan.
muda yang berdarah Sumateca
hobi menjahit ini rupanya u....!>~~

cemerlang. Dia eepat men_
baru berbahasa asing dengan L"'- ~_
bil memainkan bas.
Hanya sebentar menarik

Puspita kembali harus ke~
Dengan alasan personal, 1'=
sui hengkang. Irama Puspita _
vakum, hingga Lies AR yang~~~_ .••
saikan sekolahnya bergabung
isi kekosongan yang ditingga:.=.
yang, belakangan, membenrcr E,
Girls. Irama Puspita kembali
mampu mencari penghasilan
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