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solo dengan gaya
Sedang The Giant

yang 8 o

Tanpa iringan orl(estra
stadion Teladan Medan,
seperti Gito itu masihpun jumlah mereka hanya 5

orang, lebih kecil dari The Bollies
superstar inilah yang jadi

aptr,

"funky",. 5sper11
lincah. Sebe-

{

1t lita

rI ttl

Bang Ali menerima anak-anak dari Bina Vokalia,
kritikan rclah dilontarkan kepada al iran musik-musik

yarlg ditafsirkannya seperti merusak gendang telinga,
keresr

waktu Blow up in conrirt'76 di Stadion Teladan Medan
'lB Maret yang lalu yang dliponsori oleh Machland

pAda

gel inti r Rollies
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Step bisa membuat
dihuni oleh sekitar

diikuti oteh
lain ; Seperti Adhi
Dores dan Yanto

.Sbagai pemegang
sebuah ksreta

Dores
dan vokal sangat

;:. Sedang pasangan,
Subardia dan

Dores yang
mem- i

satu s6r6a lain .

oleh 'asa& :;rr,l'

ada juga
suara yang mo-

kera$ terus-terusan, menim-

*.,#
6

yang

Dar:i dua romLrongan itu. yang
pertarna muncul adalah T.he Rot-
lies dehgan bintang lapangannya
Bangun Sugitg. Kdtilia Gito mem-
bawakan lhgu.lagu "You don't
kn<iw like I know" (Bar Kays), "1

penonton itu seperti bergoyang

Feel Good" serta "Man 's, Man's

dengan Gito sebagai
belumitu seperti

saran. Dan hal itu
Gito sendiri. "Saya
kirkan, bagairnaRa
lagu ini supaya
ngaruhi putrlik"
kala
halnya
pad€

.,i.''
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I*s*ry*:*i.1r;;
yang sama pula berlangsung atrak-
si The Walkers yang terdiri dari 2
orang cowok yakni Greg dan
Bill dan seorang cewek yakni
Kathy Walker. Sebetulnya trio
bulek ini tidak ada apa-apanya
yang menarik untuk dilihat, kalau
saja mereka tidak menamBilkan
atraksi-atraksi sampingan yang lu-
cu dan kocak. Oleh karena itulah
penarnpilan mereka sebanyak 3x
show (show malam Nlinggunya
bersama IVlatt Nrlonro) di Petro-
leum Club boleh dibilang sukses.
Kalau Tommy Sands menirukan
suara kambing, maka The Walkers
ini menirukan suara anjing. "Ka-
inq, kaing, kaing",demikian salak
Bill yang berpakaian warna hijau
ngglamour bergaya ala conductor.
Atraksi-atra.ksi begini dibawakan
secara pendek tapi lucu, kentara
khalaya k iad i tertawa meiiah.
Tidak bertele-tele seperti pe-

nyanyi Melayu yang minta dite-
puktangani secara keras dan me-
riah atau bermanja-manja genit.
The Walkers cukup intelek (wa-
laupun pakaian yang mereka ke-
nakan tokh cukup nyentrik dan
glamour), sopan, lucu dan berhasil
menialin komunikasi yang erat
dengan khalayak. lVlaka meluncur-
lah lelucon-lelucon ala Charlie
Chaplin yang diselipkan di tengah-
tengah lagunya sebagai bumbu
penyedap setelah capai bernyanyi
teru s.

Pukul S lebih sedikit, pang-
gung yang kecil itupun ramailah
dengan atraksi dan goyang pinggul
yang kompak. Bill dan Greg
memakai celana ungu dan hijau
muda, sementara Kathy yang
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Pembeheks

+Gees berjudut ',t started a joie.,,
walaupun m6ih terasa ampang
dibanding lagunya Bee Gees yang
pernah berjaya itu.

Atraksi berikut yang mungkin
ditunggu-tunggu oleh fans The
Walkers, Greg dan Kathy Walkers
berduet bersama, berpakaian ala
Sonny & Cher. Kathy memakai
wig rambut panjang hitam legam,
sementara celana panjangnya
komprang warna putih dan bagian
pusatnya sengaja dilihatkan, yang
laki-laki memakai kumis palsu.-
Lagunya tentu saja dari Sonny
and Cher. ,Suara Greg sengaja
dibuat sengau (bindeng). Dan
berkali-kali Greg mengucapka4
"thank you". "Weding night,i
ucaphya lucrl. Take my hard
merupakan l?gu ke 16 yang
dibawakan oleh The Walkers. Lalu
disusul Back home again. pada
lagu ke 19, kembali Greg dan Bill
mducu menirukan suara binatang.
.Kali ini ayam jago mendapat
giliran. "Ku ku lu ruk,,,teriaknya,
walaupun toh di negara mereka
.suara ayam jago tidak sama
seperti suara ayam lago di negara
kita (ini menurut yang mende-
ngarnya saja, padahil sebenarnya.
sama).

Without you berhasil dibawa-
kan dengan bagus, dan berakhir-
lah show mereka ketika waktu
menunjukkan pukul 23.00 lebih.
Maka, Greg, Bill dan Kathy. pun
melambai-lambaikan tangannya
pada khalayak sembari melempar_
kan cup-cupnya dimana tangan
mereka ditempelkan pada bibir
kemudian dibuangnya pada kha-
layak. Sukseslah ka.lau gitu.

VIRGO/ZZG
a

& Cher
mengambil posisi di tengah mema-
kai kostum rada berani sedikit,
perut dan paha terbuka yang
banyak berpaku-paku serta ber-
lobang-lobang pada pakaiannya
yang berwarna merah menyala.
Cukup harmonis. Lalu meleng-
kinglah lagu Dancing on the street
dengan lantangnya. Khalayak pun
tanpa dikomando lagi segera
memberi applause meriah dan
kompak yang malam itu juga
mayoritas terdiri dari orang bulek
semua (hanya beberapa orang
Melayu yang nonton, mana kuat
bangsa kita sendiri nonton dengan
karcis yang mahal, ya kan ?).
Lagu kedua dan ketiga meluncur
dengan manisnya dan And I love
you so sebagai lagu keempat
dibawakan oleh Kathy dengan
sentimentil.

Lagu kelima beralih ke irama
keras lagi yang biasa dibawakan 5
oleh lke and Tina Turner dalam
setiap live shownya {lupa judul-
nya). Pada lagu keenam, mick
yang jaraknya sudah dekat itu
sengaja didekatkan lagi oleh me_
reka, lalu pundak si cewek dipe_
gangi Bill dengan santainya. Lagu-
nya juga pendek. Di lagu kede_
lapan, merekapun membuat at_
raksi lucu. Yang dua orang segera
kabur ke belakang, dan tiba-tiba
sudah berpakaian perempuan de-
ngan hiasan wig pirang, rok
pendek dan dasi biru tidak lupa
disematkan (sayang saking ter-

gesa-gesanya Bill dan Greg berdan-
dan, maka dadanya tidak menon_jol). "One, two, three, four,,
teriak Bill dengan suara cewek_
nya, walaupun terkadang secara
tidak sengaia Bill dan. Greg ber-
suara laki-lakinya yang asli.

N4elihat' goyang pinggul dan
adu pantat dengan genit dan
lincah, khalayak dibuat gor ter-
pingkel-pingkel. Lalu seusai lagu
ini, mereka rnasuk ke dalam lagi,
ke luar sudah berpakaian a la
tentara. Kathy Walker rupa_rupa-

nya ingin juga bermain piano
sambil menyanyi. Maka bermain_
lah ia dengan lihaynya. Sementara
musisi-musisi tua sebagai pe_
ngiring yang dicomotnya dari
berbagai night club dan RRI
mengiringinya dengan padu dan
kompak. Satu kerja sama yang
baik yar;3 berhasil ditrapkan. Greg
muncul dengan harmonika pan-
jang dan harmonika pendek, lalu
disedotnya kuat-kuat itu alat,
melagukan sebuah instrumentalia.
Lagunya mirip punyanya Bee

r
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Saya tunry ! SaYa'ado diluar
lawa, wah iauh sekali di Marudo,
Suhwesi Utoa. Selanwt berkarYa
semoga sukie*

Dari srya :

Kasmali
Il. Flrnboyant S. 12. A

Manado - Sulut-

HOROSCOPE DAN ASTAGA
YANG DIHILANGKAN..

Dengan hormat,
Sebuah front adu bacot kahu

ada mulut dikira ciPokan, telah
dibuka oleh Junior rs Aktuil le'
wat bacot paduka Monang H (Ju-

nior83). Entah aPa ProPorsinYa
oaduka Monang H ini di Junior
'hingga 

scakan'akan bisa mewakiti
Junior cari musuh.

Tapi kalau meflwng begitu ke-

hendak Junior sendiri, Yaitu un-

tuk hikin ramai-ramai YanS mung- 
I

kin bisa menaikkan oPlahnYa Ya
kita hanya bisa bitang "astaga"

saia.
lilell, memang scbaiknYa kita

tak usah bersom-som dengan se'

gah wartawan dan kantor-kantot
perwakilan di luar negeri segala'
'HendaknYa kita Yang masih

muda-muda ini biawkan main iu'
jur-juiuran saia, biar kelak ada

nasib baik iadi PemimPin atau

oembesar tidak koruPsi.' Adakah Junior telah berlaku

iuiur selama ini ? Kalau dalam
'setiaD 

artikel dan gambar-gamhar

mel'ayu, Penulis dan tukang

iepretnya selalu dengan bangga'mencantumlun namanYa. TaPi

nada artike!-arlikel dari negert
'sona kok tak Pernah disebut sum'

bernya ? Bahkan PenYadurnYa
saia ogah Pakai nama terang. APg

nula itu aiti kata "istimewa" Pada
'setiap 

Samhar-gambar dari negeri

sana ? Asosiasi Pembaca Pada kata

istimewa itu mestinYa tukang
ieoret khusus untuk lunior atau'i*o"o^n o. Padahal berani kita
taruhan Pbtong rambut gondrong

ini sompai gundul klimis, kalau
gambar-gombar itu iuga anma gun'

lingan dari maiahh'maialah sana'

Tukang-tukang iePret kita se-

lalu bangga menYertakan nama-

nva oada hasil'hasil karYanYa, aPa

iikio orons sna tidak ? Jangan

menggelaPkan requtasi orang
ttong ! Watau kita tak terikat de-

nsan Derianiinn hak ciPta dengan

irsoro-nrgaro ilna' taqi ada baik-

nyl kim ikuti adat Yang baik itu'
Toh tak ada ntginYa.

Kalau arttkel itu saduran Ya

fiatakan sumhernYa, sedang gam-
-bar-gamharnYa 

Ya rcPro dari ini
atai seperti koran'koran itu lo'
KetihatannYa ini sePele Ya, taPi

ini soal keiuiuran itu tadi. Seperti
kata-kata saYa di atas" Sehgi mu'
da biasakan rwin iuiur-iuiuran
biar kelak kalau ada nasib baik

iadi pemim7in atau Pembesar ti'
dak jadi koruPtor. Bukankah tim'

t. Jun, tolong muat WsternYa
SAS GrouP baru, aku vngat
kagum PermairwnnYa coba
waktu show lebih bagus- Po
koknya Yang saYa ketahui mu-
lai maialah kecil samPai beur
belum pernah muat band-band
Indonesia di waktu show, ia-
ngan cumd band-band dari luar
regeri via dong.

2. Jangan terlalu banYak menu'
lis musisi'musisi Yang baunYa

kacang goreng, nanti diter'
tawai muda-mudl Yah, Yang
Patent hebatnYa. Kan musisi
'kita 

banyak Yang hebathebat
daripada bangv bulek, ter'
utoma Yang PunYa aliran sen'
diri dan bermutu hasil ciPta-

annya (Rollies, G.8., SAS dan
G.S./.

Jangan luPa Poster waktu
show susunannYa Yang bagus, ia"
ngan seperti artikeLdrtkel murah'
an karangan paduka'Paduka Yang
betul-betul buta kntang musik,
umDamanya saia istilah, "Band
Underground Indonesia". Pokok'
iya saya mau mendukung Junior
sampai di mana kerraiuon-kemaiu-
annya dan vya ikuti terus dan
tidak akan bosan lebih bagus ka'
lau ada gambar temqel atau aqa

wia yang bagus.

gap semua orang sama-sama bagi.

kita.
Bahkan kami Yakin' semua

manusia Yang normal akan selalu

minghaTaPkan dan berusaha

untuk meningkatkan aPa Yang te'

hh kita caPai, taPi bukan mengu'

rangi atouqun menggganti aPa

vais telah kita caPaL SePerti aPa-uoi 
trloh dimuat dalam maialah

iunlio, vons daPat kuPastikan,

bahwa iemtu itu baik dan ber'

funssi bast kita, ianganlah hal itu
"dihipuskan tapi tingkatkanlah se'

mtu itu demi Junior khususnYa

don pembaca lunior Pada umum'
nva,' 

Jadi kami mohon dengan hor'
nut ago kak tun betul-betul me-

manami ilan fans lunior khusus-

(Ke halaman 42)
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BERSOM.SOM DAN
BERJUJUR..

bulnya koruPsi karena tak adanYa

keiuiuran itu ?

Kepareng mas !

Gendud Darsono
Karangkajen 142

Yoryakarta--

ARTIKEL KAMPUNGAN.-

Hallo Junior,
Kami Penggemar Junior sudah

lama sekali dan tidak Perruh ab-

sen mulai dari waktu kecil dan

sampai maiahh .iadi gede- Pokok'
nva Junior betul'betul ntce bagi
pembacanYa. TetaPi akhir-akhir
ini kami vngat kecewa atas ar-

tiket-artikel lunior Yang dimuat
dabm nomor 82, Terutaina dalam

atikel FannY's waktu show di
Semarang. ArtikelnYa begi'

tu-begitu sih ? AmPun biar saYa

bukan iagoan mus*, . kita iadi
geleng-geleng kepala Yang kreatif
sedikit kahu mau muat beita
musik, amPun tidak merurik snu
sekali, kamPungan !

SebelumnYa minta maof saYa

I ini buta musik, mengusulkan se-

dikit sran-saran suPaYa muda'
mudi bergairah membeli Junior-

Yth. Kak Redaksi Junior,
Kami selaku Pembaca Junior,

yah.. . soal cinta kek atau tidak
'terhadap 

lunior, kami belum bisa

memastikan, Yang Wnting kami

selalu membaca setiaP maialah

yang meniadi langganan kami.- 
bengon ini kami memberkan

t"patai duo Patah kata buat kak
Jun mauPun PembaconYa. Kami
mohon agar lunior tidak selalu

menerimi dan mehkYnalwn Pen'
dayt mauPun aniuran dati fans
lunior khususnYa. Yah, Yattg
kami tahu melalui kontak surat
tentunya. Baik itu meruPakan Pe-

nambahan mouqun Pengurangan
tirhadap opa yang 

- 
belumltelah

tetmwfi Pada rruialah luntor.
SoalnYa begini kak, nrcmang

I dada siahnYa mouqun ieleknYa
stutu oendaDat, bahwa suatu Pen-
daoat'itu bis dikatalwn baik bagi

si orang Yang berPenilaqat itu,
taoi bit -Yang 

lain aPakah musti
b;ik, kami kira tidak. SePertihal'
nva oenda\at Yang Pernah ter-

i*iaoui Junior yang baru lalu,
yang mengatakan agar ruang Ho-
iotiope dan Astaga diPersingkat
atauiun dihilangkan untuk di-
gonii otou drtambah artikel Yang
7rin. ,ln, sungguh mengecewakah

basi ktmi khususnYa seandainYa

hai itu akan kak tun lakwakan'
Nah, dengan demikian ter-

buktilah bahwa PendaPat nuuqun
kemouan runusia Yang Yah boleh

dik at a pe ndaqa t Y a ng b erdav rkan
kesenangannYa sendiri itu tidak'
lah selaiu vtru. tadi opakah hasil'
nva kita memberi kesenangan Pa-
do orons kalau toh hal itu alqn
mengeciwakan bagi Yang lain'

I Maksud kami kalau kito mengang'
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Cdkup baik. {Vlain di alas Pang-
gung sudah tentu berbeda dengan
di studio yang serba semPurna.
Tapi apa boleh buat"'

Nomor lainnYa Yang cukuP
menarik perhatian "A night at the
opera" yang diawali kata-kata
"Death on two legs". Tersiar
berita bahwa suara itu tak lain tak
bukan suara Trident Yang direki
tur, pimpinan produksi dimana
Oueen rekaman.

- Apakah benar itu seha-

rusnya tidak ada dalam Ph. ?
Roger: "ltu Perlu kukatakan.

Katakanlah itu hanYa sebagai

satire ".
, - Apakah benar "A night at
the opera" seperti dikatakan
orang ph yang termahal Yang
pernah dibuat di lnggeris ?

Roger : "Boleh jadi. Aku
tidak heran kalau ada Yang
berkata begitu. Sebab aku Pernah
lihat sendiri angka-angka Pro-
duksi. Kalau kau lihat dengan
mata kepala sendiri pasti kaget
setengah mati."

FBEDDIE MERCURY

- "A night at the opera" iuga
disebut-sebut sebagai Sgt. Pepper
gaya . baru. Bagaimana menurut
pendapatmu ?

Roger: "Wel .... kukira itu
cuma puiian. Sulit untuk dikata-
kan, tetapi kau sudah hamPir
mendekati kebenaran. Aku sendiri
belum sempat mendengar secara

teliti, maklum kami selalu sibuk
dalam perialanan."

Setelah liburan di Hawaii da-

lam tahun ini Oueen masih sibuk.
Ada rencana membuat live-album
dan studio. Untuk itu Oueen Pergi
ke Munchen dan Paris. Oueen

akan merekam di luar lnggeris.
Kalau kehiduPan Pribadi mereka

r tak pernah JlPikirkan, iangan
heran. "Kami terus menerus si-

buk," kata Roger Taylor, "waktu
habis tersita. Kami memang me-
nyenangi pekeriaan ini. Bekeria
dengan kesenangan iadi serba
gampang. Kesulitan sudah tentu
selalu ada, tapi dapat kami atasi.
Kalau keadaan sudah sedemikian
sulit, kami cuma mamPu garuk-
garuk kepala. Sekarang tidak
seperti dulu lagi, hanYa di studio
kami sering berselisih Paham.
Kupikir selama kami tetap sehat
segala sesuatunya beres !"

O swo

TUVTN'
Mendohrak tirai hesi !

menyanyikan lagu-lagu dari Bad
Company dan Free.

lVlengenai konser di Polandia
Oberg berkata. "APa Yang mena'
rik bagi kami ialah Perhatian dan
sikap penonton di sana. [Vlusik
pop di Nederland sudah dianggaP
biasa. di sana lain. Begitu kami
muncul dan mulai main, Penon-
ton sudah seperti kerani ingan.
Mereka bersuit-suit dan berteriak,
jingkrak-jingkrak. Sunlguh ! Ham-

ES

T
AHUN ini meru kan

iun' rU

p pertama

menem tirai ormasl

bluesrock Dsn Haas in i mene-

rima undangan untuk ikut
serta festival hesar

n

akan
tem er. Leadg

@
nya dari Livin' Blues mene-

ffiilmanganlitt.
Dengan adanya undangan itu

Livin' Blues merasa berterima
kasih atas konser-konser Yang
pernah diselenggarakan di Polan-

dia. Waktu itu banyak disaksikan
oleh show-biz Rusia. Penggemar

musik pop Polandia terpukau
dengan permainan anak-anak Den

Haag ini,

Livin' Blues tidak merasa me-

nyesal tour ke Polandia. "Suatu
perrgalaman yang luar biasa", kata
Oberg. "sekalipun selama tour
tidak memperoleh mas", Memang

selama tour mereka diserang Pe-
nyakit, radang Paru-Paru dan
keracunan makanan. "TaPi hal

semacam itu bisa saia terjadi di
Nederland", kala Oberg terse-
nyum.

Tour ke Polandia dari 21

September sampai 8 Oktober itu
sebagai kunjungan balasan setelah
Break Out sekitar lima tahun Yang
lalu tour ke Nederland. "Break
Out grup poP PoPuler Pada waktu
itu dan untuk Pertama kali datang

ke Nederland. Kami Pernah main
bersama di Gedung Kongres Den

Haag dan mengadakan tukar Pikir-
an. Selama beberaPa tahun lama-

nya kami masih tetap mengada-

kan hubungan surat menYurat."

BIBUAN PENONTON

Dl POLANDIA Livin' Blues

mempunyai 15O.00O Penggemar
pop. Berkata Oberg: "Konser
diselenggarakan dalam hall, cukuP
besar. Tidak hanya besar, tetaPi
indah, terang dan deretan kursi
dapat diduduki rata-rata 10.000
penonton."

Livin' Blues tour dengan biaYa

sendiri dan semua acara sudah
dibuat oleh Break Out sebagai

tuan rumah (yang iuga ikut mema-
inkan beberapa hard-rock) dan
Budkas Suflera adalah gruP Polan-

dia yang mengkhususkan diri

n besar
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3 - tak dapat dipercaya. Malah
':Cang-kadang begitu ributnya
-ningga musik tak terdenEer.
-agi kami menghadapi penonton

semacam itu sebenarnya malah
merusak. Tapi bukan merusak
dalam arti sesungguhnya, merusak
permainan musik. Apa yang ku-
herankan ialah tata tertib penon-
ton, selama konser berlangsung
dan sesudahnya

"Di kota Lodz kami main
dalam ruangan yang bisa memuat
120.000 penonton. Selama main
45 menit kami sama sekali tidak
mengalami gangguan, sekalipun
riuhnya bukan main. Selesai kon-
ser mereka meninggalkan ruangan
dengan tertib. Tak ada kursi yang
rusak atau pindah tempat. Tidak
terjadi kebrengsekan. Waktu kami
melintasi ruangan hanya melihat
secarik kertas kecil. Hal semacam
itu kukira perlu juga jadi bahari
pemikiran di Nederland."

Hubungan langsung dengan
penggemar di Polandia tak pernah
teriadi "biasanya", kata Oberg,
"begitu selesai konser kami lang-
sung masuk ke dalam bis yang
sudah disediakan. Kami hanya
diberi kesempatan memberikan
tanda tangan dan membisu. lni
disebabkan orang Polandia pada
unlumnya tidak menguasai bahasa
asing lainnya."

Lalu masalah apa saja yang
dibicarakan Livin' Blues dengan
Breal< Out dan Budkas- Suflera ?

Gberg: "Yang jelas politik
tidak. Di Nederland sendiri aku
tidak tertarik soal-soal politik,
apalagi di negara asing dan lagi
buat apa ? Tidak. Kami hanya
bertukar pikiran soal musik, ba,
gaimana perkembangan perna-
sarannya, terutarna musik Polan_
dia. Bagaimana pandangan mereka
mengenai musik pop Nederland.
Tetapi rupanya mereka lebih
tertarik perhatiannya kepada alat-
alat musik kami. Sebab di polan-
dia sulit diperoleh. Bahkan Break
Out misalnya sebagian besar alat
musiknya beli di Nederland..,

PEMBAYABAN CIiKI,lP
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Chaka Khan, penyanyi "super-
exciting" dari soulformasi Rufus
mendapat tawaran kontrak main
film "Lamb Chop" yang dibuat di
Hollywood dalam bulan Pebruari
yang baru lalu. Apakah dia
menerima tawaran itu tergantung
dari selesai tidaknya "berurusan"
dengan Curtis Mayfield. Konon
Mayfield menuntut Chaka sebesar
8OO.O0O dollar, alasannya karena
Chaka membatalkan kontrak yang
sudah ditandatangani. Sebelum
******************tt.

KAYAK teken kontrak mem-
buat ph lagi. Popformasi The
Gooise selama ini hanya bekeria
untuk Phonogram. Manager Ka-
yak Frits Hirschland 14 hari
lamanya di Kalifornia untuk
mempersiapkan tour yang akan
datang. Menurut rencana akan
dilaksanakan bulan ini.... Dua
super-grup lnggeris THE WHO
dan Emmerson Lake and Palmer
akan mengadakan tour bersama di
seluruh daratan Eropa. . .. Dari
ELP dalam waktu dekat keluar
double-album. Sebagian terdiri
dari hasil karya grup-grup dan tiga
lainnya menampilkan solis-solis
terkenal .... Setelah hampir
empat tahun berdiri akhirnya
popformasi Den Haag SYM-
PATHY gulung tikar.... Pemain
bas Sympathy Andre Ryenen,
juga dikenal bekerja pada Brain-
box, segera menggabung dengan
Livin' Blues. Dia menggantikan
Henk Smitskamp yang menarik
diri dari kegiatan musik pop dan
menceburkan diri dalam kegiatan
usaha sosial .... PAUL SIMON
tahun ini sibuk membuat film,
juga akan tampil dalam album
Santana yang akirn beredar bulan
ini . . . . Akhir Pebruari yang baru
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Chaka menggabung dengan RtrdS,
dia adalah penyanyi grup The
Baby Sitters yang dikontrak lVlay-
field .dengan label Curtom. The
Baby Sitters pecah dan Chaka lari
ke Rufus dan bagi...Mayf ield
agaknya tidak dapat dibiarkan
begitu saja. "Bertahun-tahun dia
bungkem, . waktu aku bersama
Ru{us dia .mulai mengutik-utik
dan berusaha menarik keuntung-
an," ujar Chaka Khan kesol.
Sementara itu Chaka menyatakan
bersedia meluluskan permintaan
l\4ayfield untuk label Curtom
untuk sebuah LP. "Kalau itu
kulakukan karena aku tak akan
mampu membayar . 800.000."**** ****************

+3 Cetuek
l\ndy MacKay, sexofonis

Roxy Music sudah sejak beberapa
minggu sibuk menulis lagu untuk
serial komedi TV yang akan
muncul enam kali di layar TV
lnggeris. Serial itu berjudul "Rock
follies" yang menceritakan ten-
tang tiga cewek yang berusaha
mendirikan grup. Dalam usaha
meieka terjadilah .hal-hal yang
lucu. Untuk keperluan 'itulah
MacKay harus menyiapkan 15
sampai 20 lagu. Tidak heran kalau
dia sibuk terus.

t**********t***t******
lalu muncul dua LP Solo ex-Ar-
gent-gitaris RUSS BALLARD.
Semua terdiri dari karyanya sen-
diri. Ballard juga bertindak seba-
gai produser.... BOB DYLAN
diminta memegang peranan utama
dalam film Amerika yang akan
dibuat tahun depan. Dia akan
menyanyikan "Lily, Bosemary
and the jack of hearts" . . . .

BARBRA STRETSAND meng-
gunting kuku panjangnya supaya
dapat memetik gitar dalam salah
satu Solo albumnya,... Formasi
lnggeris ROXY MUSIC sebetum
main di Nederland lebih dulu tour
ke Amerika.... Album pertama
LIMOI SINE beredar bulan Maret
ini . . ,. Juga akan muncul solo-
album baru dari penyanyi AR-
MAND. Judulnya : Back to
Earth.... Masih bulan ini mun-
cul LP baru dari ALOUIN hasil
rekaman' Manor Studio di lng-
geris. Dikeluarkan oleh RCA. Tiga
tahun Alquin bekeria untuk Poly-
dor, karena tidak puas dengan
promosi internasional yang dise-
lenggarakan di Delf dia mengun-
durkan diri.... Grup baru mun-
cul di Amerika, perhatikan nama-
nya: FOOL'S GOLD. Album
pertama dengan label Arista ber-
edar. Direkam di London di bawah
pimpinan Glyn Johns.... Nick
Mason, drummer dari Pink Floyd
memprodusir album baru grup
spacerock lnggeris/Perancis
GONG. Beredar bulan lalu dengan
Label Virgin. O SWD
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UNTUK konser-konser yang
diselenggarakan di polandia Livif
Blues dibayar cukup tinggi. ,,yang
kam; terima, kalau dikurs dengan
gulden, setiap konser lfi)O tul-den setiap pemain. Cukup luma-
yan. Cuma kami tidak dapat
menggunakan uang itu kalau di-
bawa pulang, sebab di Nederland
tidak ada harganya. Uang itu kami
belanjakan di sana, beli oleh-
oleh".

Menyinggung soal hit parade
di Polandia Oberg berkata, "Ham-
pir tidak ada", katanya, ',tetapi
ingat, musik pop di sana masih
terkeb€lakang. Single yang jadi hit
di negara-negara Barat didengar
juga di Polandia. Suatu malam
kami dibawa ke diskotik dan
diputarkan beberapa hit dari Rod
Steward dan The George Baker
Selection, kukira sama halnya
dengan kami di Nederland,',
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P
OKOKNYA ogah ! Prin-
cess Tone tetap tak mau
ikut ! Cukup sakit hati

kami dibuat majalah TOP. Kita
mau lihat. sampai Cimana usaha
mereka membuat grup kita dicaci
orang ? Dan, apa sih untungnya
festival ?"

Kalimat yang ini adalah celo-
teh emosionil dari Sisca, pimpinan
kelompok musik pop The Princess
Tone yang masih tetap kompak
dengan formasi Sisca - Nuniek -
Aniek dan Dhanny menjawab
pertanyaan sekitar kemungkinan
ikut sertanya kelompok ini dalam
Festival band wanita ke ll bulan
April (Mei ?l 1976 yang akan
datang.

Bincang-bincang dengan Prin-
cess Tone pada Jumat petang itu
bermula dari adanya pesan tuan
S.Richad dari TOP yang berisi
permintaan agar grup "bandel"
tersebut dihubungi untuk turut
dalam festival dimaksud. Pesan
yang dititipkan pada 28 Pebruari
'1976 di lstora Senayan ketika
diadakannya "duel meet" antara
SAS dengan Giant Step tadi masih
d iembel-embeli dengan kete-
rangan : "Sebenarnya tahun lalu
tak ada di antara kami ; saya
(Richad) dan Robert de Fretes
yang mengancam Princess Tone.
Masheri tuh mungkin _yang me-
maksa mereka dengan cara meng-
ancam, Dan lihat saia sekarang,
dia itu'kan sudah pindah dari
TOP ? Bayangkan saia, festival
sudah dekat waktunya, Masheri
malah sengaja bikin duel meet
antara Pretty cian Aria. Padahal
dia tahu, kalau kedua grup itu
adalah juara-juara bertahan. Mak-
sudnya kan 4ar festival nanti
enggak seru lagi ?"

Apa reaksi Sisca mendengar
penjelasan yang seperti mencari

kambing untuk dicat hitamkan
ini ?

"Lha, buktinya ? Sampai seka-
rang majalah TOP dan majalah
TIARA lainnya tak pernah mau
menulis tentang Princess Tone,
malah pernah ada wartawan f ree-
lance yang mencoba memasukkan
photo kami ke sana dan nyatanya
di tolak mentah-mentah sampai
slide kita dicampakkan".

"Koq kamu tahu ?"
"Wartawannya bilang sama ki-

ta".
"Lalu siapa yang mengancam

kalian dulu itu ?"
"Namanya kurang jelas tahu.

Habisnya datang-datang udah
ngajak ribut sih l"

"Masheri ?"
"Tidak mungkin. Buktinya,

m{alah Junior selama tahun ini
memuat aktivitas kita dua kali.
Kalau Masheri dong, e.nggak
mungkin. Dia'kan redaktur pelak-
sana di Junior sekarang ini ?

KAMI TANTANG
ADA tersiar semacam sas-sus

yang baunya seakan-akan memo-
jokkan Princess Tone. Yakni me-
nyebarkan sejenis issue, seolah-
olah grup rekaman yang telah
berproduksi 5 elpe ini takut:
bersua dengan grup-grup wanita
lainnya.

"Sekarang gini aja".kata Sisca
sambil menyalakan sebatang krt:-
tek Wismilak, "Siapa iuara fest i.

val, llami tantang show bersama di
panggung umum. Jurinya rak-
yat !"

'"Kamu berani ?"
"lVlengapa tidak ?"
"Pretty Sisters ?"
"Kami tantang !!!"
"Lho !"
"Malah bulan Januari kemarin

ad;r rencana Gelanggang Remaia
Jal<arta Utara mengadakan duel
m(:et antara kami dan Pretty. Kita
sudah siap-siap, eh, kata panitia,
Pretty mengulur-ulur waktu da-
l;rm memberi tanggal pertun-
jr.r kan ".

"Lalu ?"
"Yah, sampai sekarang kami

menunggu kesempatan seperti
itu".

"Kami serius ?"
"Coba adakan ! Tapi sebelum-

nya !angan bilang dulu sama
Pretty. Kalau mereka tahu, me-
reka mungkin tak mau. Yang
rencana di Priok juga, menurut
panitia karena mereka (Pretty -
TAT) keburu tahu kalau mau duel
sama kita.

Tentang apa dasar Princess
Tone berani-beranian menantang
juara bertahan festival di pang-
gung umum, Sisca lebih banyak
menunjuk pada kenyataan-
kenyataan realistis.

Dia
adalah

bilang, musik mereka
musik pop. Karenany.a,

Zainal Arifin

a
o

yang menentukan pop tidaknya
nama mereka sebagai musisi, bu-
kanlah juri yang diangkat sesuatU
badan/mass media. Mustinya rak-
yat banyak - yakni konsumen
musik:lah yang berhak untuk itu.

Princess Tqne lebih condong.
ke arah tercapainya cita-cita mu-
sisi pop dalam mengejar prestasi
melalui pengakuan masyarakat.
Prestise yang didatangkan prestasi
bagus, kata kelompok "ramah
tamah" ini, lebih kuat untuk
digunakan sebagai alat untuk
membusungkan dada.

Kata Sisca - yang didampingi
Nuniek dan Dhanny - sambutan
khalayak ramai kepada musisi
pop, jauh lebih berharga dari
pengakuan juara oleh sesuatu
dewan juri.

Tentang bagaimana cara mem-
peroleh sambutan khalayak tadi,
Sisca menunjuk pada kenyataan-
kenyataan yang telah mereka
albmi : tawaran .show selalu .ada
dan dalam kwantitas rekaman
dapat disebut lumayan padat.
Princess Tone sampai sekarang
telah menyelesaikan 2 elpe lndo-
nesia Pop, 2 elpe t\4elayu Pop dan
1 elpe Jawa Pop.

Menurut Sisca selanjutnya, pa-
da kesempatan duel meet{ah
terbukti kepada masyarakat, siapa
sesungguhnya yang unggul. Sebab
menurut dia, penonton awam tak
pernah dap'at dibengaruhi. secara
massal. Apapun alal ..;yang dike

PHITGES$TOITE
"Seboilrnyo lFestivol Ditiodokon "
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luarkan u
Khalayak

ntuk mempengaruhi itu.
awam hanya akan di-

pengaruh i seleranya sendiii.
Diterangkan pula, dalam saat

belakangan ini princess Tone
sudah semakin yakin akan ke-
mampuan diri sendiri, Terutama
setelah suksesnya tour show me-
reka selama 3 buldn di berbagai
kota di Singapura dan Malaysia
Oktober sampai Desember tahun
Ialu. Dan kata Sisca, ada rehcana
mereka untuk menambah seorang
pemain lagi dalam grup itu yang
akan ditugaskan pada gitar me-
lody. Maksudnya biar Aniek lebih
terkonsentrasi pada vokal saja.

Nanla calon yang akan dima-
sukkan belum dipastikan. Tetapi
nampaknya mereka akan berusaha
menggaet Senny (ex,Marati Sisters
- Medan) atau yang setaraf
dengan dia-lah.
FESTIVAL SEBAIKNYA
DITIADAKAN

_ LALU bagaimana pendapat
Princess Tone tentang Festival
ke-ll nanti ?

- 
"Sebaiknya ditiadakan,i tukas

Sisca yang tukang pencet toets
organ.

. . 
"Coba, siapa lagi sih yang

bakal ikut ?" menimpali Nuniek,
si tukang nge-bass.

Sebabnya ?

Banyak hal. Yang jelas, jumlah
peserta akan jatuh merosot. Ta-
hun lalu masih ada 9 grup.
Sekarang ?

- Anny Kusuma (h ?) The
Queen jauh-jauh hari telah pasang
bendera: takkan turut serta lagi.
Menggunung rupanya rasa tak
sedap dia terhadap festival. Se-
hingga di setiap kesempatan dia
selalu berceloteh dengan nada
sumbang ke alamat penyelenggara
& juri,festival.

-Marati Sisters (milik Taman
Bia Medan) kini telah almarhum
(ah). Venny, Senny, Lenny. Kha.
terine dari Yusuf sudah bercerai-
berai. Hanya arwahnya yang da-
oat diharapkan datang di pang.
gung nanti (Nah.. . lho l).

- Dara Kartika (punyanya Ko-
dam ll Bukit Barisan) sudah sejak
hari terakhir sebelum meninggal-
kan Jakarta tahun lalu dalam
rangka Festival mengumumkan
bahwa kelomlok ranking ke-ll di
kawasan kekuasaan Marah Halim
tersebut sudah kapok untuk selan-
j utnya.

- Antique Clique : Bieza -
Niniek - Riny - Evy Marthadan

Euis Darliah, sudah jelas tak bisa
ambil bagian di Festival ke-ll.

Rieza yang tukang pencet
3rgan, pada show terakhir di
]-aman Ria (Desember 1g7E)
:udah hamil setengah tua. Semen- .

:ara penabuh bedug London dari
.elompok "tak bertuan,. inipun
-angalami hal serupa setelah-:mperoleh benih subur yang
: :anamkan Andre Gultom pe_

.ling D'Lloyds.
Nah, sekarang kita sebutkan

.:: dua grup cewek berbendera

.Family Sisters dan Fellows
Group. Namun.kabar burung yang
diterima Junior ; agaknya grup
tersebut masih diliputi kebim-
bangan untuk menyemplungkan
diri ke kancah Festival.

Bagaimana dengan D'Sys ?
Grup dari Medan yang namanya
mulai membahana tan'taran aktivi-
tas shownya yang padat itu, pada
Junior sudah berpesan sejak jauh-
jauh hari : "Kalau memang Fes-
tival mau diadakan, kami bersedia
asal saja panitia bersedia pula
menanggung segala transport pu-
lang-pergi dari Medan ke Jakarta
serta menanggung segala ongkos-
ongkos selama berada di Jakarta,..

Lalu bagaimana pula dengan
Anoas Group dari Manado ? Ba-
rangkali yang namanya grup ini
ada juga semangatnya, walau
semangat itu masih belum bisa
dipastikan penuh seratus prosen.

Lalu di sini Junior ingin
bertanya (baca pelan-pelan, licin
di musim kemaraul :

Masih adakah Festival yang
bermerk lndonesia dapat diterus-
kan hanya dengan diikuti 3 grup
juara bertihana yakni: pretty

Tor Amantha T

Sisters (Juara l/75), Aria Junior
lJuara lll75l, Onedee and Lady
Faces (Juara llt/78) plus 1 grup
penantang yang berasal dari hanya
kota Manado itu ?

(Habis nulis tanda tanya ini,
eh radio tetangga teriak kencang_
kencang sekali: Ahaiii, 40 juG
rupiah . . iklan rokok Jarum coke_
lat).

Bukan main dah i!!!

TOR AMANTHA T.-
o
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tahun 73 di Pasar Minggu. Yang

mempertemukan adalah Univer-
sitas JayabaYa Yang kaYa uang

dalam rangka memeriahkan 17

tahun usia Universitas JaYabaYa

dan Dies Natalis bagi mahasiswa-

mahasiswa baru. PerlumPaan ini
paling tidak menarik. God Bless

sebagai gruP rock terkuat dari
Jakarta bermain bersama Pretsis

sebagai brass rock ke satu Peme-
nang Festival Band Wanita tahun
75 yang lalu. Rencana semula

akan dimeriahkan Pula dengan

band The Tankers milik Per-

tamina, taPi akhirnYa show band
yang sering mengisi di RamaYana

Restaurant di AS ini diundur
untuk esok harinya di temPat
yang sama. KeladiannYa tanggal

13 Maret 76 Yang lalu di lstora
Senayan Yang harinYa tepat ber-

tepatan dengan Maulid Nabi Mu-

hammad s.a.w' Di samPing atraksi
kedua gruP iantan dan Perempuan
ini, masih dimeriahkan Pula oleh
penyanyi-PenYanYi lain dari lbu-
kota, yakni Nasution Sisters,

Benyamin, Dust Basista, Wir'da'
ninglih, lrni Jusnita dan Beog
BKAK.

Orang Junior terlambat datang

setelah Pretsis meramPungkan 3

gung dengan Pretsis
batal main dalam

setelah Prstsis
Summer 28

ETAHU orang Junior,
baru pertama kali ini God
Bless ketemu satu pang-

buah lagunYa, Yakni Jesus is Just

Alright, Land of Thousand Dan-
ces dan Penasaran. Yang Pertama
menarik, adalah Peralatan lamPu-
lampu.berwarna-warni indah Yang

dipasangirapi di atas.
Tentunya Pembaca semua

sudah tahu akan kekomPakan
main, formasi dan aksi Panggung
dari Pretsis Sisters' Formasi ber-
enam setelah ditambah YuYun
pada saksopon, f lute dan tam-
bourine plus HaPPY adik kecil
Praais pada terompet, setidak-
tidaknya meruPakan faktor kuat
bagi Pretsis . Seterusnya,. Pretsis
secara non stop Inenglrlngl pe-

nyanyi-penyanyi terkenal dari
Jakarta, Berturut-turut muncullah
lrni Jusnita membawakan lagu

Birq ciptaan Titiek Puspa dan

sebuah lagu keras' Lalu lrni
memanggil sang kakak, Wirda'
ningsih untuk berduet bersama

membawakan lagu Begadang.
Paling menarik dan Paling meriah
menerima tepuk tangan Pengun-
jung adalah Nasist (Nasution Sis-

ters) yang terdiri dari Rita dan

Diana. Dua buah lagu berirama
funkv yang sering diPutar di
diskodisko diLrawakan dengan

hot, yakni I Believe ln Music
dan sebuah lagu tenang beriudul
Seruling Senla. Lalu Basista Yang
terdiri dari Bambang Siswanto
dan Bambang Usmanto tampil ke

panggung dalam versi lain, Yang
sedikit aneh. Mereka berdua me-

ngenakan kostum iubah Pastur,
topa, kalung seraYa membawa
lilin. Lagunya adalah Ave Maria
yang berbahasa Latin itu, dan di
tengah-tengah diselipkan ucaPan
selamat buat Universitas Jayabaya
dengan kata-kata sanjungannya,
dan pengunjung pun lantas bera'
mai-ramai tepuk tangan. Eh, se-

cara cepat Basista menanggalkan
atribut-atributnYa dan lilin Pun
dipadamkan, lalu mereka berioget
lincah membawakan lagu Rindu
dari Oma lrama itu. Pas di
tengah-tengah, Bambang S iswanto
berlari ke trelakang. Tertarik dia
mau berbuat apa lalu orang Junior
mengejarnya ke,belakang. RuPa-
rupanya Bambang Siswanto ber-
ganti pakaian dan merias muka
menjadi seorang kakek'kakek,
bersarung dan berkoPiah. Adik-
nya, Bambang Usmanto sudah
selesai bernyanyi, lantas sang

kakak, Bambang Siswanto Yang
sudah jadi kakek imitasi itu naik

Ac@IZZG

ke panggung diirirEadr u.ilg
nenek imitasi pula- Srddr me
lucu kocak dan P'm, blu
Bambang Sisranto nurPikan
lagu Before you go prg pnah
dibawakan Broery &n eha.
Maka ramarlah slr,rrJr gEdwg-
Apakah tidak luo., da uPPkel-
pingkel melihat 5€s:.E ffi tua
menyanyikan l,qrr, 8-* ? Ge-
dung pun hanf rr*d* hi*eris
dengan tawa sedtu srp bkek
tiba-tiba berirqfo-*i-fk-at me-
loncat-loncat da rurn frggung
menyanyikan 14r D 8ryA Lula
yang berirrna gte- I{aik ke
panggung Qf- ffiisa dengan
sang nerEk yap aty*a masih
kuat juga heri*EEt, tta diarEkat
dan dipuavrra lftlr isterinya
berkali-kali- Atr&i hE, ina tentu
sata nErr&rr 6a dil tawa
Engunilrrg. safggnpai ke-
en:rn PrGtri *art..lutn Er-
enyum- l(glrn'--refucuao [g-
rakutnya irsr-f'ei puncaknya
ketika Bnyrr-r arnfl- Ber-
cetana hipuhipu gerxfapan,

rtloR-S
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memakai peci dan syal yang
dililitkan di lehernya (sayang
nggak bawa golok), lagunya ada-
lah Abang Jampang yang syairnya
kocak dan por.no, 

- lalI Keiepit
Pintg dan berduet dengan Wirda-
ningsih menyanyikan lagu Bu-
rung. "Tolong dong pegangin
burung gue, jangan dilepasin"
rengek Benyamin. '''ldih malu ah"
sahut Wirdaningsih. Ternyata
yang diceritakan oleh Benyamin
adalah burung' perkutut yang
hilang. Sebelum masuk, me-
nyembahlah Benyamin seraya
mengucapkan "Alhamdulillah,
thank you, thank you" secara
medok sekali. Kembali Pretsis
membawakan lagu That's The
Way l Like lt dari Kc & The
Sunshine Band yang saat ini
sedang top-topnya di AS dan

*eOD BLESS . . sayang merrka
, tidak membawa bongo lagi. -

I

*b"
#$

hijau, biru, kuning dan. merah
bergantiganti menyoroti tubuh
keenam Pretsis sehingga meman-
tulkan warna-warna yang cantik
nian, setelah live shownya di
Taman Ria Monas tempo hari,

Acara lawak diisi oleh Reog
BKAK selama .kurang lebih se-
tengah jam. Dan sebagai acara
terakhir malam'itu adalah penam-
pila-n God Bless yang ditongkrongi
oleh paduka Ahmad Albar dan
kawan-kawapnya. Teddy d.an
Jocky duluan maju dan meng-
gebuk drr.rmnya keras-keras di-
imbangi dengan lengkingan moog

, syntheziser bersahut-sahutan ma-
nis, lalu berturut-turut muncullah
Yan Antono pada bass gitar dan
Donny pada led gitar. Ahmad
Albar belum kelihatan. Mbleng-
kinglah lagu keras dan setahu

orang Junior, ini merupakgn lagu imbangi dengan kerlip-kerlipnya
baru yang belum pernah .diba- lampu-lampu rmrna hijau, tiiu
wakan oleh God Bless di Jakarta dan. kuning. God Btesc: frasih
setelah sukses di Serang. KetiRa sglmangat gunjranggunjreng, .wa-
Ahmad Albar muncul dengan laupun banyak penguniunj'yang
kostumnya yang glamour, dry ice sudah angiat pantat mening-
pun dipompa lalu penuhlah pang- galkan gedung, terutame orang-
gung dengan asap-asap putih nan orang tua dan dosendosen yan-g
cantik. Melengkinglah suara- tidak tahan dengan suara mu5ik
Ahmad Albar dengan lagu Don't nan ker.as itu. iada lagu ketiga
Come Back dengan semangatnya, yang beriudul Let . Ii noAl,
sementara Donny berlari-lari dan tiba-tiba Ahmad Albdr berlari kel
berjingkrak dengan manis ke belakang. pikir orang Junior,'
kanan ke kiri dan terkadang apakah Ahmad rnau tiru-tiru Bam-
mendekati rekannya, Yan yang bang Sisaranto Vang rnenyulap
lebih banyak diam.itu lantas ojadi kakeK-kakek tapi iekan
bergesekan.,Sersama. Apprause pe- wartawan di sebelah orang Juniot
ngunjuqg yang menyaksikan live berkata setengah .teriak- (habis
show hebat ini benar-benar me- musiknya keris sih) bahwa ce-
riah. Lampu strobo lantas rne- lananya Ahmad r6bek. hingga
mainkan peranannya byar pet kelihatan celana dalahnya. Saking
byar pet memusingkan mata di- sibuknya iepratieDret, hingga
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lndonesia (untuk diskotik-disko-
tik) dengan suara utama oleh Dina,
Lucy pada bass gitar dan Erna
pada melody gitar. Sementara itu
Dina menabuh drumnya dengan
keras dan Pretty Vang cantik
sendiri dengan lincah menekan
jari-.jarinya ke tuts organ dan mini
moognya, dan Yuyun serta Happy
menari-nari lincah seraya ber-
tepuk tangan kompak. lnilah
atraksi baru dari Pretsis yang
tentunya mendapat latihan in-
tensip dari bapak dan ibu Su-
margo. Sebuah lagu jazz dari

. Mergie Segers, Siapa Bilang di-
'bawakan oleh Dina dengan vokal
nyaring. Dan akhir dari pada show
mereka adalah lagu Lady Luck
dari Deep Purple yang dibawakan
secara panjang, dan di tengah-
tengahnya diselipkan instrumen-
talia lagu Jawa yang mirip lagu
Lelo Ledung. Satu kejutan baru
Pretsis adalah seorang lighting yang
cantik yang semuanya diatur oleh
Bambang, kakak mereka serta
roadies-roadiesnya. Warna-warna

JUNIOR_86/
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orang Junior tidak begitu mem-
perhatikan dengan seksama. Benar .

juga, sebentar kemudian Ahmad
sudeh tampil lagi dengan celana
warna ungu. Sebuah hgu ciptaan
sendiri yang sudah sering
dibawakan di mana-mana yakni
She Passed Away dibawakan oleh.
Ahmad, Yan dan Donny dengan
manisnya.
Ahmad

Pas pada refrein,

hanya diiringi suara drum tapi ini
hanya berlangsung sebentar. Sa-
yang sekarang mereka tidak per-
nah memoawa bongo lagi serrnasa
almarhum Fuad Hassan dan
Soman Lubis masih ada, di mana
biasanya npraka bsrtiga yakni
Fuad, Deddy & Ahmad memukul
bongo bersama-sama cantik. Dua
lagu terakhir adalah Liar dan We
Got To Give Everything dan
dengan demikian berakhirlah
sudah lire show God Bless yang
memakan waktu kira-kira 1 jarn.
lni baru benar&enar sebuah aca.
ra yang menarik.
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MYRA
SOENARTO

DARI SEKRETARIS MENJADI
PERAGAWATI DAN FOTO MODEL

MI"Imrf *i-;
pada orang Junior sewaktu
mengadakan latihan peragaan di
rumah ketuanya di Jl. dr.Soetomo
21 Surabaya.

Gadis yang kebetulan punya
paras ayu serta kulit putih mulus
dan tlnggi badan cukup mampu
buat urusan kapstok berjalan ini,
tergolong anak didik peragawan
lmam Syafii yang kenes dari Fit &
Chic.

Myra sendiri adalah peragawati
yang populer di kota Buaya. la
tergolong pula sebagai peragawti
Laureate Modeling Group.

Berbincang tentang perihal
Myra dengan lmam Syafii dan
Laureate Modeling Group, Myra
yang tak mau grupnya dicemo'oh-
kan oleh orang lain itu melapor.
pada orang Junior: "Sekalipun
grup kami ini sedikit banyak
mendapatkan bantuan dari lmam
Syafii dalam tata berjalan di atas
stage, namun ini tidak berarti
bahwa lmam Syafiii di dalam
Laureate mempunyai jabatan
khusus sebagai pembina seperti
yang diissuekan oleh beberapa
gelintir manusia yang kurang
senang melihat Laureate maiu ke
depan".

"Lalu ada hubungan apakah
lmam Syafii dengan l-aureate dan
Anda sendiri ? tanya Junbr.

"Sebenarnya tidak ada hu-
bungan apa-apa. Mas kan tahu
sendiri bahwa lmam itu orangnya
supel. Karena kesupelannya itu
setiap kita latihan, lmam yang
kami anggap ringan kaki, tenaga
dan fikiran itu selalu kami ajak
dengan maksud agar grup kami
tidak segan-segan rnenerima kritik
dari lmam - ataupun orang lain
yang kami anggap penting untuk
membangun", jawab Myra.

Myra yang dilahirkan di kota
Surabaya 17 April 1gil ini,
agaknya sedikit ketularan itu
Pahlawan lawak Surabaya Pak
Dulrasim almarhum, Sebab setiap
kata-kata yang keluar dari mulut
Myra, selalu membuat ketar,\ra
rekan-rekannya. Dan panras saja
kalau Myra ini di dalam lingkung-
annya disebut cucu Pak Dulrasim
si tukang Ludruk Surabaya.

Walaupun demikian kita
cukup angkat topi pada ga-

dis penuh humor ini, disebab-
kan soal kedisiplinannya dalam
rnenjalankan tugas. Dan kedu-
dukan Myra di dalam Laureate ini
sebenarnya adalah tukang ngurus

duit, tapi karena MYra lebih
pengalaman dan menonjol sekali
dalam karirnya sebagai peragawati

maka akhirnya MYra diwaiibkan
untuk melatih anggota-anggota
baru. Sampai saat ini kata MYra,
Laureate belum punya pelatih
yang tetap sebagaimana mestinya.

"Lalu bagaimana seandainYa
Anda ini berhalangan datang Pada
waktu latihan ?"

"Ahhh, itu sih gampang saja,

saya rasa Laureate bukan MYri
saja peragararatinya ; Lies Maria,
LeilySagita dan Kikiek Budoyo
itupun MYra anggaP cakaP dalam

menangani urusan ini".
Peragawati Myra Yang makin

hari dikenal namanya pada ma
syarakat kota Buaya ini, ternyata
pernah kuliah di lSWl, - LPWI
jurusan Sekretaris di Jakarta.
Sedang professi yang membuat
Myra bergairah dalam hidupnya
ini. bukan hasil dari peragaan dan
photo model akan tetapi ia kini
bekeria sebagai sekretaris di Peru-
sahaan Umum Listrik Negara di
Surabaya.

Myra peragawati yang me-
miliki raut tubuh tidak tercola
itu ternyata menyenangi Raha-
dian Yamin dan Sumi Hakim
sebagai bintang favoritnya.
Sedang menurut Myra, bahwa
kedua insan berpasangan yang

cukup ideal dan yahud dalam
membawakan keperagaannya itu
tidak meninggalkan Estetis Bu-
sana Bangsa lndonesia sendiri.

Myra puteri dari Bapak Soe-

I SSA
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narto yang almarhum itu, seka-
rang bertempat tinggal di Kapasari
l/17 Surabaya. Konon kabarnYa
masa muda yang penuh kreatiP
itu tidak saja dihabiskan dalam
dunia keperagaan dan photo mo-
del, akan tetapi dalam waktu
senggang iapun menyenangi home
decoration sebagai hobbynya.

"Mengapa sampai saat ini
setiap ada show saya lihat Myra
selalu datang tanpa pengalval
tetap ?"

"Eh eh eh eh eeeh getun aku,
Mas lssa ini kacamatanya kok
taiam sekali ya ? Kalau soal itu
Myra anggap mudah sekali yang
penting untuk saat ini kita harus
bisa bangun diri sendiri dan baru
kalau kita sudah kuat, apa boleh
buat", jawabnya penuh kelakar.

"Kira-kira tipe laki-laki yang
bagaimana ya ?"

"Ah. tentu saja Myra meng-

hendaki laki-laki yang cakep dan
ideal, terutama yang mengerti dan
setia pada ssorang isteri. Kan gitu
toh Mas !".

"Lalu siapakah kira-kira
pemuda idaman Anda ini ?"

"Sabar dong, nanti kalau su-

dah waktunya kan tahu sendiri".
Myra gadis yang selalu mem-

bavva ketarua orang ini, kalau
ditanya soal main film, jawabnYa

sambil mencap-mencep:
"Emmmm m.umpung durung bin-
cek maruon Mas". Dengan bahasa
daerah jawab Myra yang berarti
bahwa Myra ini kurang bisa
menerimanya untuk jadi bintang
film. Mungkin juga hal ini MYra
tidak diperbolehkan oleh ibunYa
yang juga bekerja pada suatu
Perusahaan di Surabaya.
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dapat dilembagakan, diiadikan
suatu studi dan masuk pelajaran
musik, maka di negeri kita hal-hal
semacam itu belum terpikirkan.
Dan juga belumlah mungkin, se-

lama kita masih dihinggapi "epi-
demi" musik komersil, yang kebe-
tulan saia disebut musik pop mu-
rah itu.

Banyak segi-segi dari kehi-
dupan kita yang mengalami ke-
balauan karenanya" Seakan-akan
kita hidup dalam ketidaktahuan
terhadap pandangan hidup nenek
moyang kita ataupun pe-

mikir-pemikir kenamaan Asia
lainnya, yang mengingatkan akan
peranan musik pada pemba-
ngunan bangsa. Geiala serba pop
terdapat dimana-mana di ling-
kungan terdekal kita, drmana mr-
salnya dinding-dinding tembok ru-
mah dipenuhi oleh penyanyi anu
atau itu, slogan-slogan yang sesuai
dengan suasana kehidupan itu.
Orang dapat mengatakan, bahwa
lagtr-lagu pop berlcks lndonesia,

s
luaran sedang berlangsung suatu
hiruk-pikuk yang meliputi hampir
seluruh kehidupan musik. Ada
yang mengatakan bahwa di sana
sedang memesat suatu pemba-
haruan, tapi melihat ketidak-
tentuannya, kita menganggapnya
suatu kebalauan dalam arti yang
baik. Suatu cita-rasa yang kita
kenal selama ini yang telah men-
iadi mapan dalam kehidupan kon-
ser, karya-karya para komponis
sejak iaman barok susunan orkes
besar dan kecil, publik yang ada,
pandangan-pandangan'i ilmiah, su-
dah tiada lagi. Citarasa masa kini
telah b€rasta segi {banyak segi}.
Perhatikan sa ja diiaman elektronik
sesuatu yang tidak diduga mun-
cul, seperti kesenangan untuk
mencari-cari yang misterius Pada
bermacam musik di Asia dan Af-
rika. Skala-skala nada yang seder-

hana tidak meniadi halangan, taPi
apa yang meniadimissi Yang ter-
kandung pada suatu Pernyataan.
Orang-orang kulit putih yang her-
kunjung ke sana melihat hal-hal
yang aneh, sebagaimisal saja di ma-
na ada yang orang sakit terbaring
tidak dipanggilkan seorang dokter
(dan memang tidak ada di tengah
belantara). Seorang peniup suling
didatangkan yang dipercaya akan
mengenyahkan roh jahat yang te-
lah memasuki si sakit. IVlanusia
dari dunia modern menyaksikan
keajaiban karena si sakit sembuh.
Kealaiban diteruskan ingin dikaji
pada seni yang ada, antaralainnya
musik.

Manusia musik Eropah dan
Amerika dan iuga Jepang makin
ragu terhadap segala sesuatu yang
telah dicapainva selama ini. Apa
yang telah di"kovak-koyak" oleh
Arnold Schoenberg mengenai har-

DAN
MUsIKOIeh

J.A. DUNGGA

moni dan jarak-iarak nada belum
lama, mendapatkan pelaksanaan
yang konsekwen dan luar biasa
pada musik elektionik.

Orang-orang di luaran sedang
sesibuk-sibuknya mencari dan
membuat suatu konstruksi baru,
pola-pola baru sedang ditrapkan
dalam dunia pendidikan, hasilpen-
carian dan perbandingan yang mu-
la-mula meraba-raba. Kita catat
tahun 1975 lalu seperti yang ter-
dapat dalam penerbitan-pener-
bitan.

Kini sudah terdapat suatu per-
campuran, pada suatu pertemuan
yang disebut sebagai "konfrontasi
antara timur dan barat"- Perte-
muan yang dihadiri oleh akhli-
akhli musik dari Barat dan (Ti-
mur) Asia telah membuat musik
di Asia suatu yang lebih pusat
(sentral). lndonesia belum terwa-
kili dalamnya, tapi Cina, Vietnam
(Selatan di waktu itu), Korea (Se-

latan) dan Jepang, mendapat per-
hatian besar. Akhli-akhli musik
Eropah mengemukakan sebagai
berikut:
a. Oleh pengaruh kebudayaan

Barat di negara-negara. yang
sebelumnya menjadi iajahan'
nya, orang memandang rendah
terhadap kebudayaan sendiri
dan hidup di alam "moder-
nisasi", sehingga merusak pola
hidupnya sendiri.

b. Diperlukan suatu politik ke-
budayaan resmi, yang bisa me-
nyelamatkan identitas kebu-
dayaan. Karena di mana-mana

EMENTARA di negeri
k ita kehidupan musik
berjalan ayem-ayem, di

politik kebudayaan tidak nam-
pak, maka muncullah suatu
"pasaran bebas", dimana mu-
sik menjadi suatu obyek ko-
mersil, yang terdapat di selu-
ruh dunia. Akibatnya ialah
bahwa musik-musik murah Ba-
rat yang komersil bisa ditemu-
kan pula di radio-radio dan
t ivi -tivi.

c. Dalam banyak hal kita lihat
menjurusnya segalanya ke pan-

Qangan yang komersil, dimana
musik sendiri tidak laku atau
disesuai kan dengan aransemen-
aransemen yang berlaku. Juga
piringan musik (industrinyal
telah menguasai pasaran ter-
sebut.
Kita menganggap bahwa di ka-

langan kita sendiri belumlah ada
yang sampai kepada rumusan-
rumusan seperti yang dibuatkan
oleh akhli-akhli musik Eropah itu.
Kita harus menerimanya dengan
rasa terima kasih dari orang-orang
yang kehidupan musiknya sendiri
sedang dilanda kebalauan. Biar-
pun biasanya sesudah 'kebalauan

itu akan muncul suatu yang ma-
pan lagi.

Di negeri kita yang serba ber-

ialan ayem-ayem itu, kalau kita
hayati ketepatan rumusan menge-
nai kehidupan musik di Asia, yang

iuga akhirnya menyangkut lndo-
nesia, maka kebalauan yang sebe-
narnya yang diartikan negataf di
sini yang sedang berlangsung seka
rang. Kalau di Eropah musik-
musik hiburan seperti pop sudah

tapi melodi (jiwanya) dan aran-
semennya adalah kelaniutan pan-
dangan komersialisasi di dunia se.

karang.
Dimana kita menempatkan

yang indah dari tuaran (klasik
misalnya) dan klasik dari bumi
kita sendiri. Perban-
dingan-perbandingan dapat diberi-
kan oleh radio-radio amatir kita,
mereka dapat memberikan suatu
grafik siaran lagu-lagu pop dan
musik tenang pada umumnya.
TVRI juga bisa memberikan gam-
baran siaran selama satu minggu.
Berapa prosenrasi musrk pop- Ma-
rilah kita merenungkan semua ini.
Kebalauan yang ayem-ayem ini
kita "onderkennen" dan gantikan
dengan kebalauan dalam arti hi-
dup dan menyegarkan.
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musik ielek. The Daily News me-
nulis: teriakan Elvis masih lebih
lembut dibandingkan teriak his-
teri The Beatles. Tetapi Elvis ber-
sikap lain, Dia mengirim kawat
ucapan selamat disertai kata-
kata: "Bagiku apa yang kalian
suguhkan belum tentu akan dapat
kuiumpai dalam sepuluh tahun".
Agaknya Elvis sudah mempunyai
flrasat apa yang akan teriadi ke-
mudian -. -

Sekalipun demikian Amerika
agak tergesa-gesa dan keliru de-
ngan membeli jutaan peha The
Beatles. Pada saat itu ada lima
single yang menduduki hit para
de: "From me to you", "l want
to hold your hand". Twist and
shout", "She loves you" dan
"Fronr me to you" adalah rekor
yang dicapai The Beatles. Ameri-
ka merasa terpukul. Waktu mere-
ka pulang mendapat hadiah di luar
dugaan. "Can't buy me love" be-
gitu beredar berhasil menduduki
tempat teratas selama berbulan-
bulan.

Brian Epstein sangat hati-hati
dalam momberikan izin memasang
potret The Beatles untuk berbagai
artikel, tetapi tidak urung di-
semua harian dari maialah ter-
pampang gambar The Beatles.
Bukan hanya gambar yang ber-
harga. Seorang pemilik hotel di
Kansas City di mana The Beatles

GA

motor masih bisa mengantongi I
7000 dollar. t

"Kita lebih populer daripada I
Jesus", uiar John pada suatu ke- I
tikd. Apa yang dia ucapkan me- I
mang ada benarnya, tetapi tidak I
semua umat Kristen setuju dengan I
ucapannya. Bahkan angoota Klu I
Klux Klan tidak hanya tidak se- |
tulu tetapi mengeluarkan ancam- |
an. Mereka akan membubarkan I
dan mengganggu acara yang di- |
sebut The Beatles "Bible Belt". I
Tetapi nyatanya Tour The Bible I
Belt sukses dan John tidak meng- I
gubris ancaman Klu Klux Klan. I

Pertengahan tahun 1966 Paul I
dan John mengatakan bahwa I
Brian sedang mempertimbangkan I
untuk berhenti, "seperti halnya I
Elvis". Brian sendiri masih belum I
berani bertindak. The Beatles I
pada 29 Agustus 1966 meng- |
adakan konser terakhir di San I
Francisco. Brian kecewa. t

BRIAN MENEMU!
AJALNYA.

u"lHhf;'

lstitr)ewa
pernah menginap berhasil menjual
sarung bantal bekas mereka tidur.
Sarung bantal dia gunting dan
menghasilkan 160.000 dollar.
Tidak rugi kehilangan empat sa-

rung bantal.

TOUR DAN FILM.
1965 dan 1966 The Beatles

menghabiskan waktunya untuk
tour dan film. Satu kali di seluruh
Amerika, sekali di lnggeris dan
sekali di seluruh dunia selama satu
tahun. Seluruhnya lebih dari 2O0
konser. [Vlasih belum cukup di
samping itu iuga membuat peha
dan dua film bersama Richard
Lester "A hard days night" dan
"Help". Cukup banyak menghasil-
kan uang. Sementara itu pada 23
Agustus 1965 muncul di Shea
Stadium, mendapat kuniungan
55.OO0 penonton dan menghasil-
kan uang 304.000 dollar, setelah
dikurangi sewa stadion, honor
grup, asuransi, bayar penjaga ke-
amanan, biaya iklan dan publisit.
Dan Sld Bernstein sebagai pro-
Dibakar... ! Ribuan album dari The Beatles dibakar di Georgia, dalam f
protes ucapan John Lennon : "Kita lebih populer dari pada Je5ut"

PADA malam terakhir tour
datang berita bahwa " l Want
To Hold Your Hand" yang semula
menduduki Top 80 naik menjadi
48 dan seminggu kemudian lom-
Pat ke satu.

Pers boleh saia memandang
enteng, tetapi publik tidak. Di
airport Kennedy berdiri 10.0OO
teenagers berteriak-teriak histeris
menyambut kedatangan The
Beatles. Dan selama berada di
Hotel Plaza siang malam dike-
rumuni para remaia sambil me-
nyanyi "We Love You Beatles. Oh
yes, we do". (Kami cinta kepada-
mu Beatles. Sungguh !) Show
yang diselenggarakan Ed Sullivan
sukses besar. 73 iuta orang Ame-
rika menyaksikan melalui layar
TV. Di seluruh Amerika tak ada
ke.iahatan para remaia, di New
York selama dua jam tidak terjadi
pencurian mobil. Tetapi The New
York Herald Tribune keesokan
harinya menulis ulasan bahwa ke-
suksesan The Beatles 75o/o pro-
paganda, 2O% rambut dan 5"/o

mewa
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"Ya sekian tahun", kata John,
"Kami berkenalan cuma lima ta-
hun". Dalam tahun 1967 The
Beatles sangat kreatif. Salah sdtu
nomor yang cukup baik adalah
"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band". Selama enam bulan
mereka sibuk melakukan ekspri-
men tetapi tidak menghasilkan
sesuatu yang berarti. Kemudian
mereka mencoba menggunakan
berbagai ienis obat bius, teri.rtama
John dan George bertindak terlalu
jauh. Lebih-lebih setelah mereka
kenal.dengan seorang guru : lVb
nartst[. Pengaruh guru ini yang
keiak menghancurkan mereka.

"Sgt Pepper's Lonely Hearts
Club Band", ',The Magical Mys_
terry Tour All you need is Love,,
adalah nomor-nomor yang mereka
buat selama tahun 1967. Hasil
kerja selama mereka masih ber_

pu,a beristeri dan merasa tak
perlu lagi menggantungkan nasib
pada The Beatles. Dia memper-
oleh gadis keluarga kaya raya,
Linda Eastman. Tetapi ayahnya,
Lee Eastman dan adiknya John,
menawarkan diri untuk mengatur
urusan The Beatles. paul setuju.
Tetapi John tidak mau urusannya
dicampuri keluarga mertua paul.
Dia menghubungi Allen Klein, pe-
ngusaha yang sudah mempunyai
nama buruk. Tetapi dia sudah
bertahun-tahun mengurus dan
menjadi kepercayaan Mick Jagger.
Klein menerima permintaan John.
George dan Ringo setuju dengan
tindakan John, sementara paul
berusaha memberikan pengertian.
Dia rnencoba mempertemukan
mertuanya dengan Klein, dengan
dihadiri oleh The Beatles. Tetapi
gagal. Perpecahan tak dapat dihin-
darkan lagi.

John membawa yoko Ono pada mara "Let it be,, . . Sejak itutah The Beaues pecah !

takan bahwa tuannya masih ada
dalam kamar. Joanne dan Alistair
Taylor yang tempat tinggalnya
tidak begitu jauh datang men-
jenguk sementara juga memanggil
seorang dokter. Dokter masuk ke
kamar Brian dan ditemukan masih
berbaring di tempat tidur- Ter-
nyata Brian sudah tak bernapas.
Menurut hasil pemeriksaan dokter
Brian sudah tak bernapas. Me-
nurut hasil pemeriksaan dokter
Brian terlalu banyak menelan
obat tidur clan banyak minum_
minuman keras. ltu agaknya yang
meniadi sebab kematiannya.

Meskipun The Beatles sudah
sPk ian lahun mengenal Brian se-
bagai rranagernya. tetapi mereka
ticlak mengetahui kehidupan
pribadi Brian. Mereka hanya men_
duga mungkin disebabkan teriadi-
nya perselisihan dengan Cilla
Black dan nyatanya selama ham-
prr setengah tahun Brian tak per-
nah melihat matahari.

"Sudah sekian tahun kami ber-
rubungan, tetapi hanya terbatas
rada soal bisnis", kata John.

"Sudah sekian tahun ?,, tanya
,.,,artawan The Liverpool News he-
-: n.

satu dan tidak lama kemudian
antara Paul dan John timbul per-
selisihan.

Dengan kematian Brian semua
urusan diambil alih oleh paul,
karena yang^ lain tidak begitu
paham soal bisnis dan tidak beqitu
menghiraukannya. perusahaan
Apple yang mereka dirikan untuk
membantu bakat-bakat anak
muda kandas. Akhirirya orang se-
perti Dick James, Derek Taylor
dan Clive Epstein yang lebih tahu
soal bisnis banyak mengambil ke-
untungan.

Sejak itulah The Beatles
pecah. John mulai membawa
Yoko Ono pada masa ',Ler it be,,.
Ketiga temannya tidak seturu.
Paul tidak mempedulikan kehadir-
an Yoko, Riogo tak pernah me-
nyapa dan George mencurigainya.
"Aku dengar dari Bob Dylan kau
sudah kena pengaruh tidak baik,,,
kata George. John tidak men-
iawab. John hanya mengharap se-
mua kericuhan berakhir dan
jangan ada yang mencampuri
urusan pribadinya.

Tetapi keadaan makin ber-
tambah parah. Paul sendiri sudah

lstimewa

--l 
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ELPEE - SOLO
THE BEATLES tiada lagi.

John berhasil membuat beberapa
elpe. Ringo dengan tiga single
berada di atas. Sementara itu
George bekerja dengan Spectbr
dan sukses. McCartney adalah
yang paling sukses di antara me-
reka. Mereka saling susul-menyu-
sul tetapi tidak dalam waktu yang
bersamaan. Lennon main bersama
Zappa dan rnembentuk "Plastic
Ono.Band". berhasil ikut festival
di Toronto. Sedangkan George
dan Ringo pernah muncul ber_
sama dalam The Bangla Desh Con_
cert.

Dapatkah The Beatles kembali
bersatu di atas pangdung ? Neil
Aspinal yang cukup berpengalam-
an menghadapi berbagai grup me-
nyatakan. dengan tegas. tidak
mungkin ! Alasannya memang
cukup dapat dipahami. ,,Semua

bintang besar abad ini - Crosby,
Sinatra, Elvis - semua adalah
solis. Kekuatan The Beatles ialah
ketika mereka masih muda dan
berpikir mereka adalah satu. Se-
karang ini tidak mungkin lagi bisa
bersatu". (SWDI. a

lstimewa
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18 AGUSTUS 1tfi7 Brian
Epstein menyelenggarakan pesta
di rumahnya agak di luar kota di
Sussex. Waktu itu dia hanya di-
temani dua sahabatnya peter
Brown dan Geoffrey Ellis. Brian
mencoba menghubungi teman
lainnya yang ada di London, te-
tapi tidak seorangpun yang ada di
rumah. Kepada pelayan dia pesan
pergi dulu ke London dan akan
kembali sekitar pukul IO,.sebelum
pesta dimulai. Kedua sahabatnya
berusaha menahan kepergiannya,
tetapi Brian memaksa pergi. Te-
tapi sampai malam hari Brian
tidak muncul. Teman-temannya
yang berada di London.-segera
diberi tahu supaya menghubungi
Brian. Berulang kali mereka me_
nelpon tetapi tak ada jawaban
dari Brian.

. Pe-layannya yang ada di !on-don, Antonio dan isterinya, menga_

I

1. Akhir bulan Desember nama
grup dirobah menjadi Cuby
and the Elizzards. 'Dengan

nama baru ini Muskee dan
. Gelling bertahan dari tahun 64

terhout; Cutry & The Blizzards
dewasa ini sedang sibuk de.
ngan sound larn. Besar ke-
mungkinan akan menampi{kan
gaya',larna .yang {lsebqt,Bliz-

(Ke halaman 38J

ti
€:d

"kata manager
mereka

,,Cuby"

3.

The
t€r-



I \ll

Theresia di Semarang, ia sudah

berhasil meraih iuara-l lomba seni-

suara, Yang diikuti oleh seluruh

Taman Kanak-kanak di ibukota
Jawa Tengah itu. SekolahnYa tak
pernah gagal, selalu traik kelas'

Beqitupun ia Pernah gagal. Yakni
kerika mengikuti kontes Children

Pop Singer tahin 73/74 di Jakar'
tu- Namun karena keinginanttva

meniacti PettYanYi Yang baik sa-

noat bes;r, ia memPerdalam ke'
iahiran menYanYi lewat Bina Vo'

kalianya PranajaYa di TV-Rl Stu'
dio Jakarta.

iolan dari si cilik Yang jarang
;ekali ketdwd ini Yakni bila men
Oenqorl^o,, 5cbuah lagu "baru"
.tiri- sebualr broddcast segera di'
ikutinvd lcwal rentildn gitdl nya'
Kdldu satu kali belum llisa meng-
ikutinVa ia segera menghubunqi
sarrg perryiat untrrk seriltg-sering
merirutarkan lJgu Lelsebut lnPi
biasanya 2 3 kali laqu itu
mcngalun ia sudah berhasil me-
nquasai pentilan gitarnya' [/ieski'
pun ldgu-lagu berllalrasd I llqgcl is/
Bdrat suddll berllasil diklrasarltVJ
lcwat llenLdkdn-llentdhall prano
maupull gitarllya, tetapi artinya ia

tentu saja belum tahu kecuali
diteriem;hkan oleh kakaknYa
Wiwi;k Yang siswi SMA Neqeri ll
Senrarang- Kini secara kontinu si

cilik yang lahir 22 SePtember
1965 ai Jakarta ini ikut les musik
patla hari Kamis dan SaPtu- Mes-
'kipun 

iarang ketawa' nam Lln cla-

lam berdialog, nadanYa selaltl

Lalu aPa Ybng nenarik Lulu
ikut kontes'iniriP bintang" ?

"Pada suatu hari saYa keda-

tangan tamu dari teater Kak

Yana. KePada saYa diberitahukan
pemheritahuan tentang adanYa

rencana PARFT mengadakan kon-

tes miriP bit)tang itu", uiar Lulu'
ta lalu ingat Pada suatu hari ia
ketemu lda RoYani ketika Lulu
berkunlung ke rumah Vivi Su-

manti.
"Saya waktu kecil Persis miriP

kamu", uiar lda RoYani ketika
itu. Terselip rasa sedikit bangga di
hati Lutu, di samPing malu-malu
kucing tentunYa- Namun kata-

kata lda RoYani itulah kemudian
yang mendorong Lulu ikut dalam
kontes tersebut dan menang"

"SaYa oPtimis menanq karena.

TITIES
MUSISI CILIK DARI SEMARANG

Yanto

-NJ[,]'j]'i,'iq*.fl*{bersaudara dari aYah Soenarko
yang pejabat Bea & cukaiBanjar-
masin- Kalau dara Yang masil) bau
kencur ini kita fokuskan karena
memanq ada beberapa hal Yang
menon.iol pacia si cilik cabe rawit
yang masih duduk di kelas V SD
Gergaji ini. Antara lain seiak xetas
lll sudah belajar tari Bali dan
sudal) bisa mcnghayatillya sampai
sekarang. Merupakan anggota "Se-
marang Golf Club" Junior Yang
pernah ikut "Junior komPetisi" di
tahun 1975 di samPang hobbY lain
memotret serta maih Piano Yang
sudah dipelajarinya sejak di kelas
ll SD. BIkan saja tHts'tuts Piano
yang dikuasai Tities, taPr juga
main gitdr. Mengenai Permainan

berisi unsur-unsur serba "ingin
tah u ".

o, ya, lltres iuga stldah kerap
kali mengadakan siaran lewat stu-
dio siaran non RRI menunjukkan
kebolehanllYa memainkan gitar
maupun Piallo- Elahkan bila di
sekolah kakaknVa ada gruP folk
sonq, maka tidak jarang si cilik
yang pent'h vitalitas ini iktlt ter-
iun ke dalaml)Ya.

Crta-citanYa tentu saja di sam-
ping memPerdalam sekolahnYa
inqin kelak meniadi musisi ter-
kenal.

Itulah mengenai daja cilik
yanq masih Ltau kencur Yang ber-
domisili di Jalan TamPomas No' 5

Semdrang, Tities Soenarko'

D. ROCHADI
o

LULUNADIA
BERAMBISI JADI PENYANYI TENAR

t A ditataP dengan Patt-
I dangan mata lerPesdna
I ketika muncul dengan ak-

ting di depan 5 orang tokoh Per-
fitman lndonesia Yang bertindak
iadi juri "MiriP Bintang" mingou
pertama Pebruari Yang lalu di
Jakarta Theater. Pesona itu tim-
bul, karena gadis tanggung ini
memiliki waiah Yang sangat miriP
lda Royani. KutitnYa agak sedikit
iyata katimbang lda Yang hitam
manis, akan tetaPi face Yang ia

mitiki sama manisnya, hingga
siapapun tidak menaruh keheranan
ketika Wim Umboh Yang ber'
tindak jadi iurubicara kelima ang'
gota Juri itu memutuskan Lulu
Nadia ini sebagai Pemenang Per-
tama kontes "MiriP 8intang".
pada puncak u7acara Peringatan
Harlah ke-XtX PARFI, l0 Pe'

bruari yang laiu'di gedung bios'
kop Jakarta.

Siapa Lutu ? la siswa SIt/lP-3s

Jakarta. Sekarang kelas ll. Lain
daripacla itu ia anak tunggal, akan

tetapi seiak ia duduk di kelas lV
SD sudah kehilartgan aYahnYa.

Luttt tidak asing dengan dunia
show atau kontr:s Yang bersiPat
ketrampil an peroranltan- Sewak tu
masih di Tarrtan Kanak'kanak

restu dari ibi",.uiar Lulu Yang l

tampak manja sekali dengan ibu'
nya yang selalu mengawalnYa ke

mana pergi.
Lulu yang gemar berenang dan

membaca ini menaruh minat besar

terhadap bidang seni suara' la

mengagumi Tett7 Kadi, Titiek
Puspa dan tda RoYani tentu saia'

Penyanyi-PenYanYi Barat Yang ia
gandrungi adatah Suzi Ouatro

dan grup The Bee Gees. Orang-

orang film. yang disenangi' ada-

lah Kusno Soediarwadi, LennY

Marlina, Rano Karno, DickY Zul-
karnaen, John WaYne, Mark Les-

tet dan Alain Delon. Banvak se-

kali, he ?

Lalu bagaimana dengan Lulu
sendiri 7 APakah sudah mendaPat
tawaran maitr film seperti diianii'
kan PARFI ?

"Pastinya, betum !", iawab
Lulu. "akan tetaDi Produser Yang.
berniat memakai saYa lebih dulu
harus berhubungan dengan PAR'
Fl. karena memang demikianlah
yang tlitentukan terhadap saya"-

gitar nampak sekali pemenon-

*$i+**i*ttrl
Moechtar yang Polantas itu, dan

tinggal di bilangan Salemba Jakar-

ta- Yucce Yang satu ini, kalau

ngomong selalu "to the Point"
Sutarwadi K

YU((E
MOE(HTITR
PACARAN ENAK

TAPI.BIKIN KHEKI

saia. TanPa malu-malu' Ketemu

dia, waktu ia sedang momong

keponakannYa di halaman rumah

orang tuanYa- Dan menurut Pe-

nuturan seorang sahabat Yang me-

ngaiak Penulis mampir, ia kini

sudah tldak sekolah lagi. Dan kini

sering berada di \AliiaYa Kusuma
Modeling GrouP Yang bercokol di

Gq. lVlangga KemaYoran sana'

Waktu iumpa dia, iseng-iseng Pe'

nulis memancing
"Yucce enggak kuliah ?"
"Belum kuliah kok," iawab-

nya sedikit tersiPu-siPu.
"tVlasih sekolah di mana ?"

pancing Penulis lagi. i
lAkh, enggak. Sekarang ngaso

dulu. I\ilungkin tahun dePan mau
YANTO

()
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D'VIDCASSIDY
SHOW BERDARAHNYA MEMBUAT PANIK KOTA LONDON
tlalam jangko waktu yang cukup
lma Jock nrcndapit ,nrorgon
ldntung yang terhebat, sewaktu ia
-nrcilgetalrui anoknya, David di_
trtonggil okh trtengodilan Tinggi se-
let?lpat, otas fit,ttutan beberapa
orong tua dari pada dora-dora re-
rrtoia pettggenur eavid. Karena di
arttara sekian puluh anak gotlis
orong-ordilg tua itu, ada yong
cacod _nten tal, di an toranya sampoi
ada vang gila dan histeris uniuk

^ seunur hidup.

7 . - P^!o ltertcngahon toltun .vangE lalrr. Dorid Cassidy mengarlakaite fiotu pertunjukon bcsar di llhite
Cit.y Stadion di Lonclon, ia tak

p_akaian menyolok. Ternyata gelam dalam taguJagu sentintentti
David dijadikan boh oleh gatlis- yang dibawakainya.
gadis itu, urttuk dicium secara Hanya sampii lagu yang ke-
bergantian, terpaksa keamaran empat terpakso polisi iertindak
menyelamatgan David dari ke- unnk meighentikan show Daiid
ptngan gadis-gadis itu. Senxetltara di White Cilty Staaion *u, kaieni
rupas Dalid sudah senin kemis. hampir semua gadis_gadis yang

Pada usia ke 19 tahun, Dovid berada di dekot pangg;ung, tehi
Cassidy pernah jaruh cinta clengan meniadi histeris,' ,di yiig me:n_
seorang _gadis Inggeris, namun coAar wajahnya sendiri, oio yorg
malapetaka menimpa gadis pujaan membentur-benturkan kzpalrnlfa
David, ia meninggalkan David . sendiri pada lantailantoi b"in
untuk selama-lamanya karena ke- yang cukup kua{, ada yong *r:_

"^r?Pq, mobil yang dahsyat. robek-robek bajunyi ienttiri
Sejak in David susah untuk iatuh hingga tak karuan jidinya, tlan
cinta lagi, don sewaktu pertuniuk- darah bercucuran di maia_mana.
anrtl'a di kota Inndon itu, David Sementara yang pingsan semakin
ntembatvakan sebuah lagu senti- bertambah banyak.
r.nentil,-lagu kenangannya bersama Kini Davkl Cassitly yang telah
kckasihnya .vattg telah tiada, bcrusia 26 tahun itit," uniuk sa_bcgittr setttintentihrya ia nrcm- nentart tidak boleh ke luor Llari

?:.t-r,:y,,_ 
hgu kenangannya, se- halaman rumahnya, ia mentlapot

tnngga tdnpa terasa David men_ tahanan rumah, karena akan di-ctrcurkan dir mota sambil tarik bawa ke mela hilauuntuk mem-suara, akibotnya penggetndr- pertongglng-iawabkan show ber_p::.f{-i,,::r: D.avi<l 
ltle,niadi histcris, darahn).a. Namrn David atkipDertertaK-teriak tidak karuan. Se_ tabah, larena cukongnya yaignrcntora poster-pdstur ))ang tne- melarikan etiri akan daoat dicithtk

m.uia-mr1ya David diangkot tinggi- clahm woktu ,t"krt-;,;;"i;.;;+ )tinsgi. Dan David semakin teng- l{. SOMPIE. O i

Cl EORANO taki-laki, ia a(ls_
.\ /afi scorang alilor lx:rnonta
lJ Jack C'asi;itlr., t,.{tng ntc-

nikoh rlcngan aktrisf hitlttattita bcr-
ttonta F.r,cl_t'tt Ward, dan atas hasil
ltentikalrort mcrcka nrcmpt,rolclr
scoroni: anak laki-laki ).ang ter_
n.vota ltadu trsia ke 2l toltutt tclalr
sanggup rncnjodi ntil.r,oncr ntudo.
D_ia adalalt Davitl Cassidy.

tYanuot Jttck ayalt Davitl ltclo-
kangan ini tarpaisa tliangkut kc
runuh sakit, untul; baristirahot

tltc'trydngko kalatt tlalan kesetn_
poton itu, ia alctin b,erternu dengan
be ribu-ribu peilggemarn-t,a yang
Iratnltir sclttntlttr.l,a tcrtliri atas
tlara-dara ramajo kota London-
Sewaktu ia akai masuk ke dahm
llthit( Cit.t. Stadion, ia qgok kL,tra-
lalrott. karcrru pelttkon-pcltrkatt
hctat galis-gadis kota LonJon
.t'ong terkeilal berani Malah Davitl
tok_ , kttasa lagi sewaktu agak
selikit larno ia tartaltan Ji antara
sekcbtnpok gatlis-gatlis yang ber-

melanjutkan 'lagi. Kalau tak arJa
halangan mau masuk ke ASI\41
sai a. "

"Kenapa enggak ke Universi_
tas ?"

"Beayanya enggak kuat,,, ja-
wabnya lagi dengan diiringi seulas

s IAPA bilang kaum Driatidak bisa bergaya di de_
pan kamera atau ber-peraga d i catwalk sebagai kapstok

berja I an ? Sebagaimaniha lnya de-ngan negara-negara lain , I ndonesiajuga selalu tak ketinggalan. Dalam
senyum. Dan waktu dia terse_
nyum, tampak dua buah. Iesung. pipit menghiasi pipinya" yucce
yang eks siswa SIVIA V Filial itu,
kini menyibukkan diri ke dunia_
nya yang baru yaitu dunia kepera_- gawatian. Bahkan iseng_iseng ikut
terjun pula ke dunia fitm. Walau
baru beberapa judul film saja. Dan
inipun hanya sebagai figuran, je
lasnya waktu ditanya peran apa
yang dibawakannya,

. ."Pacaran itu enak jJga. Tetapi,
kadang-kadang membuat orang
ladi kheki", ucap cewek berusia
18 tahun ini waktu ditanya apa_kah kini ia sudah punya pria
idaman. Cewek berbintang Aries
ini senang bersahabat. Maka dariitu, bagi siapa saja yang ingin
l<enal dengannya boleh layangkan
suratnya ke Jalan Salemba Te-
ngah lll No. 11 Jakarta. Siapa
tahu anda (cowok) akan berhasil
memikat hati mojang priangan
yang dilahirkan di Jakarta ini ?
Soalnya Yucce sekarang masih
single lho. Anda seorang cowok
yang simpatik, lembut hati, tahu
tuntutan hatinya sebagai seorang
Peragawati, nah iru dia oriaidamannya. 

]

bidang mode, sud ah banyak priayang teriun dan berle n9gang-
leng gok di hada pan mata pe-nonton. Ambil contoh saja sepertiRahadian \/amin, F red Dar yan to,Fauzan Ramon I ari Jaka rta, Pe-trus Ayip Suryadi, Mam ok dansebagainya d ari Yogyakarta.
Nama-nama inii saja yang terkenal,

m ungkin masih ba-clari kota lain
nyak lagi yang baru mencoba ter-juh ke bidang peragaan ini.

Salah seorang peragawan 9an-tenq dari kota gudeg \/ ogyakarta
rnt bernama Petrus Ayip Suryadi,

Petrus Swar-serinq ditulis iusa IPH

man- Asalnya Palembang, kota

PETRUS
empek-empek la ntas melanjutkankuliahnia di \/oqya di Fakultas
Tehn ik S ipit
Jaya tingkat

Universitas Atma
lembanq,

lll. Sewaktu di pa-

YANG BERANI DI POTRET NUDElomba
Petrus sering men gikuti

adakan
pakaian sekolah yang di-

Y ogya,
oleh sekolahnya. Kini di .PRIA berwajah manis, kulitputih dan rambut mengombak inipunya cita-cita selangit juga yaknidia ingin mengikuti pemilihan

Haja Pariwisata. Apakah itu ada ?

, "K:napa tidak mungkin, se-tama ini hanya ada R;tu pari_
wisata terus, untuk mempromosi-kan negara kita ke luar negeri,mengapa orang-orang lndonesiatrdak punya ide untuk mengada_kan pem ilihan R aja pariwisata
Yang diikuti oleh seluruh pemuda-pemuda tndonesia yang bermi-nat.?" cetusnya antusias. Nah,Krnt uneg-uneg petrus kami te_ruskan pada Dinas _ 

pariwisata
Pusat, barangkali bisa diterima.
,, y".lihgl phose-phosenya yang''aduhai,, dan setengah me_
Jalslan_9 cewek-cewek, memangtubuh Petrus sangat serasi sekali,potongan ailetik, impian pemuda

ideal bangsa lndonesia. Tidak he-'ran, karen/ hobby yang utama
Dagrnya adalah berenang. petrus
JUga tidak menolak andaikata di-suruh berpotret',setengah nude,,
seperti bisa ditihat datam photo-
photo di atas ini.,petrus mengata-
kan-f .dia suka berpakaian yang
rapi, tidak suka yang acak-acakan
atau ,eksentrik. Untuk foto yang
setengah nude, memang.Oia mau,asalkan itu untuk seni, bukanditonjolkan segi erotisnya, kata-
ny.a..- Di samping itu, petrus juga
akt-if bergerak dalam bidang ke_
mahasiswaan di Fakultasnya, tor-utama dalam acara-acara posma
olahraga, Dies Natalis dan sebagai-nya. Dia te.rkenal sebagai ,,Al"ain
Delon van Yogya",

rPH._ |

selangit
ternyata bak;tnya y an9

banyak
makin ber kembang dan

pengalam
mendapat pengalaman-

Petrus m
an baru. Sudah seri n9

sh ion
emperagakan diri ber-fa-

Ged
show di Hotet Ambarukm or

unr9
il,

KDN Baciro,, Lapan
Kridoso

ganSMA I Sport Ha[ nodan sebaqainya
berhasil meraih

Terakhir, petrus

Jean's
juara I I I Festiva I

( I kata
yang diadakan

n Mahasiswa
oleh I mayo

yang bekerj
bo D isco ,

Yogyakarta)
a sama dengan Colom
dan Si nar Mas panti

Busana. Dia memperoleh piala-piala di sam ping hadiah-h adiahlain seperti jean's dan sebagainva.
Men u rut Petrus. bena r-benar da-lam Jea n's Festival in ilah, seluruh

SUTARWADI K.
o

kem ampuan, prestasi
dicurahkan dan

dan bakat-
nya
menghasilkan buah.

nyatanya

o

r
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Hr#q.E:x'd#"'#l
p*soalannYa bahwa Yang kita
dapdtkan dan meruPakan evaluasi
nyata sctelah menyelesalkan puisi
itu, adalah keberhasilan menyatu-
kan elemen-elemen kata' Yang
mewakili kata-kata itu send'ri
untuk berbicara dan mencari nilai
estetis. Maka unsur Yang ter-
kandung dari ialinan kata-kata itu
sendiri akan kuat dan utuh,
apabila kita mau rrengkali dari
sudut tnana kita akall memuli
atau []encela halai-balainya dunia
perpulstan 5ckarang lni. Akhil rlva
kami rngin bel crnta sa.id- Di uitlng
kaatannya, ada keakraban Yanq
terasa bahwa bercillta lllelalui
Puisi ; terasa ak(ln Inenelorkan
imaJinast-imajillasi yanq nlanas dan
tirenrtlu pada tantrnq taltlilrq l)cl
cintaan Ya,rq rntlrni. SikaP sese-

orang troleh didasari ttrntutan
haknya sebagai lrlanusia' Kita
terakal dan berbudi. OlehnYa
penqetnfrangan Percintaan flada
inasilah-nras4iah vang intens, di-

peroleh pengembangan kreatililas
yang nlelnbuka segala eksPresl
dan berbicara melaltla tuntutan
intuis,, Jelas adanva, meniad'
Penyair C inta adalah sekaligus
pembuktian dari seqala Perasaan
menrasukkan karya sastta itu da-
larn medan yanq halaibalai sebaqai
konstelasi besar peradaball nrallu-
saa, Tidak itsYah macanr-macatn
kita nrengka,inYa, scbab cara
berfikir Stanaslavsky . akan beda
dengan Pasternak- KebudaYaan
itu sendiri tidak bisa diPUnqkiri
adalah miltk repenuhrlyd rnallusia'

Beberapa natlla dr bawan tni
dicepak dan dihadirkan' untuk
d inikmati karyanYa sekaligus
memberi tepokan hangat atas
keberaniannya menialin kata-kata
itu sendiri demikian manis dan
berarti- Di sini atas dasar kebe-
ranian dan kemauan kuat, jelas
sudah keutuhan itu terlihat me-
lalui visi vang mereka perlihatkan.
Kita hadirkan mereka memang
untuk meniadi Pecinta-Pecinta'
sekaligus memberi makna akan

DUisi- Maka obsesi Yang mereka
gapai, pantaslah clihargai dari pada
mereka kehilangan subllmasl Yang
akhirnya bisa membuang harga
diri itu sendiri.

Sekali lagi kami teriakkan,
mulailah lagi dan'nikmatilah kar-
ya da bawah ini dengan sikaP Yang
fair dan iangan freaks-

MASHERI MANSYUR
o

cinta mereka ke dalam bentu
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URABAYA yang belum
pernah mengalami Pace-
klik urusan kapstock ber'

jalan itu, baru-baru ini'bertempat
di Bima Garden Restourant Sura-

baya telah dihangatkan kembali
oleh beberapa gruP Modeling da-
lam memperagakan Busana me-
nurut kreasinYa masing-masing.

Peragaan yang berlangsung di
Bima Garden semalam dimaksud
hanya ikut menyemarakkan dan

meramaikan suasana HUT BeautY

lnsitute "Elita" dan He & She
Model's Agency SurabaYa Pim-
pinan Ny. Flosa Delima Candra.

Sebelum acara Peragaan itu
dimulai Panitia membacakan riwa-
yat singkat tentang berdirinYa
Beauty lnstitute Elita dan He &
She Model's AgencY Yang baru
berusia 1 tahun (9 Pebruari 1975'
-' 9 Pebruari 1976).

Acara yang tak banyak me-

rnerlukan kata sambutan itu, kira'
nya cukup diakhiri Prakata Ketua
Umumnya saia NY. Rosa Delima
Candra dan Kepala Bidang Ke-

senian Kantor WiltYah DeP. P dan
K Prop. Jawa Timur BP. Drs.
Soetrisno R. Yang kemudian aca-
ra ini dilaniutkan tampilnya para-

de Peragawan/Peragawati He &
She sendiri sambil membawa lilin
yang sedang nyala menuju kuwe
Tart yang berbentuk gedung de-
ngan hiasan satu lilin besar Yang
nancap di tengah-tengah kuwe
ulang tahun He & She:

Dimana setelah berakhirnya
upacara penyalaan dan PeniuPan
lilin kemudian dilaniutkan ber-
nyanyi bersama-sarna lagu ulang

tahun dan paniang umur. Sedang
ny. Rosa Delima Candra Yang
didampingi Ketua I - Junani serta
disaksikan semua arEgota He.&
She dan hadirin malam itu meng-
'awali pemotongan kuwe ulang ta-
hun yang berarti uPacara resmi

dimulai.
Sebagai acara Pertama, telah

ditampilkan Grup dari He & She
sendiri yang mengenakan busana
beraneka ragam, mereka mereka
ini sebenarnya dalam memPeraga-
kan busana malam itu boleh di-
kata cukup menarik Perhatian Para
pengunjungnya. Namun sedikit
ada tetapinya, yaitu bahwa Pe-
ragawati-peragawati dari He & She
sendiri malam itu kurang me-
nyadari bahwa dirinYa telah di-
ambil kesempatan oleh salah satu'
sponsor untuk membawa dagang-
annya di hadapan Para Pe-
ngunlung yang semestinya kurang
tepat ditrapkan dalam arti dunia
mode & peragaan Yang banYak

i digemari muda-mudi masa kini.

Sehingga tidak sedikit penguniung
malam itu mengatakan : "Ah, sa-

yang !"
Suasana HUT He & She ini

tidak cukuP samPai di sini saia,

semua peragawan dan Peraga-
watinya yang belum Pernah tam-
pil di hadapan pengunjung malam
itu mendapat bagian untuk ber-
gaya di hadapan Para tamu Yang
memenuhi restoran Bima Garden
rpalam itu. Sedang peragawati-

Peragawati senior dari Fte & She

sendiri yang tampil malam itu
arrtara lain Selvia Handaya, Sinta,
tnna Krbtiono, JeannY, Junnie
dan banyak lagi nama-nama Pe-
ragawati senior Yang Junior belum
sempat mengetengahkannYa.

He & She yang memberikan
kesempatan kepada gruPgruP mo-
deling lainnya yang ada di Sura-
baya dalam rangka memeriahkan
HUT-nya malam itu yang tamPil
antara lain Lan Lova Modeling
Group. Merekamereka ini tamPil
dehgan mengenakan busana Jeans

dengan gayanya yang khas ber-
irama Disco. lrama ini memang
menarik benar bagi kaum muda/
mudi iaman iekarang. Lebih'lebih
setelah munculnYa Peragawati
Tanty Sriwulan dari Lan Lova
dengan pasangannya yang cukuP
atraktip malam itu membuat Pe-
nguniung terpukau dan geleng'
geleng kepala:

Acara.yang Padat dan menarik

perhatian penguniung ini, tidak
terbatas sampai peragaan busana
saja. Ny. Rosa Delima Candra
yang berhasil menghimPun Beau-
ty lnstitutenya malam itu me-

ngetengahkan gruPfolksong dan si

tukang sulap sebagai selingan
atraksinya.

Keduanya dari Rina's GrouP.
dan Hendrik The Magician Yang
cukup beken dalam soal sulap

menyulap. Di sar,nping itu dengan

iringan Teot Disco telah diPer-
sembahkan pula tarian Bali Ta-
runa Jaya oleh Astami Band.ung
serta demonstrasi Dance soul oleh
Super Star Disco 1975 Faizal Abi-
din.

Suasana yang santai dan relaks
ini tidak ketinggalan pula di-
meriahkan biduan-biduan ToP Pa-
pikop yang terdiri dari Merry Ma-
jid, Lulu Dharmadii, Ardian dan
Lies Hadi menyumbangkan suara-
nya dengan iringan dua Band
berganti-ganti yaitu Lennis s dan
Hari Tarno's & His BoYs.

OlssA.
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G
RUP band yang berkem-
bang di Yogyakarta cu-
kup banyak, tetapi per- CHRISTMASCAMEI

Dari Semarang Hiirah Ke Yogya
t
t

kembangan itu kurang menon.iol
iika dibandingkan dengan kota-
kota lain. Misalnya Solo yang
banyak memunculkan grup band
bermutu seperti Terncem, Sdor-
less dan Yap Brothers. semuanya
sudah rekaman di Jakarta. Namun
Yogyakarta yang banyak meng-
hasilkan grup-grup band itu, sam-
pai sekarang belum pernah mem-
buat rekaman-rekaman di Jakarta,
padahal rekaman merupakan salah
satu unsur penunjang ketenaran.
Mengapa sampai terjadi demi-
kian ? Tidak lain karena grup-grup
band di Yogyakarta, belum mem-
punyai promotor yang kuat di
samping susahnya mendapat fasi-
litas. Sehingga alat-alat band yang
dipergunakan oleh grup-grup band
di Yogyakarta itu, masih banyak
yang mempergunakan sistim sewa.
Sistim persewaan itu dapat ter-

proklamirkan karena kebetulan
grup band itu berdiri tepat pada
bulan Desember 1974 yang lalu,
sebagai bulan suci untuk umat
nasrani. Herry, Niti, Koko dan
Onny (Formasi pertama) dalam
life show pertama di Magelang
telah menggemparkan masya-
rakat, dimana life show yang di-
maksud diselenggarakan oleh me-
reka bekerja sama dengan Ko-
houtek Disco sehingga menghasil-
kan sebuah pertuniukan yang me-
narik dan rancak.

Baru itulah terdengar di ka-
wasan Yogyakarta sana, sebuah

dari salah satu ,udul lagu grup
favorit saya. Pokrol Harum'i cetus
Herry pimpinan band yang ce-
king. pendek dan maih kuliah di
Fak Sospol UGM ini.

Dalam tubuh 4 orang anak
grup band ini.3 orang berasal dari
Yogyakarta, sedangkan yang se-
orang lagi berasal dari Semarang,
iustru itu mereka mengambil tem-
pat latihan di Semarang, setiap
Minggu, karena keempat anak-
anak band itu kuliah di yogya-
karta tetapi alat-alat trand berada
di Semarang. Dalam satu minggu
itu, adakalanya mereka sampai

grup saya untuk rnendampingi
Yulies Group, band bocah dari
Jakarta yang mau main di Yogya-
karta, tetapi karena grup kami
ketika itu belum sip benar maka
tawaran tersebut kami tolak sa,a".

Formasi baru Christme Camel
sebagai berikut: Herry Soetanto
di drum, Koko di bass, Kongko
(memperkuat juga band Gama di
melody), Hengky (Pemuda lrian
Jaya eks band Primitive Group)
pada vocal dan Rudy, (Eks band
Fair Child dari Medan, adik Her-
ry), pada keyboard. Anggota la-
manya ialah Herry dan Koko,
sedang Nitty danOnny {anggota
lama) mengundurkan diri secara
baik. Onny aktif kuliah sedangkan
Nitty memperkuat grup band
Machine Head. Sedang Henky di-
peroleh kabar kini telah angkat
kaki dari CC.

, Apakah dengan pergantian
tormasi ini Christm3s Camel akan
merubah ali,an ? Atas pertanyaan
itu dengan tandas Herry meng-
ungkapkan : "Oh. sekali-kali ti-
dak, aliran grup saya ini masih
tetap seperri dulu, berkiblat pada
musik-mrrsik keras. Grup saya bo-
leh dijejal dengan grup-grup keras
dari kota mana sa.ia, dan saya
mongharap agar yoqvakarta

mengadakan festival atau pesta
musik udara terbuka, seperti Ja-
karta dan Medan, untuk meng-
ukur sampai di mana kemampuan
grup-grup band di daerah ini".

"Tapi sayang'i demikian Herry
melanj utkan "promotornya nggak
ada".

Dan untuk masyarakat Yogya-
karta juga mengharapkan, kapan-
kah promotgr ada yang berani
mengadakan pesta musik udara
terbuka ? Namun pertanyaan itu
sampai sekarang belum teriawab
i uga.

IPH IEX/ZANZAPPHA
t

r

lihat pada band-band Ambisi, Ma-
chine Head, Primitive Group yang
masih menyewa alat-alat musik
itu kepada Tuan Kerto Sudarmaji.
Tetapi sistim penyewaan ttu l0n
tunya tidak terjadi kepada grup-
grup band Gama mrlik Universiras
Gajah Mada, T'Ram Band milik
perusahaan Air m inum, Kartika
Sapta milik Kodam Vll Dipone-
goro, karena ketiga band dimak_
sud termasuk grup trand yang di
bawah naungan "panii-panji" bo-
n af ide.

Dalam kemasgulan yang cli-
hadapi dunia permusikan cli yoo-
yakarta itu, muncullah sebuah
grup bantl yang mempunyai am.
bisi selangit yang hendak merang-
kum dan mencapai dunia grup
band di lndonesia ini. Grup ban<i
itu bernama Christmas Camel alias
"Onta Natal". Nama tersebut di-

grup band yang bekerja sama de-
ngan Disco, seperti halnya God
Bless yang iuga bekeria sama de-
ngan Merindink Disco, ketika itu
God Eless melakukan pertun-
jukan yang cukup sukses. Tetapi
hal ini bukan berarri Christmas
Camel ingin mengikuti jejak-jejak
God Bless dalam hal "joint" de-
nqan Disco, tetapi hal itu dilak-
sanakan mencari suatu kerja sama
yang baik demi ketenaran nama
grup band ataupun disco mereka.

Herry Soetanto tukang bedug
dan pimpinan grup ,,Onta Natal,,
ini menielaskan bahwa tujuan di-
bentuknya grup dimaksud bukan
hanya untuk konsumsi masya-
rakat di hari natal, tetapi akan
mencoba untuk memberi hiburan
yanq segar terhadap masyarakat
ramai.

"Nama ini sengaja saya ambil

IPH IE X/ZAN ZAPPHA
mencapai kesuksesan dalam dunia
musik pop yang mereka idqm-
idamkan.

Justru itu tidaklah mengheran-
kan jika orang mengatakan bahwa
Christmas Camel "bukan band
Yogya, karena alat-alatnya di Se-
marang. dan band Semarang juga
bukan karena pemain-pemainnya
di Yogya.

Tetapi apa yang dikatakan
oleh orang tentang grup ini, Herry
sebagai pimpinan tidak pernah
menggut:risnya, malahan dia de-
ngan berbangga hati mengatakan :

"Saksikan saja nanti Christmas
Camel di atas pentas, sekarang
saya tidak mai: besar omong dulu
seperti grup band lain. Nanti di-
kira sombong". Kemudian Herry
dengan tandas mengungkapkan la-
gi, "Kepala polisi lalu lintas pak
Sodjo Budiar to, pernah menawari

r
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CINTALAGI
CERPEN : TOR AMANTHA T

- 
UNGGUH mamPus, demi I

\ seg"iu apa yang paiui cj'-

I! demikan, inilah satu-

satunya cerita Pendek Yang Per-
nah saya tulis dengan maksud

menyembunyikan seekor udang di
balik batu.

Eh . . . heh, dan karena ini
adalah buah tangan saya Pertama
yang pernah dimubt dalam ma-

ialah ini, maka, terimalah salam
perkenalan saYa : TOR Aman-
tha.T, maniiiiiisosss banget I

Entar dulu ! Ketika mulai
menulis, tahukan Pembaca bahwa
otak ini dihantui oleh kemung-
kinan tak dimuat dengan Perban-
dinganl:20?

Mengapa ?
(ll)

SEJAK harian "KomPas" Pada
penerbitannya bulan Pebruari
19-16 memuat tulisan seorang
ny onya tentang suka-dukanYa
sebagai iateri wartawan ada ten-
densi yang mengarah ke: bahwa
yang bernama kuli tinta akan
mendapat. pasaran lebih akurat
dalam blantika percintaan.

Tentu dong ( !), kaum wanita
yrng' mernrngkinkan menan-
jaknya grafik gengsi asmara ter-
sebut adalah mereka Yang me-

nempatkan otaknYa di dalam
batok kepala, bukan hanYa se-

kedar pelengkaP belaka. tetaPi
yang mampu memanfaatkannYa
dmgan semPurna. Contoh soal :

yah, perernPuan-Perempuan Yang
bisa mengerti kemelut Timor
Timur atau Libanon, Yang tak
bingung mendengar rencana Pe-
nyatuan Korea Utara dengan Se'
latan, atau yang bisa diaiak ngo-

brol tentang kuniungan Richard
Nixon ke Peking awal tahun
1976, atau yang mengikuti ren-

cana Perancis untuk berPeran
mutlak di negara-negara Asean,
atau yang hafal akan urutan Pan-

casila serta ying tidak hanYa
mengandalkan kecantikan ias-
maniah' untuk diPergunakan se-

baqai alat mewuiudkan keinginan.
Paham ?

Sedangkan raum Hawa Yang
berotak bebql, ydng biasanYa
hanya berdarrdan uRtuk mengaksi,
atau vanq mengalakan Fransisca
Warastuti sqbagai "'the f irst lady",
atau yang menganggap ,haialah
Tempo tal( enak untuk dibaca,
.serta yang hrytya menYenangi Yon
Koeswoyo dan membenci TommY
Bolin atau Ahmad Albar : tak
termasuk dalam tritunqan - ioi.

Yakni yang tadi di atas disebut
sebagai memberi Peluang Pada
pewarta pria dalam nlasalah Per-

iodohan.
Heh, bisa saia I

Artikel harian pagi tersebut,
yang dimuat dengan menggu-
nakan tempat cukuP tuas (kalau

berupa iklan umum/disPlaY bisa
sampai menghasilkan uang satu

iuta rupiah), Pertama-tama me-

nimbulkan suatu akibat sam-
pingan (tapi nyata !) : wartawan-
wartawan muda semakin gaya . . .

eui ! Di samping akibat utama :

lelaki ienis ini bisa iadi lebih
angkuh dalam menentukan Pi'
lihan. Maunya ; cantik dan ber-
benak encer.

Pria-pria tadi, ada yang buru-
buru mempermak celana biar
ngipas. Ada pula yang tergesa-geia
beli sepatu baru yang nge-hak.
Serta tak ketinggalan mereka yang
tergopoh-gopoh menyayangi kulit
dengan cara: kalau naik sePeda
motor dia pakek topi, jaket, kaca
mata hitam, sarung tangan, dan
lain-lain.

Pokoknya iadi macem-macem.
He, heh, beberapa gelintir ada
juga yang coba-coba beli Parfum.
Walau kadang-kadang salah ka-
prah : yang harusnYa untuk
wanita dipakek lagi; atau Yang
mustinya untuk disiram ke ram-
but kepala (l) setelah nyisir, bu-
setttt, dia siram ke badan dan
ketek. Astaga !!!!

Saya sendiri, masih sekolah
saja dahulu, sudah tahu keindahan
untuk diri sendiri. APalagi se-

karang ? Nasib saia enggak PurrYa
duit banyak. Boleh adu, deh !

(Masih daPatkah kau mem-

bayangkan sampai di sini, sa-

yang ?).

illr).
DIAM-DIAM begini, dua ta-

hun lalu saya pernah PunYa Picat
perempuan sebanYak tiga orang

sekaligus. Yang iatu anak seko-
lahan dari Semarang. NamanYa

secantik Y.ang Punya: Nanie
Wulansari Prciiosupatmo. Yang

satu oranq Batak di Medan, calon
dari ibu & ayah: Rosita Sima-
tupang. Terakhir, yang termania,
termahal, tercakeP tersusah da-
petnya : Tatie Herawaty anak kam-
pus kuning alias Ul. Gadis kurus
kelahiran Lewiliang Bogor ini
punya tabiat yang aduhai : cePat
nangis kalau enggak buru-buru di'
ci um.

.IUN

Setahun lalu, semuanYa telah
bubar. Nanie bertunangan dengan
pemain band dari YogYakarta-
Rosita menikah dengan kawan se-

kuliahnya akibat "kecelakaan

ringan". Tatie Herawaty ? Be-

rumah tangga denganr seorang le-

la ki WN I turunan Tionghoa,
namanya pakek embel-embel de-

er-es.
Bubarnya, emang maunya

saya, kok. Mau cari en cobain
nyang laen.

(tv).
DALAM setahun terakhiri tiga

kali lagi saya gonta -ganti Pacar.
Pertama dengan I\4ira Soesilowaty.
Berantakan buntutnya akibat
ultimatum enyak-babe dia. Pada-

hal (Huh I kalau ingat ini suka

mau nangis sungguhan, deh !l tuh
cewek setianya bukan main.
Cakep lagi !

Putus darinya kemudian bikin
setori baru dengan seorang Pra-
muria (Huei ! jangan mikir bahwa
semua orang yang keria demikian
ini suka menyewakan tubuh.
Yang lain-lain sih bukan urusan
kita dalam cerita ini, tul kagak ?)

Ade Sriningsih Christine nama-
nya. Wih ! selangit meck ! Eeh,
enggak lama iuga. Cuman daPat
tiga bulan. Dia keburu kabur de-
ngan anak orang kaYa.

Cari lagi, dapet ! {Kau iangan
cemburu dong, ielek-ielek, anak
mami lho saya ini !).

lni kali cewek ingusan
Cihuuuuuy !l!! Dan ngebetnya se-

tengah mati. Yang namanYa be-
remasan lelapak tangan saja, ge-

metar dia pertama kali. Maklum,
dia baru lahir sebagai manusia
pada 27 Juli 1960. Dan saat saya
ker:al, dia baru saia meraYakan
HUT ke-15, duduk di kelas ter-
akhir SMEP. NamanYa ? YaYuk
Mulia Waty.

Penyakit saya kambuh kem-
bali setelah empat bulan bi:rpacar-
an dengannya. Yakni: bosan !

Bubar lagi deh itu semua. (Se-

karang ini, yang bernama YaYuk
tadi lagi patah hati. Kalau ada
yang minat, minta alamat saia

iama saya melalui majdlah ini.
Pokoknya teriamin, halal dan
murni. Cakep lho !I.

(vl.
DUA bulan terakhir, sibuk

nyari yang baru. lkh, kok se-

karang susah banget Ya ? KaYak-

nya, tak satupun cewek nganggur'
Bertaysen semua. APalagi Yang
memenuhi PersYaratan kaYak di
atas tadi. Tiada lowongan.

Lho kalau begini terus-terusan,
saya ini lantas : 'gimana dong ?

Batangan terus sampe tua ?

(lVloga-moga tidak).
Lalu saYa Pikir-Pikir kena kar-

ma-kah saya saat belakangan ini ?

Akh !

(vr).
.TANGGAL 1 Januari'1976

yang lalu saYi mimPi kalau radio-
cassette saya hilang dicuri orang.
IVlalingnya masuk rumah dengan

ialan membobol tembok Yang ber-

sebe lahan dengan rumah se-

dinding- Saya lihat artinYa di
kamus mimpi buset : akan me-
ngalami penderitaan sementara !

Benar saia. Tanqgal 3 Januari
1976 baniir melandii Jakarta, Air
masuk ke rumah saya setinggi
dengkul, setelah terlebih dahulu
memLroboli tembok yang saYa

impikan menjadi ialan maling
nyolong radio cassette. Ya, air
merembes dari rumah tetangga.
Sengsara betul deh selama se-

pekan. Nyesel iadi orang tak
kaya !

Tanggal 17 Januari 1976,
mimpi lagi saya. Kali i.ni melihat
seekor ikan gede terdampar dari
laut di pasir putih. Lalu saya

teriak manggil orahg-orang. Lan-
tas itu ikan dibantai dan dibagi-
bagi. Eh, anehnya, saya yang Per-
tama kasih inf o, mengaPa saYa

enggak dibagi ?

Saya buka lagi tuh kamus
mimpi. Ahai ! akan dapat rejeki
lumayan.

Tanggal 21 Januari 1976,saYa
tiba-tiba dapat hadiah uang tunai
sebesar satu iuta ruPiah dari se-

seorang tanpa ikatan. (Hadiah ta-
hun baru kata beliau Yang me-
mang saya sebut sebagai cukong-
nya saya l).

Tuh duit, habis kagak ber-
bekas. Bayar hutang-hutang Yang
sudah numpuk (setelah 3 bulan
tak keria = males) dan betulin
rumah yang baru dilanda air bah
serta beli perabotan-Perabotan
kecil pelengkap ruangan.

Seminggu sebelum nulis ini,
saya mimpi lagi. Ceritanya, saYa

lagi jalan-jalan di pasir pantai laut
Cirebon. Enggak sadar gimana,

tau-tau seekor burung merpati (ji-
nak buanget) hinggap di bahu
saya. Terang dong saya tangkep.
Rusaknya lagi, tuh burung mau
saia lagidielus-elus.

Pagi-pagi sebelum kencing, se-

belum buang haiat, sebelum
ngopi, sebelum ngerokok, se-

belum beresin tempat tidur, saya

buru-buru buka kamus mimPi
yang setia. (Baik deh tuh buku).

Artinya ? Akan dapat iodoh
segera ! ! !

Alhamdulillah I

(vll).
SABTU, malam Minggu 13

Maret 1976. (Aduh nih hati kok
jadi deg-degan kalau ingat itu !)

Bagio cs ngelawak di Taman Ria
Jakarta. Musiknya ? ToPs GrouP
dan Riau Hotel Band.

Habis Pertuniukan, saYa dan 5
orang kawan muter-muter di
ruang tunggu kantor Pengelola
tempat hiburan itu. SoalnYa ada

ianii mau ketemu dengan anak-

anak band. Biasa, motret-motret.
Pst ! Ketemu dia lagi ! Seorang

gadis manis yang di sana keria
malam di bagian tulis-tulisan dan
ketik-ketik. Namanya sudah lama
saya ketahui, karena memang saYa

punya hubungan baik dengan boss

dia, sehingga sering berkunjung ke

tempat tersebut.

I



SAYA tertarik pada kamu.
Flambut kamu panjang, bagus,,,
say a memuj inya plong-plongan.

"Kenapa ?" dia bertanya. En-
tah mungkin kurang jelas.

" Kamu cantik" tersenyum
saya sejenak, 1'Kapan kita bisa
bikin photo-pttotomu ?" tanya
saya memberondong. (Maklum,
teknik saya terletak dalam hal
seperti ini kalau berhadapan de-
ngan wanita maniS agar dia lebih
kerasan ngobrol?engan saya).

"Akh !" dia senyum sambil
mendesah, malu-malu meong,
"Orang jelek mau dipotret ! Buat
apa ?"

"Lho, kalau yang begini jelek,
ygng cakep kayak apa dong ?"

Lalu kami tertawa-tertawa.
Ngobrol ngalor-ngidul. Asyik eui !

Tuh kawan yang 5 enggak tahu
sudah pada kemana. Bodo amat !

"Umur kamu berapa ?" saya
bertanya lagi.

"Coba tebak !" dia senyum.
Duh, manisnya !

"Delapan belas".
"Waawwww !!!" terlonjak dia.

Rambutnya yang panjang meng-
kilap - wah. menambah keindah-
an tubuhnya. Cewek sempurna,
memang.

"Kenapa 7" saya tettawa iuga.
"Kurang !"
"Delapan belas setengah".
"lVlasih iauh".
"Sembilan belas".
"Pelit banget sih ! Nambah se-

tengah-setengah aja !"
"Sembilan belas setengah

deh !"
"Masih rugi. Dari sononya aja

cua puluh empat !"
"Akh ?" saya kaget. Dan me-

mang harus kaget. Abisnya, muka
dia masih kayak anak-anak gadis
usia belasan tahun !l!

"Benaaaaarrr.."
"Enggak untung tuh ?"
"Tibang pas doang !,,
"Bintangmu ?"
"Taurus".
"Bulan ?"
"Mei".
"Tanggal ?"
"Teliti banget sih jadi orang ?"
"Kan mau .ladi anu ?" saya

bergurau.
"Anu apa ?"
"Akh, enggak !" kata saya ge-

lagapan. Habis otak saya buru-
buru ingat mimpi. Juga ingat
nasib yang lagi tak punya pacar.

Lantas saja benak saya mulai
muter-muter, seputar angan-
angan. Saya bayangkan, pada
suatu hari senia yang cerah, kami
berdua berkejar-kejaran di taman
indah penuh rerumputan hiiau
yang segar. Lalu dia jatuh. Saya-
pun berlagak teriatuh. [Vlenindih
dia. Bergulingan. Dan saya ba-
yangkan, dia memejamkan mata
ketika bibir dia dilumati bibir
saya. (Yang kayak di pilem tuh
lho !).

Ngomong-ngomong laqi. Sam-
pai bossnya senyum{enyum dari
kejauhan. Lantas berjalan menuju
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pintu yang dekat dengan meja si
gadis manis.

"Susah betul dia ini, pak" kata
saya ketika belaau liwat dari de-
pan kami.

"Ngajak motret aja setengah
modar" lapor saya minta pem-
belaan sang maiikan.

"Datengin aja ke rumah . . ."
lawab beliau sambil ngakak.

"Oh ya, rumahnya di mana ?"
(Sampai sini, otakmu iangan

terlalu pusing, sayang. Bagi lelaki
semacam kami ini, soal becanda
dengan boss-boss adalah jamak.
Duit aia yang sering-sering kagak
punya. Relasi, sih, oh makanya
buru-buru deh jadi kayak kite !).

(tx).
"HALLO", ujar saya melalui

tilpon-
"Ya, halllo - . .", iawab suara

wanita di seberang.
"Joem?" saya ingin memasti-

kan.
"Ya !" jawabnya. "lni siapa ?"

dia melanjutkan dengan tanya.
"Tadi kenapa enggak no-

ngol ?" saya menggerutu menagih
janji. Sebab menurut percakapan
kami terakhir (saya dengan
dia . . .) dia musti ada di tempat
kerja dua jam sebelum waktu ker-
ja hari ini dimulai.

Eh, dia ngibul enggak datang.
"Saya ketiduran. Abis se-

malam pulangnya aja sudah jam
dua !"

"Lalu gimana dong ?"

"Nanti aia, datang ke rumah
deh, ya !"

Saya masih menyusulnya ke
tempat keria sesaat setelah hu-
bungan tilpon terputus. Sebelum
ketemu dia, di pintu pagar taman
saya masih sua dulu dengan se-
orang kawan wartawan. Karena
setahu saya kawAn inipun punya
hobby berpacaran dengan gadis-
gadis manis {apalagi semacam ca-
lon gadis saya ini !) maka sebelum
terlanjur saya buru-buru kasih
lampu merah-

"Huei bung ! Gadis yang di
dalam pacar saya lho ! Jangan cari
gara-gara I"

"Sungguhan ?"

dia kok".
"Agama ?"
"Tuhan hanya satu, bukan ?"

. "Kau sudah yakin kalau kau
bisa jadi lelaki yang setia pada
seorang wanita ?"

"Berkat doamu. lni tidak ber-
gurau".

"Mira bagaimana ?"
"Sudah lamd putus. Orang tua-

nya memaksa saya harus disunat
dulu. Saya enggak mau kalau itu
sebagai syarat paksaan. Ya, be-
gitu !l!!".

"Ade yang hostess ?"
"Dia sudah kawin lari".
"Yayuk kecil ?"
"Dia baru kelas satu esema.

Masak saya harus nunggu dia
enam tahun lagi ? Keburu kiamat,
dong !"

"Jadi ini bukari iseng-iseng ?"
"Demi dan berkat Tuhan".
"Bintangmu saia Gemini.

Bagaimana bisa bertobat secara
drastis begini ?"

"Akh, masak sifat manusia di
seluruh dunia ini hanya dua belas.
Zodiak ada benarnya. Tapi ke-
banyakan tak beralasan, Saya ha-
nya percaya pada Allah. Rasi
bintang yang dua belas hanya
ramalan astroloog".

"Lalu, kapan ?"
"Segera".
Kisahnya baru segini. Sebab,

janji ke rumah dia baru akan
ditepati pada siang hari setelah
naskah ini sampai di meia redaksi.
Redakturnya ? Yah, kawan warta-
wan yang ketemu di pintu masuk
tadi.

(x).
DAN mudah-mudahan saja

Joem pernah membaca "Kompas"
yang memuat tulisan yang saya
sebutkan 'tadi. Agar jalan saya
makin licin serta lapang.

Heh, mengapa saya tertarik
sekali pada dia ? (Dengarkan baik-
baik, ya, sayang . . .).

Biasanya, gadis semacam dia
pada usia seperti saat sekarang
sudah punya anak antara 3 atau 4
orang. Maka saya anggap, tanpa
adanya dasar pemikiran otak yang
lumayan ,eli, tak mungkin gadis
ini menyendiri hingga seusia itu.
Dan lagi, dia bekerja malam, tidak
sama jenisnya dengan peker.!aan
malam wanita-wanita lain. Saya-
pun memuji ketabahan dia dapat
bersusah payah di malam hati
tanpa pernah tergoda oleh apa-
pun. (Jangan bilang saya meng-
ada-ada: dia sudah pernah ter-
pilih sebagai karyawan/ti terbaik).

Dan terus terang saia : saya
mendambakan wanila seperti dia,
kok !!!l

Sungguh deh, saya mau serius
nih ! Biar mampus (!) : saya su-
dah merasa bosan dan terlalu ba-
nyak untuk bermain-main.

Heh yang baca, doain dong
saya !

Jakarta, Maret 1976.
Titip salam unruk ,,dia,,

dan juga m'Bak Wahyu
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"Demi !"
"Demi apa ?"
"Demi cinta saya pada dia"
"Kau jatuh cinta lagi ?"
"Rasanya untuk terakhir kali.

Karena saya sudah mimpi se-
belumnya. Sungguh, saya mau
mengawininya, secepat mungkin
setelah dia menyatakan diapun
cinta sama saya".

(Bukanmain...!!!!).
"Jadi orang baik-baik kau

rupanya sekarang ?!"
"lni jodoh, bung ! Umur kami

sesuai sekal i".
"Haahhh ??7"
"Saya lebih tua dua tahun dari

dia".
"Suku kalian ?"
"Saya tak ambil pusing. Kakak

ipar saya saja anak angkat suku

l"
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boleh dikatakan kalau menunjuk-
kan kecondongan ke arah musik
musik modern. Lebih-lebih bagi
para musikus-musikus muda kita
yang kebanyakan berkiblat pada
perkembangan musik pop "barat"
'sepertinya irama-irama Under-
ground dan sebagainya.

Namun itu bukan berarti bah-
wa musik-musik tradisionil daerah
di kawasan Bepublik kita ini, se-
makin tenggelam dan hilang sama
sekali. Masih ada mereka musikus-
musikus kawakan yang tetap men-
cintai kesenian tradisionil ditam-
bah beberapa musikus-musikus
muda yang justru mempunyai mi-
nal yang sangat besar untuk men-
dalami seni-musik tradisionil, wa-
lau diakui kalau musikus-musikus
yang terakhir ini tidak besar jum-
lahnya.

Dan di antara musikus-
musikus muda yang tidak besar
jumlahnya itu, tercatatlah sebuah
usaha dari para mahasis,wi Fakul-
tas Sastra & Kebudayaan Univer-
sitas Gadjah Mada Yogyakarta
yang justru mereka memilih un-
tuk melatih diri dan mendalami
seni-musik tradisionil daerah yang
berupa Karawitan.

Mereka yang para mahasiswi
ini, sudah mulai merintis sebuah
perkumpulan Karawitan selak per-

tengahan tahun 1974 yang lalu.
Selama beberapa bulan setelah
rnareka memulai latihan, kemu-

dian muncul pertama kali pada
waktu .Malam Keseniah Dies Na-
talis UGM Yogyakarta yang ke-
25.

Dari pemunculan yang per-
tama itu, benar-benar telah me-
ngundang rasa kagum di antara

nyatanya mampu membentuk sa-

tu perkumpulan seni-karawitan
ddngan begitu baiknya. Hanya be-
berapa bulan latihan, mereka su-
dah mampu memperdengarkan
gending-gendinq Jawa dengan baik.
dan beberapa gending-gending lain

bergiliran. Dan untuk rnelatih ke-
trampilan tangan dalam pemu-
kulan irama gending yang mem-
butuh*an perasaan ini, para maha-
siswi tersebut dilatih oleh bebe-
rapa orang mahasiswa maupun pe-

latih-pelatih putera lainnya yang

Karawitan
UGMYOGYtrKANTA

penonton yang berjubel. BaYang-
kan, tangan-tangan halus milik ga-

dis-gadis manis yang punya status
sebagai mahasiswi dan yang suka
mengikuti perkembangan mode
anak-anak muda jaman sekaranC,

yang telah dipermodern.
Karawitan Mahasiswi Fakultas

$astra & Kebudayaan Universitas
Gadiah MadaYogyakarta ini ber-
anggotakan sekitar 50 orang
yang selalu melatih diri secara

ikut membina berdirinYa Kara-
witan ini, di antaranya tercatat :

Nugroho Sunusudarso, Susilo
Anggoro, Yuwono Srisuwito, Drs
David Sunarto dan lain-lain.

Dengan latihan yang tekun-,
berdasarkan kemauan hati yang

keras itulah, tidak membuat heran
kalau Karawitan Mahasiswi Fakul-
1as Sastra & Kebudayaan UGM
Yogyakarta saat ini sudah cukup
dikenal oleh masyarakat peng-
gemar seni-musik tradisionil di ka-
wasan daerah Yogyakarta di mana
mereka sering mengisi siaran di
RRI maupun TVRI Studio Yog-
ya karta.

Yang lebih membuat menarik
bagi Karawitan lVlahasiswi ini ada-
lah bahwa di antara para anggota-
nya terdapat beberapa mahasiswi
asing yang gemar mendalami seni-
musik tradisionil kita, di antara-
nya; Ratna lnzah (Malaysia) dan
dua orang lainnya dari JePang dan
lran. Di samping itu, puteri bapak
Mashuri SH, Anie Mashuri juga
ikut di dalamnya, Ratu Pariwista
DIY 73, Wiwied Nurwidyohening
juga tercatat sebagai penabuh inti
ditambah anggota-anggota lain-
nya'

Nah, kalau kebetulan pembaca

Junior berkesempatan melihat
dan mendengar kemerduan alunan
karawitan ini. Dapat dibuktikan
serta dinilai sampai di mana ber-
hasilnya mereka mendalami olah
seni-musik tradisionil tersebut.

(BANG PRESSI
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f rut adalah sebagian cerira

I ffiti'il,,';:,"il ?;,'"i
diselenggarakan di kota purwo-
kerto, pada tanggal 6 Maret lewat.
Malam itu, publik Purwokerto .

dan sekitarnya memperoleh sajian
jenis musik dangdut dari O.M.
Soneta pimpinan Haji (gresl Oma
lrama. Sajian ienis musik ini me-
mang sangat puas buat selera pu_
blik 5g1ernp31, terutama bagi me
reka yang tinggal di daerah "ping-
giran". Kota ini, tercatat sudah
dua kali mengundang grup So-
neta. Y6ng pertama adalah di bu-
lan Agustus 1975 lewat.

Seiak acara "Rolting Show,,
(para artis diarak keliling kota),
perhatian khalayak ramai ter-
hadap grup d'angdut ini memang
luar biasa. Ribuan orang mengelu-
elukan "super star" dangdut ini,
di sepanlang jalan-jalan kota. Ke-
hadiian Oma kali ini, didampingi
oleh dua anggota penyanyinya
yang baru yaitu Tati Hartati dan
Rita S.

Peny'elenggara "Malam Bega-
dang Show" ini adalah Aquilla
Entertaininent & Show dari Jakar-
ta yang bekerja sama dengan Kom-
r?s 91 1 Banyumas di Purwokerto.
Thema penyelenggaraan ini cukup
cantik yaitu untuk dana pemba-
ngunan ! Tetapi harga karcisnya
agak "mencekik" buat ukuran
kantong masyarakat setempat.
Y a iru dari R p.500,- sampai
Rp.1.50O,-. Namun demikian, 90
prosen tempat duduk yang ter_
sedia, yang berjumlah lima ribuan
itu, sempat terisi pantat penon-
ton. Baik yang masuknya pakai
tiket maupun yang masuk secara
"bergerilya".

Mula-mula Frans Totok yang
sutradara dan pekerja TV, tampil
di atas panggung ketika penonton
sudah mulai teriak-teriak lantaran
waktu sudah terulur satu jam le-
bih. Malam itu, Frans memang
jadi seksi cuap acara. Setelah ber-
basa-basi sebentar, muncullah
Oma komplit dengan pakaian haji-

Pasangan Oma lrama yang ba-
ru, Rita S, tampil dengan pakaian
warna merah darah dengan se-
patu warna merah pula. Nona ini
membawakan dua nomor lagu pu-
la yaitu Biduan dan Datang untuk
pergi. Penampilannya memang ti-
dak sepanas pasngan Oma yang
dulu yaitu Elvi. Tetapi cukup

reog BKAK oleh anggota Komres
setempat. Namun banyolan me-
reka ternyata tidak sempat me-
mancing tawa penonton meskipun
mereka telah bersusah-payah men-
ciptakan suasana yang maunya
penuh guyon, Bahkan mereka te-
lah dibantai tanpa ampun oleh
penonton kelas belakang. Bisa di-
mengerti sikap penonton yang de_
mikian adalah karena mereka su-
dah bosan dengan banyolan yang
mereka suguhkan itu.

SENSASI KECIL 7

JAIVI 21.45 tepat, untuk kedua
kalinya grup Soneta kembali tam-
pil di panggung. Enlah bagaimana
awalnya, ketika Oma baru saja
akan memegang mike, tubuhnya
tiba-tiba "tumbang" ke belakang.
Tentu saja keadaan lantas berubah
menjadi suasana yang agak panik.
Ditambah lagi dengan tangisan is-
teri Oma yaitu Veronica. Oma
segera digotong ke belakang pang-
gung oleh rekan-rekannya.

F rans segera mengatasi sua-
sana. "Jangan kuatir saudara-
saudara I ucapnya. Oma cuma
mendapat kecelakaan kecil karena
keseleo !" Suasana yang penuh
kepanikan dan panggung yang va-
kum segera dapat diatasi dengan
penampilan kembali Rita dan
Tati. Bahkan kemudian disam-
bung dengan acara spontanitas
yang diisi oleh penyanyi-penyanyi
melayu amatir kota setempat. Be-
berapa anak muda juga diberi
kesempatan berjoget sebagai ganti
kecewa mereka karena Oma men-
dapat "kecelakaan".

Satu setengah jam kemudian,
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nya ! Rambutnya masih kelihatan
pendek dengan cambang yang me-
lebat. Disusul kemudian dengan 7
orang elemen Soneta Group yaitu
Herman (bassl. Yopie (tamborin),
Andri (gendang), Nasir (mando-
lin), Wempy (rythm), Riswan (or-
gan) dan Hadi pada suling.

Penampilan mereka yang per-
tama dibuka oleh Oma dengan
lagu "Rupiah" yang menurut
Oma masih menjadi sengketa. Di-
susul kemudian dengan l6gu Pena-
sar3n. Penampilan Oma kali ini
tidak berbeda dengan penampilan-
nya setengah tahun yang lewat.
Tidak ada yang istimewa selain
nyanyi sanibil pegang melody. Se-
Perti biasanya, tangannya diang-
kat ke atds sambil teriak hak,
hak I Nah itu Oma lrama.

komunikatip dengan penonton.
Rita bergabung dengan Soneta
groupsejak show di kota Medan
bulan Januari lalu.

Tidak lauh berbeda dengan pe-
nampilan Rita adalah penampilan-
nya Tati Hartati. Orang ini juga
belum lama bergabung dengan So-
neta Group. Dua nomor lagu yang
dibawakannya adalah Jam 5 dan
Lonceng. Gayanya lebih manja
katimbang R.ita. Penampilan So-
neta yang periama ditutup dengan
sebuah lagu oleh Oma pula. Mes-
kipun" penampilan mereka tidak
bisa dikatakan istimewa, namun
terus menerus dikeploki penonton
yang mtsmang sudah fanatik ter-
hadap grup musik dangdut ini.

Sebagai acara selingan, telah
ilkan pula banyolan model
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Para pelaku

RONNY CHANDRA ..Dudy lsmunandar
MOSAL .... Syamidi Djamil
MEITRY WlLDA.. . .. . . Esther Kalangi

MASHERI MANSYUR

BAGT4N KE SEMBTLAN

CHANDRA DEWI
HENKY
CAHYONO.....

......Mpok Minah

.Tuan Bun Bui Seng
Tuan Herman Dinata

Photographer
Design

MANSYUR HB.
AS. UTAMA,
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ya memang tidak terlalu berbeli
Akhirnya mereka bergaul rap.at dan
laniutkan kisah baru. Terpeta jelas kal
keduanya banyak segala kecocokan
cocokan itu arkian menimbulkan keinti
an yang luar biasa" Manakala mereka sali
bertemu, berdetak jantung kedu
Barangkali inilah permulaan dari affair itu.
Proses selanjutnya lancar sekali. Terjadilah
rendezvouse yang mengisyikkan. Kenapa
keduanya sama-sama tertarik untuk me-
lanjutkan romans mereka ?

Keakraban itu menimbulkan langkah-
lanqkah sukacita, untuk keduanya me-
rasakan segala tempat'tempat yang
indah, menarik dan mengesankan. Di
titik pertemuan yang sama-sama mem-
butuhkan keteduhan itu, menindih se-

gala perasaan-perasaan duka Yang sama
mereka alami.

Ded, aku heran kenapa kalau ber-
ada dekatmu, hatiku selalu ber'

i jawaban itu adalah tergantung
banyak dari detak hati dan jantung mereka
yang berdegup-degup manakala berselobok
pandang. Keduanya satu sama lain seakan bisa
berteduh. Esther merasakan kepada Dudy dia
bisa berteduh dalam perlindungan yang layak
sebagai seorang kekasih. Sebaliknya Dudy
seakan-akan berteduh dari kedahagaan duka-
cita yang banyak membendung dirinya selama
ini, apakala sudah berada di dekat Esther
Kalangi, gadis manis yang menawan.
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tahu, manis, semua itu
karena karir !

yang kau cari ?

Karir ? Karir apa lagi

tahu Esther, karir yang ku-
peroleh selama ini belum puas kura-
sakan. Aku masih menganggap diri-
ku macam singa ompong. Enggak
punya gigi. Masih tolol. Hanya
orang-orang bodoh saja yang meng.

anggap aku hebat !

itu adalah karena pekerja-
anku, Esther. Yang kukerjakan terlalu

Semuanya

banyak

Ya, kau nampak capek sekali.
Kau terlalu memforsir dirimu.
Dan betapa kau tidak menya-

yangi dirimu, Dudy ?

, Setiap orang memang bisa
omong macam kau, manis. Tapi
bukankah setiap pekeriaan yang
dilakukan itu akan dilandasi se-

Dan tidakkah
kau merasakannya

juga, Dudy ?

p pipi Esther Kalangi. Esther meneri
pasrah ketika dia dituntut Dudy

ntuk melakukan adegan-adegan syah

menge-
Kau tahu Esther, kegembiraan itu

n sedang bergembira, sehingga
memantul dalam walahmu yang
memang kulihat selalu gembira, tak

pernah bermuka rugi

ngnya hdari Hati. mati U m ung-

pada hari selanjutnya

Dud, aku melihat kelelahan pada diri-
mu akhir-akhir ini",

Tentu kau sangat capek dengan
segala pekeriaan-pekerjaanmu ?

I- ffi

buah cita-cita ?
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TEMAN SANTAI TERSAYANG
BERSAMA KELUARGA

dengan
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II AHUN 1976 sekarang ini,
I kembali kota Yogyakarta

I memilih sederetan Ratu-

ratu yang telah diganti nama de-

ngan sebutan "Puteri YogYa'76",
,utel"h ,"lama 2 kali Yakni Pada

tahun 1974 dan tahun 1975 absen

dalam pen,ilihan seruPa. Untuk
keiadian Yang menggembirakan
ini, sengaia orang Junior meme-

nuhi undangan dari Panitia, meng-

hadiri malam Final Yang berlang-
sung di gedung Pusat Kesenian

Bulaksumur YogYakarta beberapa

waktu vang lalu.
Gedung Yang cukuP luas, kala

itu sudah diPenuhi oleh ribuan

undangan Yang namPak Pula du-

duk di bangku terdePan, Wagub

DIY Sri Paku Alam Vlll juga

I Wutit or" Yogya, Achmad serta

segenap Peiabat teras DIY baik

sipil mauPun militer Yang kese-

muanya berdebar-debar untuk
menantikan siaPakah dari 10 fina-

lis "Puteri YogYakarta 1976" nan-

ti yang akan berhasil menladi wa-

kil Daerah lstimewa YogYakarta
dalam Percaturan Nasional bah-

kan lnternasional. Nah sesuai de-

ngan rangkaian huruf-huruf se-

gede gajah yang terbentang seba-

gai latar belakang Panggung "Sia-
pa Puteri YogYa 1976" maka se-

bagai Penilaian Paling akhir ke-

pada Para Peserta, Panitia dan

dewan iuri memberikan kesem-

patan kePada f inalis untuk mun-

cul dalam Pakaian(Gaun) Malam
ditambah sekali lagi muncul da-

lam Pakaian Adat Daerah YogYa-

karta, Mataraman.
lni sebagai PelengkaP dari de-

wan iuri Pemilihan Yang kese-

luruhannya terdiri dari 32 orang

ahli untuk menilai bidang Kecan-

tikan serta Keluwesan. Sedang bi-

dang-bidang Pengetahuan Umum,
Pengetahuan Bahasa, KePribadian
dan keanggunan di dePan lensa

sudah diselesaikan hari-hari sebe-

lumnya.
Melihat kePada Person-Person

yang masuk Pada babak final khu-

susnya dan Para Peserta Yang se-

mula beriumlah 38 orang itu. bo-
leh dikatakan mereka adalah me-

rupakan puteri-Puteri YogYa Yang

baru muncul kali ini. Hingga un-
tuk bab keluwesannYa masih Per-
lu mendapatkan Petuniuk-Petun-
iuk pada Pagi hari sebelum naik
panggung dan kalau kelihatan
agak canggung-canggung itu iuga
patut dimaklumi asal saia nanti

akan lebih diPerbaiki untuk bekal
merebut gelar Puteri Nasional. Da-

ri penilaian akhir diPandang Pula
dengan penilaian-penilaian sebe-

lumnya, tengah malam itu iuga
dewan iuri berhasil menetaPkan
para pemenang Yang berhak me
mangku ke-7 gelar Puteri Yang
telah tercatat sebagai berikut :

Puteri Yogya 1976; lsti ls-
madi yang merangkaP sebagai Pu-

teri Yogya Kesayangan".
Puteri YogYa Duta : Oedi As-

tuti Ery Herawati Yang rnerang-

kap sebagai Puteri YogYa Kamera

dan Puteri Yogya Favourite,
Puteri YogYa Persahabatan :

Denny Sutoyo.
Puteri YogYa KePribadian :

Chris Niken Trihadi.

Untuk menobatkan Para Pu-

teri Yogya tersebut, Pihak Panitia,
yaitu dari Papmi Cabang Yogya-

karta menYesuaikan dengan sua-

sana Busana Mataraman Ya ng masih

dikenakan dan Ratu Pariwisata
DIY 1973, Wiwied NurwidYo-
hening menyerahkan atribut Ke-

ratuannya kembali kepada Pihak
Bapperda DlY. Sedang untuk
"Puieri Yogya 1976" atribut- 

|

atribut yang dikenakan merupa- 
I

kan Versi PAPMI Cabarrg YogYa-

karta yang akan tetaP diPakai
untuk pernilihan-pemilihan selan-

iutnya.
Sedang hadiah-hadiah bagi Pa-

ra Puteri ini cukuP menarik' Ha'
diah beruPa barang tii antaranYa

Sepeda Motor 316"L (genda) dan

Pesawat TV untuk "Puteri Yogya
'76", Pesawat TV lainnYa untuk
"Puteri Yogya Duta", TaPe Re-

corder untuk "Puteri YogYa Per-

sahabatan" ditambah bingkisan-
bingkisan yang banYak jumlahnYa

dari para sponsor begitu Pula bagi
puteri-puteri yang lain. Sedang pia-
la-piala yang dibagikan dari ; Wa-
gub DlY, Piala bergilir dari PAP-
t\41 Cabang YogYa, dari Gubernur
AKABRI, Danreni 072, Dantarres
096, WalikodYa Yogya, Kraton
Yogya dan Puropakualaman,

Begitulah hasil Yang dicaPai
oleh PAPMI Cabang YogYadalam
memilih "Puteri YogYa '76" un-
tuk lebih memPerkenalkan Dae-

rah lstimewa YogYakarta ter-
masuk sebagai Duta Pariwisata-
nya.

BANG PRESS'-
o

IIR

P.T. ARBES Rasonia
Jln. Pasar Raya 57, Tilp.22

PADANG.sUMBAR

Frekw. : 1105 Khz
Gel. : 271-4M
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ditambah seorang cowok
penabuh drum M.Yubuf ber-
gabung dengan nama Marati Sis-
tr's. Grup mereka ini menjadi
home band Taman Ria Medan.
Mereka sudah bermain secara
kompak selama lebih kurang dua
tahun.. Selain bermain di Taman
Bia, Marati Sister's juga banyak
melakukan life show di beberapa
kota di Sumatera Utara, Aceh dan
Riau. Tapi monjelang tutup tahun
1975 lalu saluruh anggota Marati

Sister's melarikan diri, keluar dari
.grup Taman Ria itu. Alasannya i

"Sebelum kami membentuk
grup baru, kegiatan kami terpaksa
vakum dulu t" kata Senny, si pe-
metik gitar melodi kepada orang
Junior di Medan. Karena Senny'
sedang menganggur diperoleh ka.
bar, Chaidir Chaniago yang Boss
nya D'Sis itu ingin mengalak
Senny bergabung ke dalam grup
D'Sis itu Sehny masih pikir-pikir
dulu. Soalnya kami ingin mem-
buat grup sendiri l" kata Senny
menambahkan.

Terakhir grup Marati Sister's
bermain pada tanggal 31 Desern.
ber 1975 ketika grup ini turut
memeriahkan pesta musik pop
yang dilakukan oleh Harian Was-
pada sehubungan dengan ulang
tahunnya yang ke-29, Setelah itu
gfup yang pernah populer di Ta..
man Ria ini lenyap dari kegiatan
blantika musik pop Medan.

Baik Venny dan Lenny mem-

benarkan, bahwa nnreka, tidak
akan bergabung dengin grup lain.
Lenny mengatakan kepada orang
Jtnior soperti ini :

"Kini kami sedang mencari
s€orang cukong yang rnalu menye-
diakan alat. Tapi kalau kami gagal
mendapatkan cukong, kami akan
ialan terus. Kami dapat melayani
perm intaan untuk nrelakukan
show. Alat-alat bisa kami sewa".

Apa sebab mereka meninggal-
kan Taman Ria, satu orangpun
dari tiga beradik ini tidak bersedia
momberikan keterangan. Juga si
penabuh drum. M.Yusuf Harahap
bagai menutup mulut.

"Dalam waktu dekat ini grup
kami akan muncul kembali de-
ngan gaya baru l" kata Venny,
si pencot tuts organ. Apak*t benar
omongan Venny itu marilah sama.
sama kita nantiken.

MARATI

SISTER'S

PAPANYO SIERA.-
o

MINGGAT DARI
TAMAN RIA

r
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Let's twist again like we did last
summer
Yes, let's twist again like we did
last year
Dontcha remember when things
were really hummin'
Yes let's twist again : twistin'
time is here
Eeah roun'n aroun'n uP 'n down
we go again
Oh baby, make me know you love
me so and then
Let's twist again like we did last
summer
Yes let's twist again like we did
last year

EVIL WOMAN
Electric Light Orchestra .

You made a fool of me but them
broken dreams have got to end

Hey woman, you've got the blues
'Cause you ain't got no one eise
to use
There's an open road that leads to
nowhere
So iust make some miles between
here and there
There's a hole in my head where
the rain comes in
You took my body and played to
win
Haha woman. it's a cryin'shame
But you ain't got nobody else to
blame

(chorus)
Evil woman evil woman evil
woman evil woman

Rolled in from another town
Hit some glold too hot to settle
down
But a fool and his money soon go

separate ways
And you found a fool lyin' in a

daze
Haha woman. what you gonna do
You destroyed all the virtues that
the Lord gave you
It's so good that you're feelin'
pain
But you better get your feet
board the very next train

Evil woman, how you done me
wrong
But now you're to wail a different
song
Haha, funny how you broke me
up
You made the wine now you
drink a cup
I came runnin every time you
cried
I thought I saw love smilin' in
your eyes
Haha, very nice to know
That you ain't got no place left to
go

LADY
supertramp

Lad!, you're going across the
water
Well don't you think You oughta
be waiting a while
Are you acting on what Your
heart has told you
ls nothing gonna hold You from
flying away, ah,ha
flying away ah ha, flYing awaY
'cause there's nowhere to go
though the road is out stretching
before you
And,the farther you go
I said it's not gonna get You to
heaven (2x)
And you know just who you are
And you khow that there's
something between us
And you like what you feel
But I can tell that you're not
gonna turn back
Well, I can tell you that you're
not gonna turn back
And you know l'm a little bit sad,
oh no

Mister you'd better get a move on
You'd better get a f ix on
You'd better walk straight
I said lady oh take me if you want
me
Won't you take me as You find
me
I'm needing your love so bad (2x)
Ooh la la la la (etc.)

TITLES
Barclay James Harvest

The long and winding road
that leads to your door
Here comes the sun, it's alright
People shout for more

But wqre you trying to deceive
Telling me all you need is love
to succeed

Across the universe
One after nine o nine
I got a feeling for you
Blue and I feel fine lstimewa

I tried so hard to make believe
That l'd see

All you need is love to succeed
Lady Madonna let it b€

Something in the waY You moved
me yesterday

MOTORCYCLE MAMA
Harpo

Motor-cycle Mbma whY did You
leave and where did You go

Motor-cycle Mama l've been

looking everYwhere for You

I remember in '65 when Jimi
Hendrix was still alive
Before we went to the Woodstock
scene and turn on to the rock-
machine

We rode a red HarleY Davidson as

w€ tried to follow the sun

Motor-cycle Mama whY did You
leave and where did You go

Motor-cycle Mama l've been
looking everywhere for You

I remember in '67 we were into
the flower-power heaven
Riding up the silvery coast high-
way, riding up in the Frisco baY

Like Ravi Shanker I PlaYed his
sitar and Maharishi Yogi was mY

Guru Star

Motor-cycle Mama whY did You
leave and where did You go
Motor-cycle Mama l've been

looking everywhere for You

Do you remember about Fritz the
Cat and DYlan's LeoPard-Skin
Pill-box hat
Sergant Peppers LonelY Heart
Club
Band, he is a rider through the
desert sand
Listen all this makes me blue, but
mbst of all you know l'm missing
you

Motor-cycle Mama whY did You
leave and where did You go

Motor-cycle Mama l've been look-
ing everywhere for You
WherE did you go - WhY did Yot
leave

JUNIOR - 86

FALLEN ANGEL
Rogue

You're home again l'm glad You
kept the key
Waiting here it seemed a million
yalars to me
But hush now, I know You're all
cried out
It's all right, inside l've had no
doubt about
Your love for me
I can see behind your tears l'm
certain of the waY we feel
And given time the hurt will heal

I need you I think I alwaYs will
From time to time You PlaY
around but
I love you still
You tried them all, at everybodY's
beck and call
Maybe you'll resist them all
When I tell you how I missed you

Fallen angel l'll forgive You
anyth i ng
You can't help the things You do
There's someihing gotten hold of
you
Fallen angel you've got a demon
in your soul
But later when the fever's gone
l'il be here where you belong

You're home again, sowon't you
close the door
Stay here with me, and we'll
forget what's gone before
So hold me tight, our love is
gonna make it right
Put shadows way beyond recall
The ghost has almost gone by

Fallen angel l'll forgive You
anyth ing
You can't help the things you do
There's something gotten a hold
of you
Fallen angel you've got a demon
in your soul
But later when the fever's gone
l'll be there where you belong

LET'S TWIST AGAIN
Chubby Checker
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- PACAR ANDA MATI DITABRAK MOBIL NO: 38

YANG namanya malapetaka itu adalah sumber cilaka. Dan yang

namanya cilaka itu adalah nasib. Sedang baik-buruknya nasib, tentu saia

tergaiitung penuh oleh keputusan dan kekuasaan Tuhan. Kamu-kamu

enggak bakal tahu, itu Vang namanya nasib, biar kau punya banyak

ilmu, biar kau ahli kebathinan y'ahud, biar kau bisa segala macam
jampi-jampian. Sekarang Tuhan mau bikin kau kaya, ya kayalah

nasibmu. Sekarang Tuhan mau bikin kau miskin, ya miskinlah nasibmu'

Nah, sekarang malapetaka itu teriadi pada dirimu, seperti iudul di atas ;

apakah yang bisa kal.r perbuat selaniutnya ? Apakah yang akan teriadi
selaniutnya ? Tolong dong kamu ceritakan segala keluh-kesah atau apa

saja yang bisa membantu segala kesulitan kami atas pertanyaan itu'
fitau suiah ketemu, tolonglah kirim cepat iawabannya ke Redaksi
Junior di Jalan Kebon'Kacang29l4 Jakarta.

Lima iawaban terbaik dari "Seumpama" No.36 dengan soal
'?nda pemain sepak bola lndonesia" adalah sebagai berikut :

t, Hasby Oairan, Kampung Kepiri
33 - Bengkulu :

"Tibalah bagi saya untuk m*
mikul beban berat, karena saya
dipercayai untuk membawa Panji-
panii merah Putih ini. Sekaligus
untuk mengharumkan nama ne-
gara dan bangsa kita dalam dunia
Sepakbola ini. Kami akan ber-
juang mati-matian demi untuk
kemenangan dari kesebelasan
PSSI. Di samping itu Pula saya
adalah pemain yang disegani oleh
lawan maupun kawan. Karena
saya adalah Pemain inti dan
sekaligus saya adalah Pencetak
gawang yang jitu. Sehingqa nanti
kesebelasan-kesebelasan terkuat
dunia akan kami kalahkan. Se-
perti Jerman Barat, Belanda, Bra-
silia, Jerman Timur dan lain-lain.
Sehingga PSSI ini daPat mem-
boyong piala dunia olahraga Se'
pakbola ini ke negara kita. TaPi
waktunya kan kita belum tahu,
karena saya belum terdaftar da-
lam urutan nama-nama Pemain
PSSI sekarang'

2. Yanwar Adam, KP. Kramat
RT.OOg/RW.Og - Grogol -Ja'karta :

"lnilah yang gue cita-citakan
dari sebelum ada si Anjas Asmara
di PSSI rencana gue begini : gue
cari dukun yang maniur dengan
duit pribadi. Tugas itu dukun
begini, satu orang gue'tugasin
diam di gawang lawan, dengan
menyamar sebagai wartawan foto.
Tugasnya ialah mengelabui mata-
nya si kiper biar dia kebobolan
sama tendangan gue. Dan dukun
yang kedua, gue kasi tugas diem
di daerah gawanq gue. Tugasnya
menahan bola agar sukar ditero-
6os oleh lawan. Dukun ketiga gue
tugasin bikin ramuan yang patent,
buat di "borehin" di kaki teman
gue yang sependapat, agar kaki-
nya kuat kaya kaki gajah. Ren-
cana yang gue buat ini cuma gue
lakukan kalau kesebelasan 9ue
masuk final. Soalnya bukan apa-
apa daripada gue kalah, lalu
menyalahkan kostum -lah Yang
sial. cawangnya-lah yang angker,
kan tebih baik gue begitu. Penon-
ton enggak bakalan kecewa, main
curang dikit kan enggak apa-apa.
Soalnya mana ada sih orang yang
kaya raya, itu berlaku "sportif" ?
Sungguh mati, buktiin deh kalau
nanti udah di akherat sonoh !

Satu hal lagi gue sangat sesali
sama orang yang nyuruh si Anias
Asmara yang nendang gol penen-
tuan itu. Kalau gue- udah .iadi
pemain waktu f inal I ndonesia vs
Korea Utara, gue berani jam in
kagak bakalan si Korea yang pergi
ke Montreal. Dan gue jamin
seumpama si Anjas itu adalah gue
bukan bolanya aja yang nyarang

an gue yang telah di'isi' oleh
dukuh tentunya".

3. K.A. Nawawi Dencik, d/a I Ulu
Sungai Soren 675 - Palembang :

"Saya akan bermain dengan
baik dan teratur, agar saya tidak
mendapat kartu peringatan dari
wasit, baik kartu peringatan ku-
ning atau yang merah. Jadi
kesimpulannya, biarpun kita bo-
leh dikatakan kalah dalam Pre
Olimpic, namun kita masah bisa
berbesar hati, karena kita tidak
pernah melakukan satu kaliPun
kesalahan. Dan saya akan minta
muatkan poster diri saya dengan
segede-gedenya di ma.ialah Junior,
dengan tulisan -:di bawah poster
"saya adalah pemain sepak bola
lndonesia yang tidak pernah mela-
kukan satu kalipun kesalahan""
Dengan demikian majalah Junior
akan bertambah banyak pengge-
marnya".
4.5. Supriyadi, Jl. Citarum
552-C - Banyuwangi :

"Dalam hal ini sebaiknya saya
berpendapat untuk lebih menitik-
beratkan pada pelatih-Pelatih
yang intensif. Syukur baru-baru
ini ditanganl oleh pelatih Yang
bertaraf internasional dari negeri
Belanda. Namun dem ikian saya
memerlukan waktu yang lama
minimal .l% tahun, untuk mem-
persiapkan diri menjadi team Yang
tangguh dalam pre Olympic, Pe-
rinciannya adalah 1 tahun untuk
pembinaan, kwa teknis, Phisik
dan lain sebagainya. Sedangkan V2'

tahun dimanfaatkan untuk men-
cari pengalaman-pengalaman ber-
tanding dengan kesebelasan-
kesebelasan kuat, di arena sepak
bola internasional semacam kese-
belasan dari negara Eropa dan
lain-lain di negara tersebut, Jadi
faktor iklim dapat memberi Pe-
ngaruh baik pada team. Dari
pengalaman-pengalaman ini maka
kekuatan team dapat terbaca akan
kelebihan dan kekurangannya".

5.5ukiato, d/a Toko Sadar, Jl.
Raya 434 - Aiibarang - Purwo-
kerto :

"Wah,' kebetulan sekali nih,
karena. sepak bola ini sebagai
hobiku yang pertama dan apabila
aku menjadi pemain sepak bola
lndonesia aku akan berusaha
untuk membobolkan gawang la-
wan terus menerus dan kalau
sudah dapat bermain secara be-
gitu, aku terus akan minta gaji
yang mahal dan kalau nggak mau
aku tinggalkan kesebelasan itu
dan cari yang lain yang mau
membayar mahal. Apabila aku
bermain , sebaik itu tentu aku
diuber banyak cewek, bukan ?
Maka aku akan pilih yang paling
segala-galanya, antara lain cakep,
manis, manja dan... sudah ah".

cli jala. Tapi kipernya juga akan
pingsbn, akibat menahan fendang-

34

HAPPY
sicilikPRETSIS

Nil".'.fl::sffi:t*3xii
beri embel-embel, dibuntut nama-
nya dipakaikan saja Soemargo,
yakni nama Tuan dokterandus
yang menjadi ayah kandungnya.
Dia sekarang anggota terkecil dari
grup Pretty Sisters, yang bela-
kangan ini menambah lagi dua
orang anggotanya yakni Yuyun
(saksopon/flute) dan Happy yang
terompetis.

Hadirnya Yuyun dalam keang-
gotaan Pretty Sisters, seperti di-
permaklum sudah merupakan ren-
cana yang bulat, bahwa anak kecil
yang berkelakuan manja itu, su-
dah cukup mampu bertindak
sebagai pemusik. Walau untuk itu
dia masih mendapat julukan seba-
gai pemusik cilik. Sebelumnya,
dia sudah belajar selama setahun
atas kemauan sendiri dan do.
rongan kedua orang tuanya. Yang
mengajar Happy. bukan main deh,
yaitu orang bErnama Bernardo.
Orang tersebut Philipina asalnya.
Dia pemimpin Orkes Studio Sura-
baya. "Adanya.Happy bagi kami
pemberi warna baru dalam grup
Pretty Sisters", kata pak Soe-
margo.

Happy mula-mula turut dalam
life-show Pretsis di Mataram,
Lombok pada bulan Oktober
tahun silam. Dan ikut nampang
pertama kali di laYar tivi dalam
acara Camera Ria Jakarta, 28
Januari. Setelah itu banYak sudah
show-show Pretsis yang HaPPY
turut ambil bagian. Gayanya lin'
cah dan rnenarik. Dia macam,
buah bekel yang selalu tidak mau
diam manakaia sudah bertindak
sebagai musisi cilik. TingkahnYa
yang mania sampai-sampai terpeta
lelas, dengan lengketnYa teromPet
kecil 'yang dikalungi di lehernya.

"lni bukan mainan Oom", kata-
nya pada orang Junior, "Tapi bisa
Happy bunyikan", tambah-
nya.Dan memang terompet kecil
itu bisa berbunyi setelah Happy
meniupnya. Bukan main.

"Sudah belajar nyanyi ?" ta-
nya Junior.

"Sudah. Tapi sekarang ini
masih bisanya cuma Begadang",
jawab Happy senyum kekanak-
kanakan. Namun begitu bocah
berusia 12 tahun ini, mengatakan
kalau dia sedang giat latihan
teromp€t secara intensif dan juga
belaiar khusus soal vokal. Siapa
tahu kalau dia akan menjadi
dahsyat seperti kakak-kakak kan-
dungnya yang memang hebat
jadinya itu.

ZAINAL ARIFIN.
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I-l UMAHTANGGA kacau,

t( r"';';r,n'J#::, l;:ffi
keluar. Jangan bikin.lanji atau
perobahan dulu. SebenarnYa mak-
sud famili anda itu baik, tetapi
caranya tidak tepat. Keadaan di
tempat jauh lebih baik untuk
anda saat ini. Hubungan dengan
kekasih cukup menYenangkan.
rencana yang anda susun ituPun
nampaknya akan sukses. Bagai-
manapun perkelahian harus di-
hindarkan. Penguasa itu nampak-
nya menentang anda.

? ? UBUNGAN denqan ka-
Fl wan sulit kareria rerr-
I' I .unan soar busrness. Ja-
ngan bikin perobahan dulu. Ka-
wan-kawan hanya membuat ke-
uanganmu ladi sulit, iangan Pin-
jamkan uang kepada mereka. Le-

bih baik hubungi r orang ker-
pengaruh itu, ia bisa membantu
rencanamu. Jangan terlalu Per-
caya kepada siapa-Pun, anda harus

setiap saat waspada. Dengari part'
ner mudah terjadi Perbedaan Pa-
ham. mungkin menYangkut soal

uang.

7;-enLn sAMA densan ka- 
|

I{, u [1fi],',1,i'i;ji',T?; 
I

dicapai. Keuangan gawat, iangan I

hiraukan advis kawan di bidang I

ini. Kesehatan tidak boleh diabai- 
|

kan. Muiur itu akan datang secara 
I

tiba-tiba. namun spekulasi harus 
]

tetap dihindari. lngatlah, kawan-
kawan anda itu belum bisa diPer-

I caya, karena itu iangan gantung-

I kan harapan kepada mereka.

Mxi,,ffiiff'#i;
mempengaruhi dan mendaPatkan
'bantuan dari orang itu. Berhernat-
lah. jangan Pikirkan kesenangan

dulu. Hubungan dengan orang
yang anda kasihi itu mudah diPu-
lihkan. Kabar gembira akan diPer-
oleh lewat Pos. Jangan sPekulasi,
kesalahan kecil saia di bidang ke-

uangan bisa bikin gawat semua-
nya. Jangan bikin ianii dulu.

Z1 APf * lt, rolol- , :.

l TASAN tidak senang me-

A Iihatmu, tunda Per-
I \ mohonanmu itu dulu.
Hubungan dengan si dia Pun ga-

wat dan bisa merusak segalanYa.

Jaga kesehatanmu, agar tugasmu
tidak terbengkalai, karena ini pen-

ting sebagai sumber keuanganmu'
Apapun yang anda keriakan se'

baiknya dirundingkan dulu. Ja-

ngan bepergian dulu. BanYak Pe-
ristiwa yang jadi Penghalang bagi

tuI uan/rencanamu.

2O Jan -'18
AOUAB

Kawan itu penting bagi terlak- 
1

sananya rencana anda, binalah
kerja sama yang baik dengan me-
reka. Ada seorang kawan dekat
yang khianat atau menentang
anda. Emosi harus dikendalikan
pergadtrhan dalam bentuk aPaPun
harus dihindarkan.

^ 
NDA harus hati-hati ter-

A haciap orang berpangKar.

I \ Kritik harus dikontrol ka-
rena bisa jadi sumber pergaduhan.
Kekasih cukup menyenangkan, te-
tapi urusan business sedikit kacau.

--f-ffi biki. irrii iiau I
I ,"k"n kontrak.'orans di I

J sekitar anda nampaknya 
I

menghambat usahamu. Bantuan 
I

orang berpengaruh di;reriukan ka- 
|

lau anda :inginmaiu. Keriasama j

dengan kekasih memberi hasil
yang rnenyenangkan, tapi uang
masih perlu dihemat. Ada ke-
mungkinan uang masuk, tetaPi
melalui untung-untungan. Masalah
kemarin akan kembali meng-
ganggu pikiranmu. Kawan'kawan
Anda itu tkiak bisa dipercaya, ka-
rena itu tangani sendiri tugasmu.

lTt nf usah berhubungan
I dengan orang iauh dulu.
I Kesehatan itulah yang ha-

rus diutamakan. Rencanamu itu
sebetulnya mudah dilaksanakan,
asal hubungan dengan orang pen-
ting itu tetap dipelihara. Tidak
baik untuk bercinta, tetapi dalam
usaha business anda akan mujur.
Percekcokan dengan saudara atau
famili mudah terjadi. Anda perlu
biiaksana, tunjukklnlah toleransi
yang besar. Jangan turutkan l<ese-

dihan hatimu itu, carilah hibur-
an!

NDA perlu lebih hati-hati
dari sebelumnYa. ger- 

I

hematlah, iauhi sPekulasi. 
I

Bantuan orang berpengaruhi tak 
I

usah terlalu diharaP. Situasi Pe-
kerjaan mudah kacau. Soal anak-

anak membuat biaYa keluar tam-
bah berat. TetaPi hubungan de-

ngan kekasih semakin akrab dan

mesra. Keriasama dengan kawan
akan membuat hatimu iadi se-

nang. Jagalah, agar hati kawan itu
tidak tersinggung. Ada keiadian
yang membuat rencanamu Yang
baik itu iadi gagal mencapai tu-
iuannya. BePergian kurang baik.

(srl**t'-

AI nuHl spekulasi, ke-

I uangan bisa gawat. Janii
jf orang besar itu iangan

terlalu dipercaya. Kabar baik
nampaknya 'akan diterima lewat
pos. Pekerjaan jangan ditunda
tunda lagi. Jaga omongan. karena
salah omong bisa menghancurkan
segalanya. Anda jangan hendak-
nya memperdalam tempat jatuh
lagi. Bantuan tidak akan diperoleh
bila anda tetap bersikap kepala
batu. Dalam melaksanakan ren-
canamu, anda perlu bersikap lebih
hati-hati dan waspada.

OAL uang harus hati-
hati, apalagi menyangkut
uang yang ditanam seba-

gai modal usaha. Jangan spekulasi
atau'bikin janii dulu. Dalam segala
hal diperlukan kewaspadaan. Ren-
cana pribadi harus dilaniutkan.
Hubungan dengan kawan itu mu-
dah diselesaikan. Kepada kekasih'
pun harus ditunjukkan sikap yang
tegas. Keuanganlah yang perlu di-
selamatkan dulu. Orang berpe-
ngaruh itu tak bisa dipercaya,
karena itu jangan terlalu diharap.

S1-a OAL uang harus dipisah-

\ kan dari Persahabatan.
\-, Jauhi segala bentuk Per-
gaduhan. Lebih baik iangan Pergi
jauh:jauh dari rumah. Asmara su-

ram,.Uang bisa bawa celaka, kalau
tidak pandai menggunakannya.
lngat kesehatanmu, jangan paksa-
kan diri melakukan pekeriaan
yang terlalu berat. Keuangan baik,
namun tidak baik memulai sesua-

tu proyek baru saat ini. Eantulah
kawan"kawan anda itu karena hal
itu tidak akan membuat anda
menderita.

I LIBRA,
I 23sopt -22okt,

ABlES,, ::,.
21 Mar -?OApr

.scoBPlo
23 Okt * 22 llq.ffiD zr.r,ril-Ez?ne,,..

:: PISC€S
IS Feb - 2O Mart,,

SAGIT AHI(S
23 Nop - 20 Da*.@ ,rol,L*-orl,*.

'ffi
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e UBY ...
(Dari halaman 171

zard-blues dalam sebuah Lp
baru yang diperkirakan ber-
edar bulan Maret.

4. Formasi Cuby & The Blizzards
diperkuat dengan pianis-
brganis Piet de Lange dari
Assen dan ex-Child of Nature,
Drente. Kehadirannya me.
mang dip€rlukan untuk me-
oampilkan sound baru bagi
.Blizzards.

a
SYUD

H. OMA IRAMA . . .
(Dari halaman 27)

ada penielasan dari Frans bahwa
Oma telah siuman kembali dan
akan segera tampil lagi di atas
panggung. Lalu penonton disuruh

berteriak "Hidup Oma I Hidup
Oma !" Tapi penonton Purwo-
kerto yang terkenal "tenang" itu
tak ada yang mau berteriak se-
perti itu.

Lalu Oma pun benar-benar
tampil ke.panggung. "Maaf sau-
dara-saudara. Ternyata rnike yang
s.lya pegang tadi ternyata ada

stroomnya !" Begitu penjelasan

Oma. Tetapi seorang Cina yang
bernama Oom Tak yang mengu-
rusi light system gedung tersebut
berpendapat bahwa Oma tidak
kena stroom. "Orang yang kena
stroom 't10 volt tentu akan ber-
teriak karena kaget !" begitu pen-

ielasannya. Keterangannya ini la-
yak didengar lantaran orang ini
sudah berurusan {engan listrik le-
bih dari 25 tahun. Lalu sebagian
penonton ada yang berpendapat
ulah Oma itu hanya sekedar sen-,
sasi ! Pendapat ini luga bukannya
tidak beralasan lantaran 13 tahun

yang lalu (tahun 1963) Yok pun
pernah berbuat seperti ini di ge-
dung yang sama pula. Nah, baqai-
mana bung Oma ?

Pada penampilannya yang ter-
akhir ini, Oma membawakan dua
buah lagu lagi yaitu Kematian
dan Amor. Lagu terakhir ini pakai
one, two, three, for segala I Maka
sampai acara' berakhir ini. tak
sempat disuguhkan lagu Be -
gadang meski acara malam itu
diberi cap "Malam Begadang
Show". Keterangan yang simpang
siur telah diperoleh pula oleh pe-
nulis. Menurut Oma, untuk show
ini, dia memperoleh bayaran lima
ratus ribu. Tetapi dari keterangan
Bambang Set yang sekretaris pe-
nYelenggara. panitia membayar
Rp.750.000,* Mana yang benar
nih ?

DIDI WAHYU..
o

KONTAK SURAT
(Dai halaman 6)

nya terhadap nwialth Junior. De-
mkian puh buat para pembaca
dan pencirtta kontak surat jangan-
hh anda kecewa apabila pendopat
andt terpakso tidak dapat Junior
laksatwkon. Bukankah k[ta pernah
dengar bahv'a membaca dan me-
mahzmi hingga mengerti serta
menjalani wan pepatah : "Think
n*ice before tou lecp".

All ngfu ftients, cukup di sini
dula kontak \'utat kani buat kak
Jun moupun kawon-kaw,an semua
yang vdottg membacanya. I'm
nrry', I don't mean to hurt lou,
but gtte Jou to olvice. Till we
meet again. thanks

1a--;-ttul.
Ag.llhbndhyk Asnnnto

Bc-HK.
Sc-.rong,-

il

TTS JUNIOR No.86

PEBTANYAAN:

MENDATAR:
1. Tiruan, palsu; 4. Lawan

buritan; 7. Beberapa orang yang
bersama-sama memirnpin; .9. Ham-
pir-hampir; 1O. Dianggap nyata
dan betul; 11: Teka-teki silang;
12. Bagian di belakang tubuh; 14.
Saya (lnggeris);15. Nama bi-
langan; 17, Gembira; 19. Menye-
butkan kata yang kasar untuk
memarahi atau menghinakan
orang; 20. Resmi; 22. lbu; 24.
Maksud; 25. Nama bunga; 28.
Tempat sungai bertemu dengan
laut; 29. Binatang melata; 30.
Baca dari belakang = gila, kema-
sukan setan; 32. Raden mas; 33.
Akal fikiran yang datang dari
Tuhan;34. Tidak dapat melihat.
MENURUN:

1. Perusahaan, pabrik; 2. Kata
penyerta dari bahasa lnggeris; J.
Cemburu; 4. Bertengger; 4. Hu-
bungan cinta yang terlarang an-

lara lelaki dan perempuan; .6.
Petuah; 8. Makanan (minuman)
yang ditentukan banyak dan ma
camnya bagi tiap-tiap orang; .13.
Sesuatu atau seseorang yang tidak
tentu atau dirahasiakan namanya;
15. Biri-biri; 16. Logam ringan;
17. Perobahan susunan pengurus
dari sesuatu perkumpulan; 18,
Rumah tempat tinggal murid
sekolah, pelajar, mahasiswa, mili-
ter dan sebagainya; 21. Sejenis
permata; 23. Sementara;26. Ber-
.lari (lnggeris);27" Huruf akhir
ditambah "i" = s€njata ayam; 3i,
Hina, rendah; 32. Raden Ajeng.
&w$an cukup anda tulis di atas
sabuah kartupo! dong€n membu-
buhkan KUFON TTS JUNIOR 86
dan kirimkan jawaban tersebut ke
meja Redaksi JUNTOR Jl. Kebon
K*ang 29/4 Jakarta. Para peme
naog TTS 86 ini akan diumumkan
di Ju{tllOR No. 8S Solamat
menebak,

JAWABAN rTS JUNIOR No83

Meodaar :

1. BOAC; 3. Ban; 4. Lak; 6'
Elya iKadam); 7. Hongaria; 8.

Oase; 10. Fagi; 13. Cemara; 16.

Kobe; 17. Adam.

Menurun :

1. Bone; 2. Cula; 3. Brahma;

5. K ijang; 8. Ombak; S lC; 1 1 .

ASA; 12. lntim; 14. EBE; 15. Ria.

Setstah di.'dakan undian, maka
terpilihleh 5 pernerungnya yang
nusingrmadn€ pemenang menda
pat hadiah Rp. 3.Ofi),-:

PEMENANG.PEMENANG
TTS JUNIOR No.83

1. HARTONO.
Jl. Ahmad Yani 185
SITUBONDO - JATIM.

2. IEDIN PRIBADI
Jl. S. Pareman 58/3
UJUNG PANDANG.

3. DWILIANA DEWI TAN-
DANU
Jl. Gang Atmaja No.2
TASIKMALAYA - JABAR.

4. M. YUSUF
c/o UKA
Jl. Minyak No.1
BELAWAN.

5. BAMBANG BUWONO
Compl. Asuransi F ll
Jl. Otista lll
JAKARTA.

Kepada para pemenang tak lupa
kami ucapkan SELAMAT. Bagi
yaog l€li ini belum berhasil
samoga saia tidak b€rputugasa
dalam mangikuti TTS Junior
mendatang
Bagt' pemanmg yang tinggal di
sekitar d.erah Jakarta Raya, kami
harap magambil hadiahnya di
kantor redaksi, setiap hari kerJa.

l--
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Surat pertama buat Irah,
IRAH jangan kau sesalkan

awal perkenalan ini sebab aku tak
sempat menduga. Surat per-
tamaku teinpo dulu begifu me-
resahkan hatimu, yang mmja-
dikanmu sering terkapar tak lelap
tidur. Dan hari-harimu jadi mu-
rarn. Bukan 6egitu maksudku
anak manis. Sekedar ingin kuraih
keindahan lantaran aku cinta
keindahan. .

Yang kebetulan itu sepe-
nuhnya ada padarnu. Tidakkah ini
wajar anak manja ? Tapi lain di
hatimu, lain pula di hatiku. Kau
terlalu emosionil lrah. Hingga tak
pafut lagi kiranya kutanamkan
harapan-harapan di hatimu terus
mefienrs. Sepertinya tak lagi ku-
temui keindahan, walaupun de-
ngan berat hati.

Akan aku hapus angan-angan-

!u y*g telah lama kubangun.
Sementara kau boleh bilang se
lamat tinggal padaku, lupakan saja
segalanya. Selagi masih muda usia
ini belum terlambat untuk meng-
akhiri cerita yang masih mengun-
cup ini, sebab bagiku tak yakin
sepenuhnya bakal kulawan segala
badai. Seumpama benar kau mi
likku.

I.Y.Dor.
Gresik, 2l Jairuari 1976.-

JUN IOR.86

Kak Jun yang baik hati,
MUDAH-MUDAHAN Kak

Jun dapat mencari jalan ke
luarnya, saya punya cerita dan
problem kecil-kecilan jika dipan-
dang kecil, tapi bagi saya masih
tetap suatu problem.

Saya (M) sudah dua (2 tahun)
berpacaran, dan sekarang saya
sudah bertunangan dengan anak
yang punya nama : (AK) anak ini
keturunan orang yang sedikit
terparydang dalam segi agama.

Selama dua (2 tahun) itu dia(AK) itu tak pernah mau saya
ajak jalan-jalan, berangkat dari
rumahnya itu pernah pertama, dia
bilarrg mau, tapi setelah tiba

waktunya, gagal. Lalu saya ber-
gumam : "Yal Betapapun kita
sudah bertunangan, tapi minat
hati tak berjalan, untuk berangkat
dari rumahnya.

Hanya saia kak Jun, kalau
seandainya saya mengajak lalan-
jalan, saya dan dia harus bertemu
di rumah kakaknya di utara, kalau
mau ke utara, dan ke selatan bila
mau, jalan-jalan kg selatan. lni
semua dapat berjalan lancar.

Kak Jun, bagaimana sekarang
cara merubah sipat g3njilr dalam
keluarga itu.

Dan apa kira-kira maksud dari
semua ini.

Terima kasih sebelumnya Kak
Jun, atas pelayanannya.

apakah oleh karena ada por-
aturan' dari sang orang tua atau-
kah atas kemauan diri sondiri.
Sebab kalau momang sudah bqr-
tunangan, masak iya mesti ber-
back-street. Umur berapa sih
kaiian, kakak khawatir kalau
kalian maih terlalu muda untuk
melakukan hal-hal serius begitu.
Makanya, lain kali kasih data dan
keterangan yang lengkap ya, Me-
ngenai maksudnya, kakakpun ti-
dak mengerti. Hanya saia saran
kakak, untuk langkah selaniutnya
pikir dulu baik-baik. Dan untuk
hal ini, pelan-pelan kepada gadis
AK sampaikan pendapatdiksAM
bahwa dik SAM kurang setuju
dengan cara yang begitu. Kalian
kan sudah bertunangan, kenapa
m€sti sombu nyi-sem bunyi 7

Kalau didapat keterangan bah-
wa itu memang sudah 'adat', kita
tidak bisa berbuat apa-apa lagi
bukan ?

SAM, BANYUWANGI.
Dik Sam,

MISTERIUS banget sih gadis
AK, ma'af ya. Sayang tidak adik
ielaskan, cara pertemuan begitu

...KALAU tinggal di rumah mertua tidak punya pembantu, sehinggakita haruS menjalani dua fungsi, merangkap kerja pembantu ll.
MENONTON acara musik duduk dekai loud-speaker, dan
permainannya gila-gilaan... BARU habis makan petai, silng pacar
datang, maka tertundalah acara mesra-mesraan . . . MENEGUi bekas
@man sekolah kita yang memandangi kita justru sang suami yang
pencemburu .. . SEKALI main film, dalam film iklan, yan;
menggambarkan bau napas kita busuk atau sakit ambeien. Sa,inpai a'i
mana-mana orang jadi berprasangka . . . ADA penjahat fotonya dimuatdi koran, kebetulan tampangnya mirip tampang Iita. Orang prn ,"g"n
berdekatan dengan kita. . . MAIN, bilyard dila=yani oleh hostess ying
cring bengong memperhatikan meja lain, bukan meja kita. Rasanyl

setengah mati, setelah diusut alamat rumahnya, rupanya ia tinggal
indekost di belakang rumah kita. . . MENYAKSIKAN acara.iV
dipotong-potong melulu oleh iklan sponsor . . . MENUTUP-NUTUP|
botak di kepala kita dengan wig, tiba-tiba di perjalanan huian turun
derasnya setengah mati . . . MATI-MATIAN ngebut untuk jangari
sampai terlambat mengikuti acara rapat penting. sesampai di tempat,
rapatnya ditunda lain hari . . . TAPI yang lebih kesal lagi, sedang kita
berpidato dalam rapar, sebigian pend-engar -pJ;
terkantuk-kantuk ! . .,*** (st).-

mendadak air di kran r

tidak lengkap, justru

hidungnya

lamannya

sedang
kerjanya

ingin rhencongkel dengan stick : . . CUCI muka di washtafel,
sedang muka masih penuh sabun sudahhabis...'
MEMBACA majatah ha

&nrmlm, ffifioell pada halaman
yang hilang itu terdapat sambungan cerita yang sedang asyik dibaca . :.
MEMBACA koran sudah setengah halaman, baru tahu b'ahwa koran
tersebut terbitan bulan lampau . . . MENGINTAI cewek tetangga ketika

masuk kamar mandi, kita tunggu sampai setengah !am, ternyata
cuma membersihkan bak mandi . . . MEHAYU hostess

I
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T T AMID serius. Vera men.

IL l"Jlai,:l:T'o :"J:::T
nva.

"Aku akan bertindbk sebagai
seniman histeris", kata Hpmid.

"oh".
"Ya".
"Mengapa demrkian Z'
"Aku ingin mempuriyai luluk,

an sendiri. Enqqak mau aku
nyontek-nyontek, apalagi nyon-
tek akan kreasi orang lain. Kreati.
fitasku menuntut kepemikiran
sendiri dan sepenuhnya utuh lalu
sepenrrhnya aku".

"Tak ukukuk, ya"
"Demi".

Dan bilang bahwa serriman histeris
sudah nruncul di tengah'tengah
pegunurrgan. Kau tahu. Vera,
namaku akan terkenal di seantero
jagad. Orang akan memandang
kepalaku. Dan namaku akan be
sar, melebihi Picasso atau Basuki
Abdullah di lr.rdonesia".

"Kau gila !"
"l(enapa kau bilang gila ?"
"Pekerjaanm u itu sint ing" .

"Memang! Mernang! Me
mang I Dan aku mengerti pekerja
an itu sinting, Vera. Tapi kau
tahu, kesintingan dalam kadar diri
seorang seniman, atau kedirian
sikapnya untuk berprinsip adalah
suatu kecapi yarrg akan membawa

dirinya ke .ienlang kesuksesan,
ketenaran dan merupakan neris-
tiwa yang akan tercatat dahsyat
di jujung kebenarannya.

"Walah, walah bikin defenisi
sendiri".

"Bukan ! Tapi aku akan me-
nempatkan drrrku sebagai pem-
berontak. Setelah itu orang baru
akan mengakui dinku sebagai
pemberontak. Setelah itu orang
baru akan mengakur eksistensi
yang kumiliki".

"Ah, ide itu tsriaiu gila. Aku
enggak mau kau begiru. Aku
takut", kata Vera Dan mulai
bergidik halin!'a.

"Takur ) Hul-. rucu' Kenapa
kau takul, buk:nka- : srsimu ada
aku ?"

"Ya, r:rr-- f: rcu
"Ak u e*3'g:l s ur : cerv ek pe-

ngecut 1'

"Bukan bs: r- r,1 rC

" Lanras '
"Aku id<u: :\. iakut akan

ikut'ikutan menlaa, r a

Sesaat n;qbu': <;iarva Ha,
tn id. Lalu a rss!L r:ra\'r a Vera.
Lalu =lrrc -rDung-menyam-
bung. Dar rrc.j r:Tawa ttu
rneledal C:..:, :: Setelah itu
angan angan -.'*aoun segera
berpindah o rc1. Dan rnereka
bcrkhaval r.-:.-: :lrn a latn Vang
lebih indar, .c:: Tentang hari
esok. Tenr:-: - 2,, esok laqi.
T:'lltanE d- - -, -uk Tenlang
sebuian eso\ !: .- 4ok dan esok
selanlul.r, . 3i: : rlah s€ter usnya
khavalan d -- : -:'eka

Dac rra:. :uatu ulung dari
kegembira:^ <:duanya, mereka
trba paci : : rl oembicaraan yang
beranpr 5.. -s Tentang perkawin
arr Pao; '- aalah yang satu ini,
pemik,r3. x:duanya pun ber
tamtla- :ar,at. Namun dengan
kegarratan rtu, mereka tidak hen,
dak bi"hentr hingga di situ. Dr
srtu,-:.eka berkhayal lagr. lndah
dan *mdln itrdah. Percakapan
lrun b;-iarrbah asyik

\ aJ Iahu. Vera"
'\ 

" Hamrl"
Sra:u xetika kau akan ku-

lamar Dada ayahmu aku memlnta
untuk -anpe.sunlrnamu Kau
ber*d,; -

\.r':.: t:- !:::-:ir Dia Se,

nyum ):' !:: , - - z. iu sudah
terred,a ..i r::- .:r,: trdak me-
merluk -- ,.. .: . :- lSJng

'Nah ;-::- :J kau tahu
rnanis, axu -: - 3:Drnu menqa-
bulkan perm --:-.-,

"Htr:. b,r.--.: uapl Vang
inqin menq:l-*:- ::,mrntaan dan
kau harus -a':30- k3nnya ?"

''Den:a. :- - '!/tra", potong
Hanrd Da- 'la- c (lrain seben
'lar

'.Lak;! i.::3ka. ['lrd".
Dar ,al a: i am,d melaniutkan.

Ak u aka. memrnta pada
ar,ahmu. baht,a kerelaannya pada
kita untuk m:mbrkin anak seba
nyak dua puluh
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" K au somborrg" .

"Tidak " .

"Ya'.
"Tidak. Aku berbicara pada

kebenaran. l(au harus rnen(lerti,
cara berfikirku rnernanq keiam-
Dan lalu aku akan melaksanakan
niatku".

"Niat apa lagi itu ?"
"Aku akan memanggil seluruh

wartawan. Mereka akan kuberi
transport semua untuk datang ke
desa. Dan aku akan memirrta
tolong sama semua wartawan
untuk melansir berita yang akan
kuperbuat. Aku minta supaya
mereka bikin headline. beri juluk'
an aku sebagai scniman lristeris.



Vera terperaniat. padahal
omongdn itrlrdia tahu guyon.

"Kau gila". pekiknya, ,,Mana
sanggup aku menuruti kerngrnan-
mu".

" Kau harus menyanqqup_
nyanggupkan diri".

"Enggak bisa".
"Bisa dong"-
"Saya takut kena omel,,.
"Sama siapa ?"
"Proyek pemerintah !,.
"Apaan sih ?"
"Ka-Be. Enggak noerti KB ?,,
Hamid tersipu-sipu. Kalau su_

dah sampai pada persoalan itu,
Hamid memang ogah melanjutkan
omongannya. Namun sifat nakal-
nya masih saja ingirr ia lontarkan
pada kekasihnya bernama Vera
Susanty ini- Ketahuan kalau keras
hatinya bagaikan baja. Dan me,
mang ia orang yang konsekwen
berdiri atas kedua lututnya pacla
pr insip-prinsip.

"Bagaimanapurr kau sebagai
isteri harus mengalah terhadap
suami", kata Hamid yang menim.
bulkan omongan yang pasti mem,
bawa perdebatan lagi.

"Enggak bisa", sanggah Vera,
"Jaman sel<arang ani seorang isteri
atau sualni, engqak ada istilah
kalah-kalahan. Semua punya hak
masing-masing. Kalau lakilaki
haknya paling utama mencarl
duit, sedang perempuan ngurus
rumah tangga. Tahu enggak ?,,

"Ohoi ! Kau sudah mulai pin,
lar" .

"Lha
qitu".

memang kenyataannya

"Lha habisnya /"
"Enggak pakai habrs habtsan,,.
"Oke. Aku telap berprinsii)

ingin punya duapuluh orang anak.
Titik dan habis. perkara selanjut,
nya ak u tidak mau tahu. Kau
nanti akan sanggup meladeni
keinginanku atau tidak, itu per-
kara nantr, sama k ita lihat saja,,.

Vera tersenyum. Dia lebih
merapatkan kepalanya lagi ke
dada Hamid.

" Kau memang lak i-lak i keras
kepala ! Enggak mau ngalah,i

"Bukan begitu. Tapi kau tidak
bisa berpaling dari seiarah, Vera.
Seiarah rnanapun dari iaman
Adam sampai jaman Teknolooi
Modern atau yang dinamakan
atrad Apollo sekarang ini, enggak
ada tercatat yang namanya perem_
puan itu berada di atas laki_laki,,_

"Maksudmu dalarn soal apa ?.,
"Dalam segala hal".
"Termasuk Z"
"Urusan rumah tangga,..
"Hush !"
"Ya t"
"Bukankah ada banyak wanita

:ng berhasil meniadr pemrmprn
-an otomatts dia meml)unyat
':dudukan di atas laki-laki ?,,

"Misalnya siapa yang bisa kau
::rutkan ?"

'lndira Gandhi. perdana Men-:- India. Ratu Elizabeth ll. arau

Nyonya Anne Amstrong yang
baru saja diangkat.iadi Duta
cewek di I nggeris itu. padahal kau
tahu Hamid, dia sudah tua, sudah
nenek-nenek. Usianya 4g tahun.

Atau kusebutkan lagi Nyonya
lmelda Marcos. Nah, dia ini kau
tahu sendiri biarpun cewek.iabat_
annya sama dengan Bang Ali
Sadikin, Gubernur Manila Raya.
Kabar desas-desusnya kau mung_
kin sudah tahu, dia akan diangkat
menggantikan Marcos meniadi
Presiden kalau l\flarcos sudah me_
letakkan jabatannya" Waduh, ba_

"Nah, kau baca koran enggak.
Iau*rgal toh nama tokoh wanita
yang menladi Perdana Menteri
lsrael /'

"Ya, Golda Meir"-
"T epat" .

"Kenapa dia 7'
"Dia toh digantikan dengan

Yirzhak Rabin. Di situ saja sudah
jelas bahwa cewek itu hanya
kamuflase sementara saja. Sebagai
pemimpin dia tidak akan utuh.

Mana mau laki-laki diperintah
cewek terus-menerus- Memang
mereka-mereka yang kau sebut-

dibekuk kaum lelaki. V!,anite itu
terkenal sebagai makhluk yang
lemah".

Hamid dan yera akhirnya
ketawa lagi. Tapi keduanya tetap
tidak mau mengalah. Di ujung
kedua kesombongan itu, mereka
menambahnya dengan ujung_
ujung kesombongan lain. Sehingga
perdebatan kecil mereka yang
sebetulnya tidak ke luar dari hati
yang sungguh-sungguh itu sema-
kin akan dilanjutkan. Di satu
pihak Vera Susanty memang be-
lum merasa mengalah. Di lain
pihak, Hamid mqmang keras se-
kali untuk memenangkan per-
debatan itu.

Maka Vera berujar: ,,Kau
memang laki-laki yang keras ke-
pala. Enggak mau ngalah,,, itu lagi
yang diucapkannya.

Hamid menggeleng.
"Aku bicara fair", katanya.
"Siapa bilang kau tidak fair.

Memangnya ini pertanrlingan /,
"Pertand ingan,,.
"Alasanmu ?"
"Mudah sala".
"Apa donE".
"Yang namanya tidak ada

persesuaian paham, atau perkelahi-
an yang secara tak langsung sudah
menimbulkan perdebatan atau sa-
ling sengit-menyenoit, itu sudah
termasuk kategori pertandingan.
Pertandingan bukan hanya main
Catur. Halma, ping pong. itu-itu
saia, Vera".

"Aku mengerti. Tapi kita kan
cuma adu mulut".

"Ya, adu mulut itu namanya
pertandingan"-

Kali ini Vera mengangguk.
Agak merasa kalah dia sekali ini.

"Kau memang tidak mau me-
ngalah", Vera berucap lagi per_
lahan. Lalu omongannya selanjut-
nya terdengar agak melantur.

"Hamid".
"Ya,Vera" -

"Kalau aku bunga, kau apa Z,
"Maksudmu mau iadi apa ?,,
"Ya".
"Oh, aku ya tentu kumbang',.
"Kalau aku kumbang,,.
"Aku kambing".
"Kalau aku kambino ?"
"Aku sapi".
"Kalau aku sapi,,.
"Aku kerbau".
Dan di ujung perkataan Hamid

itu tak tert€han terpingkel_
pingkelnya hati Vera Susanty. Dia
cekikik sejadi-jadinya. Dia merasa
geli akan pertanyaan itu. Selaniut_
nya dia merasa geli akan jawaban
spontan Hamid. Namun dia ba_
hagia. Besmi mulai saat itu hati
keduanya semakin menebal,, Lalu
keduanya tak segera berpikir
panjang. Mereka seolah mengerti
akan dua perasaan yang sama-
iirna saling membutuhkan.
Lalu terjalinlah pertemuan dua
biblr. Dan berlangsung lama sekal i.

BERSAMBUNG
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Ivlilikilahkulirrubuh
yang halus mempesona

darimnds
dua pilihan Anda,

'Pink-harum ytyaman

'Lemonlharum segar

MengandungVitamin A
untuk kesehatan kulit Anda

nyak lagi yang bisa kusebutkan
contoh soalnya !"

"Kenapa tak kau sebutkan
semua".

"Aku takut".
"Kau kebanyakan takut,,-
"Bukan begitu, Mid".
"Aku takut halarnan novel ini

jadi bertele-tele".
"Ah, kau rnemang cewek yanq

maunya paling bisa. padahal sih
kau masih berpengetahuan ku_
rang. l(au tahu pada akhirnya
cewek cewek yangkau sebutkan
tadi akan jatuh nasibnya,,.

"Kau terlalu menuduh !,'
"Tidak begiru maksudku,,_
"Habis apa dong ?"

kan tadi sebagai galibnya adalah
pemimpin. Tapi suatu ketika dia
akan menghadapr segala macam
kekerasan dan pertentangan-per_
tentangan- Kau lihat sendiri Nyo-
nya Maria Estela peron. Nasibnya
sungguh menyedihkan, apalagi dia
sudah menjadi ianda, janda Juan
D-Peron. Toh satu-satunya pre-
siden Wanita pertama di dunia itu,
akhirnya terpaksa menyerah pada
l(udeta Militer,,.

"Setahu aku dia tidak me-
nyerah begitu saja. Dia sudah
melawan dan rnencabut revolver
nya".

"Ya, tapi bagaimanapun ke-
mampuan wanita, dia akan mudah
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wanita maupun pria saling ber-
usaha keras. Pukul rata mereka
hampir punya kepandaian Yang
sama. lVlaka komentar sementara
orang, bahwa linal ini diPengaruhi
oleh nasib "untunq sial" si Pe-
serta, iuqa tidak menYimPang
jauh.

Satu-persatu, dimulai dengan
f inalis pria, mereka masing-masing
membawakan sebuah lagu wajib
dan sebuah lagu pilihannya di
hadapan dewan juri serta pe-
nonlon yang hanya iekitar tiga-
perempat gedung. Dewan juri
untuk Lomba ini terdiri dari
tokoh-tokoh musik yang patut
dipercaya akan hasilnya, mereka,
adalah : Moordiana (Musikus dan
Konduktor Tri Ubaya Cakti),
Sugito (RRl), M.Habib Bari
(TVRI), Sayono, Slamet Wijaya
dan Sanjaya. Hingga akhirnya

tingkat Juara Harapan l. Begitu
pula dengan yang lairlhya.+Jari 6
juara wanita ianun 1975, hanYa

ad: 2 oraoo . lnl iahun ini

lercatat iaJ, -l--' .id \ditu
pertama Erl:-l Kusdwi-

iuliningrum ".'; i :ria: inenYe-
rahkan atr a ,1 ._at, !f;iUtTl]ya.
Dap Ye,,,u^ -r .:-: raik satu

tingkat <;I " I:.:rar Juara
Harap:r rr. - :-' : - 3"'r Pria
nya, dari 6 .-. . -:- -- 1975 lalu.
3 orang c :.:':: :,;,' dan 3

lainny: r=:,. :'= :=-:;rl kedu-
dukan :::':':: )uara I
(dulu J:"': - : --.:into se-

bagai Ju:'. -'=".:.' l- J Juara
l) dan 3:-::-: j - ,:.3 sebagai

Juara ll =- - --: : -:'apan l).
Haa ar:'-: .- --:rk para

juara J .-.: -: : -asinq be
rupa. Tra:- , :: : :a'i Koor-
dinaior :.': :: . rl untuk

I I NTUK kedua kalinya, di
I I tur,un 1976 ini paniria

lf ,unn orouKung orcn pdrd

seniman dan wartawan kota Yog-
yakar:;: menyelenggarakan sebuah
acara Lomba Nyanyi N/iengenang

Bing Slamet" Pada penyeleng-
garaan pertama di tahun 1975
lalu, panitia ini telah memPeroleh
sukses besar dan kali iniPun
ternyata cara kerla yang raPi
dengan pimpinan orang-orang
yang paham betul akan apa Yang
harus dilakukannya, seperti ketua
umum Mayor (Pol) Sodlo Bu-
diarto (Dan Lantas Komtarres 96)
Soeyoedono HR yang seniman
dan wartawan dibantu para staf-
nya, benar-benar sukses itu ter-
ulang kembali.

Nah, kali ini Junior turunkan
laporan mengenai Lomba Nyanyi
lVlengenang Bing Slamet 1976
yang diselenggarakan di kota
Yogyakarta. Di mana panitia telah
mengundang orang Junior di Yog-
yakarta untuk mengikuti Lomba
Nyanyi ini dari awal hingga akhir.

Dari waktu pendaftaran yang
dibuka selama setengah bulan
hingga awal Pebruari lalu, agaknya
panitia telah merasa sedikit gem-

bira. , lni terjadi karena peserta
yang mendaftarkan diri ternvata
lebih banyak dibanding tahun
1975. Sampai tutup pendaftaran,
panitia mencatat 115 orang pe-

serta yang terdiri dari 64 peserta
pria dan 51 peserta wanita, di
mana di dalamnya termasuk se-

pasang Juara Pop Singer dari kota
Semarang dan dari kota lvlagelang.

Mengerrai peserta dari luar
kota ini, ketua Umum Panitia,
Mayor (Pol) Sodlo Budiarto men-
jelaskan bahwa hal ini supaya sifat
penyelenggaraan lebih umum.
Maka kalau tahun lalu peserta
hanya khusus untuk D.l. Yogya-
karta, kali ini dibuka untuk
wakil-wakil kota lain.

Seleksi pertama bagi 115 pe-
serta ini dilangsungkan 1 minggu
kemudian, di mana untuk peserta
wanita disodorkan sebuah lagu

waiib "O llhamku" dan lagu waiib

Bang Press

bagi peserta pria "Hanya Se-

malam" ditambah lagu pilihan
masing-masing; "Belaian Sa-
yang". "Cinta Hampa", "Risau"
dan "Cemas".

Dari adanya seleksi Pertama
inr, yang masing-masrng peiserta

hanya membawakan lagu wajib
saja, berhasil disaring sebanyak 21
peserta wanrta dan 17 peserta pria
yang berhak mengikuti babak
se I anj utny a.

Orang Junior memperoleh ke-
terangan bahwa kebanyakan para
peserta gagal melewati babak
penclahuluan drsebabkan ku'
rangnya penguasaan lagu, juga
penguasaan mike dan tehnik nya-
nVi. Kalau dibandingkan, para
peserta wariita rata-rata lebih baik
dari peserta pria.

Selang 1 minggu kembali, ke
38 semi-finalis pria dan wanita
diadu kepandaiannya lagi dalam
soal nyanyi di tempat yang sama
yaitu di gedung Senisono Yogya
yang dihadiri oleh para keluarga
peserta. Dari sin ilah, kemudran
dewan juri berhasil menetapkan
nama-nama f inalis yang berhak
untuk maju dalam babak pe-
nentuan yang diselenggarakan
pada Minggu pertama bulan l\ilaret
lalu di gedung PPBlYudonegaran
Yogyakarta.

Dari komentar-komentar yang
dikumpulkan orang Junior sampai
saat ini, didapat suatu kesimpulan
bahwa para peserta rata-rata
punya kemampuan yang cukup
dapat' diandalkan, terutama yang
mulai masuk babak semi-f inal. lni
membuat, beberapa kekhawatiran
untuk kesempatan bagi para juara-
juara tahun 1975 lalu tetap
menempati kedudukannYa ma-
sing-masing.

Kekhawatirarr ini mulai ter-
bukti setelah membaca nama-
nama {inalis yang walau sebagian
besar masih ditempati oleh mere-
ka-mereka yang jadi iuara tahun
lalu, namun sudah ada beberaPa
juara yang gugur di tengah .ialan,

Dan sampai pada babak final,
masing-masing kedelapan finalis
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mereka berhasil menentukan su-

sunan para juaranYa sebagai beri-
kut :

Untuk peserta Wanita : Juara
l. [Vlien Martono, Juara ll. RinnY,
Juara lll. Endang Kusdwiiuli-
ningrum, Juara Harapan l. YaYuk
AR, Juara Harapan ll. lda Adnan.

Untuk peserta Pria: Juara l.
Ari Murti, Juara ll. Bambang
Sulistyo, Juara lll. HerrY Bu-
dianto, Juara Harapan l. RSU-
kamto, Juara Harapan ll. Datun.

Juara I untuk peserta wanita,
lVlien Martono yang berhasil me-
ngumpulkan nilai terbanyak
(3.262) dibanding Juara I Peserta
pria yang hanya berhasil mengum'
pulkan nilai 3.256. fVlien Martono
ditetapkan sebagai Juara Umum
Lomba Nyanyi Mengenang Bing
Slamet 1976.

Dan dari sinilah terwuiud
bahwa bintanq-bintang dan Para

iuara tahun 1975 telah ber-
guguran dan digantikan dengan
para pendatang baru, dimana Para
juara tahun lalupun kali ini ikut
lag i.

Juara I peserta wanita tahun
1975, Endang Kusdwiiuliningrum
yang juga Juara Umum tahun lalu
itu, kali ini hanya berhasil men-
duduki tempat Juara lll. Sedang
Juara I peserta Pria tahun 1975,
R.Sukamto malahan turun samPai

juara -- -- t: r: . r:ra-luara
fain err': j : ': . :,' '\,akepdaDlY, l"- .- - - l:-::-res096,
Kanr',i -::.:- ::,a, Kepala
TVRI S::: , .. ?anitiadan
ditar:.- :.::e-brngkisan
lain,,=-; :, r --.-a: K ciisam-
ping .-:;.-:.: -;-.'.; untuk
menEa^:rr : I t:, :marhum
Bing S a-':' r r . r :=.n:sikan
kr ta.

SeEe;. :r.:1 :: -:.n Pada
malan' -: - ::-ngiring
"De S:-=-: -:-: --an ira-
manya -i-:- - .:-j cenyanyi
Yogya,,::- l !-i : - nyonya,
Priyo 3,1,:-i: - -,:nya dan
lain-lain. - ::, ' :: -,rqalan Pa-
duan S::': -:-.aya Cakti
Kodam ,, I :"- ^:goro. Dan
yang cLK!: -E-:- 'i <etika mun-
cul pe ar,:. - --::o + Buang.
"Kita ke."': ..-'.ji almarhum
Bing Sla-;: r:-ian Lomba
Nyan,, i, 2 - ...:r rita kenang
la!^,,Akan at- a.- _ - r" pertanyaan
ini semp€: : .: -arkan seeara
hun',c. c .' -,-;gl dan Junior
sam03 {:- .:-:: kepada para
sen.rr:3r '-:--,: (apan diada-
k;n LcmL.: -:,..ex l\4engenang
a'marnu.'r !,:c S anet ?"
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Ketua Umum Mavor Pol. Sodio Budiarto
miiiyerahkan piala pada lda Adnan. ,
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problBr"na yang patut "d ipe-
cahkan" oleh yang berwenan!,
terutama oleh Guloernur KD H
Tk.l Kalsel, agar kata',semen-
tara" ini ticJak begitu lama ber-
.laku sehingga para remaja benar_
benar dapat memanfaatkan Ge-
langgang Remaja menurut fungsi
semestinya. Kiranya mengikut_
sbrtakan unsur-unsur lain, seperti
DKD, KNPI, Dep. p dan K di
samping KONI patut pula diper_
hatikan dalam mengelola gelang_
gang dimaksud. Dengan demikian
kita harapkan agar pengguna-
annya benar-benar terarah dan
terkontrol, sehingga target yang
ingin dicapai Pemerintah lewat
sarana Gelanggang Remaja ini
mencapai sasaran dan menda-
tangkan hasil semaksimal mung-
kin.

KEMBALT CARA LAMA
DARI peserta yang ada, cuma

8 orang yang berhasil lolos sampai
ke babak final, 4 pria dan 4

I wanita. Sedangkan Dewan Juri
yang dipercayakan oleh Depar-
temen Kesenian Dema Unlam
untuk "mencari juara" terdiri dari
BG.Soebagio, ldrus Bacfr, A.Tham-
rin dan Drs. Yustan Aziddin. Ke
empat musikus ini "di-espe-kan"
sebagai Anggota. Sedangkan yang
ditunjuk sebagai Ketuanya adalah
Nelly Luhulima.

Atas pertanyaan Junior, Ketua
Panitia maupun Ketua Dewan
Juri sama-sama memberikan pen-
jelasan, bahwa pemilihan kejuara-
an Pop Singer i9z6 ini tidak tagi
mengikuti ieiak Jakarta. Tidak
seperti tahun 1974 yang lalu, di
mana semua peserta baik pria
maupun wanita bebas bersaing.
Klasifikasinya hanya ditentukan
oleh lagu-lagu wajib dan pilihan
yang harus dinyanyikan rhereka.
Jadi tegasnya, pemilihan pop
Singer kali ini, balik kembali 1g0
drajat, memakai cara-cara lama.
Ada juara pria dan ada juara
wanita !

"Kasihan kita, kalau antara
pria dan wanita dilaga-laga ber-
sama. Sebab tokh volume suara
mereka jauh berbeda", ujar Nelly
Luhulima kepada or2ng Junior
sewaktu sama-sama duduk santai
dalam Holdel Premair seusai pe-

EIIANG bila ditilik dari
kwantita peserta, Pop
Singer Contest ke Vl

tahun 1976 yang baru-baru ini
diselenggarakan oleh Departemen
Kesenian DEMA UNLAM Banjar-
masin, agak menurun. Sebab ka-
lau tempo hari pelaksanaan yang
ke V diikuti oleh 169 orang
mafrasiswa, pelaiar dan umum
berusia minimal 13 tahun, maka
kini cuma tercatat ada 134 orang.
Tapi hasil yang didapat kwa-
litetnya cukdp mendingan dan
boleh diandalkan. Tampilnya wa-
jah-wajah baru di dunia laga suara
berpredikat pop ini sungguh mem-

I 
besarkan hati. lni merupakan

I suatu pertanda, bahwa prospek
mma. depan seni suara di Kalsel
cukup cerah. Hanya tinggal ba-
gaimana cara mengelolanya saja
lagi, agar bibit-bibit yang ada dan
berambisi untuk maju ini bisa
terus dikembangkan. Sebab beta-
papun masalah memelihara. dan
membina apa yang sudah ada,
terkadang mengalami banyak
hambatan" Demikian ucap Nelly
Luhulima "betina seriosa" kepada
orang Junior di Banjarmasin,
Hasbullah Hasby, sebentar se-
belum laga suara babak semif inal
di langsungkan.

Orang Junior yang terus-
menerus menguntit kontes suara
tahun 1976 semula menerima
info;66s1, bahwa seyogyanya me
nurut publikasi pelaksanaan per-
tandingan diadakan di Gelanggang
Remaja "Hasanuddin HM" Jalan
Pangeran Antasari. Tapi karena
tak mendapat izin dari KON I

Kalsel, terpaksa pakai gedung
sendiri, Aula.Unlam untuk babak-

I 
oauat< penyisihan dan Banjar-
masin Theater untuk final dan
pembagian hadiah pemenang.

"Bukan Unlam saja-yang tak
diizinkan mempergunakan Sport
Hall Gelanggang Remaja, tetapi
GPSM Kosgoro pun untuk Fes-
tival Gitar & Lagu juga demi-
kian", ujar Mercelia Damanik
kepada orang Junior sembari
memperlihatkan photo-copy dis-
posisi Ketua I KON I Kalsel,
M,Hanafiah.

Sekalipun "larangan" ini ber-
sifat sementara, namun nampak-
nya kalangan remaja belum me-
rasa puas hatinya karena hingga
kini tak ada alasan yang diberi-
kan, mengapa Gelanggang Flemaja
tersebut tidak diizinkan untuk
kesenian dan show. padahal kita
sama maklum. yang namanya
Gelanggang Remaja itu tentu saia
bukan dimaksudkan untuk pem-
binaan remaja di bidang olahraga
saja, tetapi juga mencakup sebagai
salah satu sarana untuk membina
para remaja di bidang seni budaya
dan sosial lainnya. Karena tokh,
antara seni budaya, olahraga dan
sosial terdapat kaitannya yang tak
terprsahkan satu sama lain untuk
sama.sama menunjang pemba-
rgunan Nasional di bidang mental
:olrituil. Mungkin hal ini suatu
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nobatan keluaraan diantar pulang
ke rumah masing-masing.

"Dan cara demikian dapat
merangsang para remaja untuk
lebih giat berlatih dan ikut ambil
bagian pada perlombaan yang
akan datang. Sebab mereka tahu
bahwa musuhnya nanti juga sama-
sama jenis. Dan lagi pemilihan ini
sifatnya lokal, bukan untuk dilaga
di forum Nasional", ujar A.Tham-
rin I memberikan komentar tam-
hahan.

Sekalipun demikian maksud
Panitia dan penjelasan Dewan
Juri, namun hati kita tak habis-
habisnya bertanya, mengapa harus
demikian ? Kadang-kadang pe-
milihan kejuaraan diadakan ter-
pisah antara peserta pria dan
wanita. sudah itu digabung seperti
Jakarta "free lor all" dan kali ini
dipisah lagi. Apakah Departemen
Kesenian Dema Unlam masih
mencari-cari sistim yang lebih
mantap ? Mungkin saja ! Atau ada
alternatif lain di balik iru, kita
kurang jelas.

JUARA.JUARA

SETIAP finalis diwajibkan
"tarik suara" untuk tiga buah lagu
berturut-turut, masing-masing
lagu wajib, lndonesia Pop dan

I Barat. Lagu-lagu untuk pria:
"Selayu Bunga di Taman", "Bagai
Bunga Layu", "Bunga-bunga Ber-
guguran", "Luka di Hati", "Em-
bun", "Sepanjang Jalan Kenang-
an", 'iAnd I Love You So",
"Feeling", "Sailing", "t've Bee A
Way To Long". Sedangkan untuk
wanita : "Selayu Bunga di Ta-
man", "Bagai Bunga Layu", "Ke-
sepian", "Cinta Ternod a" , "Bila
Kau kembali", "Sepanjang Jalan
Kenangan", "Cat Size", "l Love
You This Much", "We Never Love
Like This Again", "The Morning
After", dan "The End Of The
World". Sebagai tagu wajib pitih-
an, antara pria dan wanita sama
saja. Yaitu: "Hilang Dalam Ke-
gelapan", "Saat Yang Kunan-
tikan" dan "Pergi Untuk Kem-
bali" (3 buah lagu di antara 5 lagu
pop terbaik 1975).

A kh irnya setelah
dukkan rival-rivalnya,

menun-
Parman

Andreas (f\4ahasiswa dan vokalis
Unlam Group) berhasil keluar
sebagai Juara I pria, dengan nilai

yang dikantonginya 5
Juara ll dan lll, masing-masing
ditempati oleh Syamsuddin de-
ngan nilai 5.536 point dan Bobby
Mansyah dengan nilai 5.123
point. (Ke dua-ciuanya dari
Bhay's Group). Sedangkan
Juara Harapan diduduki oleh
S.Hud (Ex Juara lPop Singer
Contest 1969, 1970 dan i971)
dengan nilai 5.023 point.

Untuk wanita keluar sebagai
Juara I Chaterine (Mahasiswi
Unlam) dengan nilai 5.463 point.
Juara ll Lies lndriaty (Siswa SMA
Negeri llI dengan nilai 5.412
point dan Juara lll Lola Thojjib
(Tamu kita tempo hari lewat
Junior 76 dan sekarang siswa SMp
Negeri l "Teratai") dengan nilai
5.388 point. Sedangkan Juara
Harapan Yayat (Siswa SMEA
Negeri l/Duta Osaka Bakery)
dengan nilai 5.222 point.

Parman Andreas, pada Pop
Singer Contest yang lalu terpaksa
menelan "pil pahit", karena ke-
cele jatuh di babak final. Sekarang
dia boleh berbangga-bangga diri,
dengan kemenangan yang digaet-
nya. Karena disamping mendapat
piala dari Dep. P dan K Propinsi
Kalsel, dia juga dinyatakan se-
bagai Juara Umum dan mendapat
piala bergilir dari Panitia Pop
Singer Contest Departemen Ke
senian Dema Unlam. Bahkan lebih
dari itu, Parman l\ndreas ketiban
rezeki nomplok, berupa sebuah
Televisi SHARP 17T-3OA dari
Sponsor Utama PT. YASONTA
Perwakilan Kalsel/Kalteng. Di
mana kalau tidak ada aral yang
merintangi pesawat tersebut su-
dah dapat berfungsi sebagaimana
mestinya bulan Agustus 1976
yang akan datang, Konon me-
nurut berita Station Relay-nya di
Gunung Keramaian, Pleihari (Ka-
bupaten Tanah Laut) sana.

Juara-juara lainnya juga di-
samping mendapat hadiah piala
dan trophy serta paket-paket
sponsor, ada pula yang mendapat
radio-cassette merk SHARP. Pe-
nyerahan piala dan hadiah lainnya
dilaksanakan pada malam. Sabtu
tanggal 5 ke 6 [\4aret 1976
bertempat di Banjarmasin Theatre
dengan bayaran "permisi masuk"
Rp.2.000,- untuk VIP dan
Rp.1 .500, untuk kelas l. Acara
malam tersebut sungguh meng- ]

gembirakan, karena disamping I

mendengarkan alunan suara sang 
I

iuara, Panitia Pelaksana pun masih
bermurah hati memberikan su-
guhan hiburan lain berupa pemu-
taran f ilm "Cinta Remaja".

Jarn Ol .0O WIT acara baru
selesai. Di wajah hadirin tampak
jelas 1svg6rn56v perasaan puas dan
lega, kendati untuk menyaksikan
"hiburan" tersebut cukup banyak
uang yang mesti dikeluarkan dari
ko cek.

Tak apalah, sekali-sekali biasa
bukan ?

HASBULLAH HASBY
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