
menyangsikan kemampuan mereka. "Pada
Oom Dick dia bilang: 'Anak-anak ini bisa
apa?' Seketika itu juga saya minta tak.edan bas
saya geber habis. Edan"
Perusahaan Irama dan Remaco nampak-

nya harus gigit jari atas penolakan mereka.
Sukses album debut yang mencetak ketiga
hit tadi segera melambungkan nama nama
Dara Puspita. Tidak ada stasiun radio yang

tIdal: memutar fagu "Surabaya': Tawaran
manggung ke daerah mengalir makin deras
'lli'tl.~'d.'R.~\.-U'dt)~'d.''&''\:t~ "'~~'d.\:t~,\'d.~

tersebut masih kerap dibawakan
orang pada acara tertentu karena
temanya yang membangkitkan rasa
nasionalisme-kepahlawanan.
Dengan semakin tingginya jam

terbang, sk.ill mereka pun semakin
terasah. Sebagai penampil di pang-
gung, mereka sangat memperha-
tikan penampilan. Mereka selalu
terlihat kompak. Rambut dipotong
poni a la The Beatles. Gerakan
di atas panggung juga diatur dan
dilatih sedemikian rupa sehingga
enak dipandang. Perlahan namun
pasti Dara Puspita menjelma seba-
gaigrup wanita yang paling diperhi-
tngkan. Polling majalahAlztuil pada
tahun 1968 menempatkan mereka
pada urutan teratas, mengungguli
suhu mereka: Koes Bersaudara!
Berbeda dengan album perta-

ma yang terkesan ngepop, album
kedua mereka tampil lebih liar dan
keras. Rupanya rasa percaya diri
Titek AR, Lies AR, Titik Hamzah
dan Susy Nander menjadikan me-
reka semakin tak mau terperangkap
dalam kreativitas. Pengaruh The
Beatles clanRolling Stones meruap
di beberapa lagu yang bernuansa
rock seperti "Pesta Pak Lurah",
"Pusdi" dan "Mabuk Laut". Yang
terakhir ini sebenarnya terinspirasi
ketika Dara Puspita mengalami
mabuk laut dalam dalam rangkaian
tur ke Tanjung Pinang.
"Kalau kami bermain lebih keras,

hal itu menunjukkan bahwa kami
tidak mau terpenjara. Yang menu-
rut saya agak menjadi beban ada-

lah manakala di album kedua ini rekaman
dilakukan secara berbeda [multi traclZJden-
gan album pertama yang dilakukan secara
live. Di album kedua, kami merekam musik
dahulu, baru tak.e vocaL Rasanya nyawanya
berkurang dan tidak spontan," Titik Hamzah
mengenang proses pembuatan album kedua.
Album ketiga, Green-Green Grass, meru-

pakan aransemen ulang dari hit Tom Jones.
Di sini untuk pertama kalinya Sugen mem-
perdengarkan suaranya lewat "Bertamasya",
sebuah nomor rock &' roll. Vokalnya serak
dan begitu lepas. Petikan distorsi Titiek AR
ditingkahi dentum bas yang menggelora mem-
buat "Bertamasya" menjadi sebuah karya

mulai mencari rumah kontrakan dan
. alat-alat musik agar tak lagi membe-
Bersaudara.
hari, pada akhir Februari 1965, pani-
mengundang mereka untuk tampil di

Senayan melakukan kesalahan. Nama
y.mg seharusnya Irama Puspita ditu-
Puspita. "Tapi kami waktu itu ndalz

karena nama Dara Puspita lebih enak
ya," kata Susy Nander. Ketat-
pertunjukan bersama Koes Ber-

uc c.d£.'L~ "e:<;>e'L'i.c"'NI..~d:('I1,,"i::,ClInCl."d.'LC
· kota besar lainnya tak
beri keleluasaan untuk
ul dengan keluarga.

sudah terkenal dan
piringan hitam (PH) kita
pulang kampung. Paling
·main di Surabaya, bapak
yang datang ke hotel, kare-
nggak boleh keluar sendiri,
awal sama polisi," tutur

suatu malam di sebuah
ulang tahun di daerah

sekelompok pemuda
u dan membubarkan

jlDgkrak-jingkrak tersebut.
Koes Bersaudara tengah
an lagu-lagu berirama

roll milik The Beatles.
dari penggrebekan ini

dijebloskannya,Tonny dan
ya ke Penjara Glodok.
pita, anehnya, tidak ikut

perusahaan rekaman tersebut menyangsi-
kankemampuan TitiekARcs. Namun tidak
begitu dengan PT Dimita Moulding Indus-
tries, perusahaan rekaman yang terhitung
"pemain' baru. Setelah melalui proses reka-
man yang benar-benar pertama bagi mereka
di bulan Februari 1966, lahirlah PH mereka
yang diberi judul Jang Pertama di bawah label
Mesra Record. PH ini berisi lagu-lagu yang

kini men]iw'i legenda seperti "Msri-Meii";
"Surabaya" dan "Pantai Pattaya". Dalam PH
'ce'L"u,"\).'c, ID.e1:~"d.· \"\).I1,"d.ID.en'\t,d."l'J~'d:rc \.d.~

tawaran untuk tampil
k datang. Terbang pada
r 1965 yang dicatat se-
. berdarah dalam sejarah
· Modern, Dara Puspita
publik Thailand selama
lebih tiga bulan. Dara
pulang dengan dengan
t perangkat musik
lebih baik ketimbang

di:miliki Koes Bersaudara.
• der memboyong pulang
drum bermerk Premier. Di
Titiek AR membeli gitar
tratocaster. Hingga kini,

kesayangannya tersebut
impan dengan baik di rumahnya di
n, Belanda. Banyak yang menawar

tak pernah ingin melepasnya.
banyak kenangan di gitar itu,

juga karena ada stick.er nama saya
Puspita yang melekat pada gitar

. gitar itu tertulis nama Tikki, pang-
· ya semasa Dara Puspita tur keliling

Perusahaan I rama dan Remaco harus gigit jari atas
penolakan mereka. sukses album debut yang mencetak

tiga hit segera melambungkan nama Dara Puspita.

ainya di tanah air, Dara Puspita
. ba ilmu dari para senior seperti

spa maupun supergitaris ZaenalAri-
Teruna Ria. Mereka juga mencoba
. audisi di Irama dan Remaco, Sial,
Alasannya menjengkelkan: kedua

Koes Bersaudara yang tak pernah dirilis da-
lam rekaman resmi bertajuk "TinggalkanAku
Sendiri".
"Saya merasa nyaman dengan studio itu,"

kata Titik Hamzah, "Sebenarnya itu lebih
tepat dibilang guclang daripada studio. Ow-
nernya, Dick Tamimi, sangat kebapakan.
Operatornya Oom Rachman A sangat tela-
ten. Juga ada simbok. yang selalu menyiapkan
sop ayam sehingga mengingatkan saya akan
suasana rumah, karena Mami saya selalu
membiasakan kami makan sop atau minum
kaldu sebelum makan utama." Titik juga
mengenang bagaimana ketika dalam proses
rekaman, seorang distributor piringan hitam
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