Siaran Media
Sisir Tanah Luncurkan “Woh”
Yogyakarta – Sisir Tanah meluncurkan album perdananya yang berjudul “Woh” pada awal
Mei 2017. Menandai peluncuran album tersebut, Sisir Tanah akan menggelar konser
tunggal di IFI Yogyakarta pada Sabtu (6/4) malam.
Album perdana Sisir Tanah yang didukung oleh Yayasan Kajian Musik Laras ini memuat 10
lagu, termasuk “Lagu Bahagia” yang diluncurkan pada akhir Maret lalu. Lagu-lagu tersebut
antara lain: “Kita Mungkin”, “Konservasi Konflik”, “Lagu Baik”, “Lagu Bahagia”, “Lagu
Hidup”, “Lagu Lelah”, “Lagu Pejalan”, “Lagu Romantis”, “Lagu Wajib”, dan “Obituari Air
Mata”.
Sisir Tanah adalah nama proyek musik yang mewadahi karya Bagus Dwi Danto. Mulai
membagikan karya pada 2010, proyek musik asal Yogyakarta ini akhirnya memutuskan
untuk merekam album pertama pada usianya yang ketujuh.
“Woh” yang dalam bahasa Jawa berarti ‘buah' menjadi simbol bagi buah karya Sisir Tanah
yang telah berproses selama tujuh tahun di ladang musik. Melalui album ini, Sisir Tanah
berharap bisa turut serta menambah daftar karya musik yang menyuarakan pesan damai
bagi kehidupan.
Seluruh lagu dalam album ini diciptakan oleh Bagus Dwi Danto. Sedangkan aransemen
seluruh lagu tersebut disusun dengan arahan musikal dari Doni Kurniawan (Alldint, Risky
Summerbee and the Honeythief, Music For Everyone) dan Bagus Dwi Danto bersama para
musisi: Ragipta Utama (gitar), Nadya Hatta (keyboard), Faizal Aditya Rachman (bass), Indra
Agung Hanifah (drum), Erson Padapiran (terompet), Justitias Jelita Zulkarnain (cello), Asrie
Tresnady (sitar), Yussan Ahmad Fauzi (tanpura), dan Jasmine Alvinia Savitri (penyanyi latar).
Seluruh aransemen yang dihasilkan bersama para musisi itu akan ditampilkan secara utuh
pada konser peluncuran album Sisir Tanah di IFI Yogyakarta, mulai pukul 19:15 WIB hingga
selesai. Konser tersebut akan dibuka oleh Fajar Merah dan Ananda Badudu, dengan tata
artistik oleh Risky Sasono.
Album “Woh” dalam bentuk cakram padat akan mulai tersedia pada konser tersebut.
Album yang dikemas menggunakan kertas karton dengan dilengkapi buklet lirik lagu serta
dua lembar kartu pos ini melibatkan Timoteus Anggawan Kusno sebagai perancang grafis
dan sentuhan ilustrasi dari Agung Kurniawan.
Sebelum konser peluncuran album digelar, Sisir Tanah juga sempat menggelar tur di
sejumlah kota di Pulau Jawa dan Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkenalkan
karyanya. Tur bertajuk “Harus Berani Tur 2017” tersebut diadakan mulai pertengahan April
hingga awal Mei 2017.
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