
LAMPIRAN  

PEDOMAN WAWANCARA  

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN 

Pembuat Lirik (Ginan Koesmayadi) 

1. Arti Musik Menurut Kang Ginan ? 

“Musik itu sebuah ekspresi yang mungkin kadang tidak bisa 

dikatakan oleh penanda lainnya, jadi music adalah dia independen 

dan dia mempunyai definisinya sendiri” 

 

2. Sejak Kapan Kang Ginan Mulai Merintis Sebagai Seorang Vocalis ? 

“Sejak SMA, saya merintis sejak SMA kelas 3.” 

 

3. Apa Motivasi Kang Ginan Menjadi Seorang Vocalis ? 

“Motivasi saya untuk menyampaikan sesuatu yang percayai sebagai 

pesan bagaimana bisa berbagi dengan siapapun yang menikmati 

music kami dan intinya adalah meningkatkan silaturahmi dengan 

siapapun agar pesan-pesan yang lainnya juga tersampaikan bukan 

hanya silaturahmi tapi misalnya tentang ideology, gagasan, hal seperti 

itu.”  

 

 



4. Siapa Penyanyi/Vocalis Yang Menjadikan Kang Ginan Motivasi ? 

“Kurt Cobain, Dempak (ex vocalis Jeruji), Udah itu saja.”  

5. Mengenai Lirik Lagu Bangkit Bersama, Dalam Lirik Ini Didedikasikan 

Untuk Siapa ? 

“Didedikasikannya sebenarnya untuk kita semua karena lirik bangkit 

bersama itu lebih bukan seberapa kita jatuh tapi seberapa banyak 

kita mampu berdiri dan tetap melangkah dan berjalan meskipun 

rintangan menghadang itu yang saya rasa menjadi penting bagi 

semua manusia didunia ini karena kejatuhan dalam hidup itu absolut 

atau pasti apalagi bangkit bersama sama akan menjadi sebuah 

kekuatan kita untuk mengarungi kehidupan kedepannya.”  

 

6. Lirik Ini Mengandung Makna Apa Sebenarnya ? 

“Sebenarnya selftalk aja, selftalk Kediri sendiri juga sama motivasi 

juga supaya kita tetap ingat kita sebagai entitas individu tapi juga 

kita secara kolektif juga harus saling mengingatkan, itu saja sih 

sederhananya.” 

 

7. Mengapa Anda Bisa Berkeinginan Untuk Membuat Lirik Lagu Bangkit 

Bersama? 

“Saya rasa motivasinya karena dari hidupsaya pribadi dari 

pengalaman-pengalaman personil juga bahwa kehidupan bukanlah 

tanpa rasa sakit tapi mau menderita atau tidak itu adalah pilihan 



maksudnya ya selalu ada tantangan, rintangan, kejatuhan, masalah, 

tapi bukan berarti kita gak mampu untuk bangkit dan berbuat 

sesuatu gitukan, itu yang harusnya menjadi kontemplasi bagi semua 

orang bahwa kita harus tetap dan bersama-sama karena itu yang 

akan menguatkan kita semua.” 

 

8. Apa Pesan Anda Untuk Orang-Orang Yang Mendengarkan Lagu Ini? 

“Yah pesannya saya rasa sudah sangat clear seperti tadi bahwa bukan 

seberapa banyak kalian jatuh tapi seberapa banyak kalian mampu 

bangkit berjalan bersama-sama mengarungi semua rintangan hari ini 

dan kedepannya, itu pesannya.” 

 

9. Dalam Menciptakan Lagu Biasanya Inspirasinya Dari Mana Kang? 

“Dari kehidupan sehari-hari dari kontemplasi,Banyak gitu pokoknya 

dari realitas-realitas, sebenarnya tidak hanya kritik sosial karena 

yang paling penting bagi setiap manusia adalah mampu mengkritik 

dirinya sendiri, mampu menertawai dirinya sendiri, nah disitu 

biasanya ketika dia mampu mengkritik dirinya sendiri dia akan  lebih 

mampu mengkritik orang lain secara objektif.” 

 

 

 



 

PERTANYAAN UNTUK PENDENGAR LAGU DAN PEMBACA LIRIK 

1. Bagaimana Menurut Anda Isi Pesan Atau Makna Yang Terkandung  

Dalam Lirik Tersebut? 

Menurut Awan Nugraha : 

“Menurut saya pesan dari lirik lagu tersebut menceritakan keadaan 

Indonesia sekarang dimana masyarakat kecil semakin tertindas oleh 

kekuasaan pemerintah yang semena-mena membuat aturan yang 

merugikan masyarakat kecil, pemerintah mengumbar janji saat 

masih menjadi calon pemerintah akhirnya mereka lupa saat mereka 

sudah berkuasa.” 

 

Menurut Herlan Desryan :  

“Isi pesan atau makna dari dalam lirik tersebut adalah untuk 

menunjukan kepada para penguasa penguasa yang bertindak 

semena-mena kepada bawahannya atau rakyat kecil.” 

 

2. Apakah Anda Setuju Dengan Isi Pesan Dalam Lirik Tersebut 

Menurut Awan Nugraha : 

“Saya setuju, karena emang kenyataanya sekarang rakyat kecil dan 

pemerintah Indonesia kebanyakan seperti itu.”  

 

 



Menurut Herlan Desryan : 

“Saya sangat setuju sekali dengan isi pesan yang di sampaikan oleh 

band jeruji ini. Karena dengan keadaan Negara kita saat  ini yang 

sedang carut marut, atas ketidak adilannya para penguasa yang 

tumpul ke atas, tajam kebawah.” 

 

3. Apa Perasaan Anda Ketika Mendengar Lagu Tersebut ? 

Menurut Awan Nugraha :  

“Perasaan saya saat mendengar lagu tersebut makin prihatin sih 

dengan kenyataan sekarang kebanyakan pemerintah hanya 

mementingkan diri sendiri, hak masyarakat kecil dirampas 

menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan kekuasaan.” 

 

Menurut Herlan Desryan : 

“Perasaan saya begitu antusias dan merespon dalam ajakan band 

Jeruji ini untuk Bangkit Bersama.” 

 

4. Dari Segi Kata Atau Kalimat Menurut Anda Bagaimana Lirik Tersebut?  

Menurut Awan Nugraha : 

“Menurut saya karena lagu ini dibawakan oleh band yang beraliran 

keras jadi biasa aja sih untuk lirik sama kalimat karena kebanyakan 

band cadas rata-rata seperti itu liriknya, kecuali kalo lirik lagu ini 



dibawakan oleh musisi aliran pop mungkin bakalan kurang enak 

didengar karena banyak kata dan lirik yang bisa dibilang kasar.”  

 

Menurut Herlan Desryan : 

“Kalau dari segi kata atau kalimat menurut saya sangat pas sekali 

yah, karena kata2nya tidak begitu frontal dalam menyinggung para 

penguasa, perlu untuk mengartikannya lagi.” 

 

5. Apakah Anda Sependapat Dengan Pesan Yang Disampaikan Jeruji Pada 

Lagu Tersebut, Tolong Jelaskan ?  

Menurut Awan Nugraha : 

“Saya sependapat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi lagu ini 

memang menceritakan keadaan Indonesia saat ini, masyarakat 

semakin ditindas dan diambil haknya, sebagian pemerintah lebih 

mementingkan diri sendiri, yang salah bisa jadi benar begitupun 

sebaliknya.”  

 

Menurut Herlan Desryan : 

“Saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh band 

Jeruji tersebut.  

 

 

 



PERTANYAAN UNTUK AHLI SASTRA DAN BAHASA 

Ahli Sastra Dan Bahasa ( Tyas Edy Maryoko) 

1. Bagai Mana Pendapat Anda Tentang Isi Dari Lirik Tersebut  

“Lirik tersebut banyak mengandung makna, atau kata-kata yang 

berhubungan dengan nilai moral dalam kehidupan manusia. Lirik ini 

banyak menceritakan fakta-fakta yang memang terjadi di Indonesia. 

Sebenarnya lirik ini mengandung sindiran-sindiran tetapi tetap 

memberikan kata-kata motivasi, untuk para pendengar.” 

 

2. Apakah Kata-kata Tersebut Layak Dan Pantas Di Gunakan Untuk Sebuah 

Lirik ? 

“Menurut saya sah-sah saja sebuah penyanyi, vokalis band untuk 

mengutarakan pendapatnya dalam sebuah lirik, akan tetapi tetap 

dalam koridor yang sewajarnya saja. Yang penting isi atau pesan 

dalam lirik tersebut tersampaikan, itu sih menurut saya. Layak atau 

pantas itu tergantung penilaian para pendengar. Karena sebuah 

karya tidak bisa di otak-atik lagi.” 

 

3. Apakah Lirik Tersebut Mengandung Makna Yang Positif Dan Baik ? 

“Setelah saya baca dan pahami, lirik ini banyak terdapat kata-kata 

motivasi dan juga pesan yang tersampaikan jadi sejauh ini sih 

positif.” 

 



4. Bagaimana Nilai Atau Moral Yang Terkandung Dalam Lirik Tersebut ? 

“Nilai-nilai yang terkandung sudah sangat jelas dengan beberapa kata 

motivasi didalamnya, dengan mengajak para pendengar untuk 

bangkit bersama dalam melawan penindasan para penguasa sesuai 

dengan isi atau konten pada lirik ini.” 

 

5. Jika Diperhatikan Bait Demi Bait Lagu Tersebut Mengandung Kata-Kata 

Kiasan, Menurut Anda Apakah Kata-Kata Tersebut Sudah Benar ?  

“Saya tidak bisa menilai benar atau salah karena pencipta lagu atau 

pembuat lirik bebas mengutarakan pendapatnya baik itu 

menggunakan kata-kata kiasan yang sulit dimengerti sekalipun. 

Karena itu sebuah ekspresi atau kreatifitas dalam mengolah kata-

kata. Sebab hanya si pencipta yang tau bagaimana lirik tersebut bisa 

tercipta, atas dasar realitas yang memang dialaminya.” 

 


