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sangar pada zamannya, Pukulan Susy pun
terdengar semakin keras, semakin bertenaga.
Popularitas Dara Puspita akhirnya berha-

sil menarik perhatian Wllhelm Butz, seorang
impresario besar dari ]erman untuk mem-
bawa tur keliling Eropa. Sebuah peluang
emas yang terlalu sayang untuk dilewatkan
tetapi juga merupakan keputusan berat yang
harus mereka ambil mengingat konteks sosial
politik ketika itu. Namun Titiek AR selalu
mengingatkan adik serta teman-ternannya
untuk pantang bersurut langkah. Keempat
wanita tersebut segera meninggalkan tanah
air berbekal beberapa potong kostum. Sebe-
lurn menginjakkan kaki di Eropa, terlebih
dulu mereka mengadakan konser di Malaysia
dan Singapura selama beberapa malam ber-
sama Elly Kasim clanDiah Iskandar. Dari sana
mereka menetap di kota Teheran selama tiga
bulan.
"Pertama sampai di Teheran kita menangis

terus, ingin pulang terutama karena nggak
cocok dengan makanannya. Kambing se-
mua! Saya sendiri sampai kurus banget, juga
teman-teman lain," tutur Titik Hamzah yang
tidak berani berterus kepada orang tua dan
kakak-kakaknya jika dirinya akan mening-
galkan tanah air untuk waktu cukup lama
karena sudah menduga tidak akan diberi
izin. "Tapi kami Dara Puspita memang sudah
bertekad untuk bisa sampai ke Eropa."
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Setelah Iran, giliran Turki dan ]erman
ditaklukkan Dara Puspita. Dengan alasan
kepraktisan, Mr Butz kemudian mengganti
nama Titiek AR menjadi Tikki, begitu juga
dengan Titiek Hamzah (Takki), Lies AR
(Leeze) dan Susy Nander (Suzie), Kendala
pertama muncul. Moerdono, manager Dara
Puspita, jatuh sakit dan harus kembali ke
tanah air. Mereka terpaksa mengurus segala
keperluan sendiri selama kurang dua bulan,
hidup berpindah-pindah dari satu hotel ke
hotel lain, hingga menjelang berakhirnya
kontrak tahun pertama mereka berpindah ta-
ngan kepada Maciva. Mereka bermain untuk
Circus Luxembourgyang selama tujuh bulan
mengelilingi Hongaria Tengah clan Selatan.
Mulai saat itulah mereka terpaksa tinggal di
karavan dengan kondisi seaclanya. Merasa
tidak tahan berkiprah tanpa peran serta se-
orang manajer dan teknisi, Dara Puspita me-
layangkan surat pada Tonny Koeswoyo agar
'meminjamkan' seorang bemama Handi yang
sehari-harinya bekerja sebagai sound engineer
merangkap seksi repot Koes Bersaudara.
Permintaan ini dipenuhi oleh Tonny dan di-
sanggupi oleh Handi yang segera terbang ke
Eropa menyusul Dara Puspita.
Kehadiran Dara Puspita sebagai bagian

dari rombongan sirkus segera mendongkrak
keuntungan berlipat ganda. Sebelumnya, Mr
Butz pernah mendatangkan band perempuan
dariFilipina, Taiwan, dan]epang, namun tak
ada yang bisa menandingi keberhasilan para
wanita Indonesia tersebut. Oleh karena itu
menjelang kontrak tahun pertama berakhir,
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Mr Butz langsung menawarkan pe
an dengan bayaran dua kali lipat.
mereka lebih tertarik untuk menan
kontrak baru dengan seseorang ber=-
King yang berkedudukan di London.
Dara Puspita pun membuat rekamac
jarah di bawah label CBS. Inilah prose::
man yang menggunakan piranti mesin
Sebagai perbandingan, perusahaan
dan Remaco saat itu hanya memiliki _
mesin a trac~.Pada awaljanuari royo,
melakukan tur ke berbagai kotadi~
Irlandia seperti di Hull, Edinburg,
Belfast dan Dublin. Di kota-kota
mereka di antaranya tampil menghilx:::-
prajurit di US Army Base. Dari DubE::.
bongan Dara Puspita kembali ke ~
tampil di Liverpool, kota asal grup _
idolakan: The Beatles.
Di bawah manajemen Mr King, I>z:::L:

pita sebenarnya berhasil mendapat LJC:c...o..JO. .

tawaran bermain di Israel dengan
tertinggi. Tetapi kesempatan ini _
rena antara Indonesia dengan Is=
memiliki hubungan diplomatik. _
Dara Puspita kemudian mengincar -=
]erman Barat, dan Irlandia sebagai
penjelajahan selanjutnya. Tetapi u=~c:;;.--.;..

keberangkatan ke Eropa Daratan .
tang kabar yang cukup menyesakkazx
'Welcome to My House" yang direkza;
CBS gagalmenembus Top 20National
Mr King berusaha memompakan
Pada ISMaret, akhirnya Dara Puspita
De Lane Leam Sound Centre yangjcg


