Didik "Kaisar" Rock Band, Sang Legenda Kerangka Langit

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 30 Jan 2018
Solo-"Kisi-kisi langit mulai berjatuhan ,dan layar pun mulai dikibarkan kawan....."
Anak muda generasi musik di tahun 90 an pasti perna mendengar lirik lagu ini , itulah sepenggal lirik lagu
berjudul "Kerangka langit " yang sarat pesan kehidupan dari sebuah band yang perna hits di tahun 90an yaitu
Kaisar rock band dari solo.Band yang mulai terkenal sejak ikut ajang Festival rock besutan Log zhelebour
ini masuk 10 besar juara festival rock Log zhelebour yang ke 5.
Walau tidak menduduki peringkat pertama tetapi lagu "Kerangka Langit" ciptaan Didik ermas dan Banhasir
sangat populer di kala itu,dan paling sering diputar di radio-radio juga televisi.Di event-event festival pun
lagu "Kerangka langit" yang paling sering dibawakan.
Namun menurut Didik ermas sang pencipta lagu juga bassist dari grup rock Kaisar kesuksesan mereka tidak
diiringi dengan kesolidan personelnya.Setelah rekaman pada tahun 1994 Kaisar rock band terpaksa
dibubarkan oleh pendirinya yaitu Didik ermas, menurutnya karena sudah tidak ada kecocokan antar
personel.Setelah rekaman album "Mulut angin" tidak pernah 1 kali pun Kaisar main dengan personel
lengkap.Tiap personel sering show membawa nama Kaisar tetapi tidak pernah komplit personelnya.

Didik yang sekarang berusia 62 tahun dan merupakan personel tertua pernah mengadakan reuni Kaisar band
, beberapa musisi yang pernah tergabung diajak serta walau tidak semuanya.
Di usianya yang sudah tidak muda lagi , Didik ermas masih aktif di event-event musik sebagai EO atau juga
berjingkrak-jingkrak di atas panggung begitu Didik menyebutnya.
Didik menyayangkan tidak adanya wadah dan venue untuk menyalurkan kegiatan seni setelah taman
Sriwedari Solo ditutup pemerintah setempat dan terbengkalai sampai sekarang.Beberapa musisi
menyalurkan bakat musiknya di cafe-cafe dan beberapa tempat dengan venue yang kurang memadai.Yang
penting tetap bermusik , berkarya terus mencipta lagu dan kerja serabutan apa adanya untuk sehari-hari yang
penting halal , rejeki sudah diatur Alloh ujar Didik.
Didik juga menyarankan agar musisi muda sekarang yang menurutnya skillnya lebih bagus jangan asal buat
karya musik yang hanya terdengar "sangar" saja, tetapi belum banyak mengenal harmoni.
Harapannya adalah agar generasi muda sekarang tetap menjaga dan meneruskan agar musik rock terus
bergema. ( Hendro B.L )
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