
 

APPENDIX 

 

A. Interview Transcripts 

Interviewed with Mr.Theo on May 27 2019. (T=Mr.Theo, aged 22, male; 

I=Interviewer) 

I: Halo selamat malam mas Theo 

T: Iya malam 

I: Ini, mas Theo sebagai apa di Jazz Ngisoringin 

T: Sebagai anggota biasa aja yang main main aja 

I: oke mas, pegang alat apa mas ? 

T: Gitar 

I: Oke mas Theo, saya mau tanya nih mas. Kan barusan mas Theo ini habis nge jam 

mas, lha apa sih alesan mas Theo kok bergabung dengan Jazz Ngisoringin ini mas ? 

T: Awalnya di ajak sama salah satu senior di Jazz Ngisoringin yang sekarang sudah di 

Jakarta. Awalnya itu ya, tapi juga pengen belajar dan mengetahui kehidupan musik 

yang sebnarnya di Semarang.  
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I : Oke, siap mas. Oke mas Theo ini sudah berapa lama join dengan Jazz Ngusoringin 

ini mas ?  

T: Oh.. Sejak dari awal berdiri Jazz Ngisoringin ini mas, tahun 2012. 

I: Oke mas, mas pertanyaan yang selanjutnya ini lebih menjurus nih mas. Apakah 

kebersamaan dalam komunitas Jazz Ngisoringin ini berbeda saat gabung dengan 

komunitas ini dan saat tidak mas ? 

T: Untuk saya pribadi ? 

I: Iya mas untuk anda pribadi 

T: Untuk saya pribadi menjadi lebih semangat dalam berlatih, karena melihat teman 

teman yang mainnya sudah lebih bagus jadi saya lebih terpacu untuk berlatih dan lebih 

giat berlatih instrumen saya.  

I: Oke mas Theo. Jadi gini mas setiap orang kan pasti punya ciri khas mereka masing 

masing to mas baik di melodi, di rhytm dan mungkin masih banyak mas. Kalo dari mas 

Theo ini ada ga mas ciri khas nya mas Theo ? 

T:   Ya mungkin main yang agak swing-swing gitu, yang feel nya agak jazz. 

I: Lah alesan kenapa pilih Swing tu apa mas ? kenapa tidak yang lain ? 

T: Awalnya tuh karena penasaran, karena scale scale yang dimainkan pemain jazz 

swing itu benar benar membuat saya bingung makanya saya pengen menguliknya lebih 

dalam. 
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I: Jadi apa yang mempengaruhi mas Theo untuk mempengaruhi genre swing ? 

T: Awalnya karena melihat musisi musisi jazz di Indonesia yang sudah terkenal dan 

karena juga bergabung di komunitas Jazz Ngisoringin ini. 

I: Oke mas. Mas ini pertanyaan terakhir nih mas, jadi apa yang membuat mas Theo 

mengidentitaskan diri sebagai bagian dari Jazz Ngisoringin maupun dari internal atau 

external. Yang saya maksud pasti ada lah mas rasa kebanggaan kalau saya tuh anggota 

dari Jazz Ngisoringin gitu lho mas. Lah apa yang membuat anda mengidentitaskan diri 

anda sebagai anggota dari jazz ngisoringin ini ? 

T: Karena saya cukup sering dan sudah lama juga bergabung disini dan sering nge jam 

juga. Ya itu saja sih. 

I: Oke deh mas. Terimakasih banyak ya mas Theo ya. 

T: Iya sama sama.  

 

Interviewed with Mr.Jonathan (ahong) on May 27 2019. (J=Mr.Jonathan, aged 20, 

male; I=Interviewer) 

I: Oke halo selamat malam dengan mas siapa mas ? 

J: Dengan Jonathan 

I: Biasanya di sebut siapa mas hehe ? 

J: Ahong hehe 
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I: Jadi saya mau tanya tanya dulu ni mas, mas Ahong ini di Jazz Ngisoringin megang 

alat musik apa mas ? 

J: Gitar mas, major saya gitar. 

I: Oke mas, mas alesan kenapa bergabung di Jazz Ngisoringin apa sih mas ? 

J: Jadi tuh saya awalnya bergabung tu emang saya cenderung suka sama jazz dan disini 

tuh jadi lahan belajar saya. Buat mengaplikasikan semua permainan disini gitu mas. 

I: Oke siap mas, udah berapa lama mas join ? 

J: Kalo berapa lamanya disini dari 2017 sih, udah lumayan lama lah. 

I: Oke mas, mas ini lebih mendalam lagi pertanyaannya. Jadi apakah keberadaan mas 

Ahong ini dengan Jazz Ngisoringin ini tuh membuat berbeda saat tidak bergabung 

dalam komunitas. 

J: Sebenarnya sih tidak begitu berbeda yah. Ya mungkin karena aku orang baru disini 

lah, mungkin masih banyak temen temen lama disini juga. Lagian aku baru berapa 

tahun ini terjun disini. 

I: Oke mas, ni lebih mendalam lagi ya mas. Jadi kan setiap orang punya ciri khas to 

mas, kaya semisal saya tuh bisanya main jazz fusion mas, ya kalo main swing kaya tadi 

saya nge jam agak ancur gitu mas. Saya bisa fusion tuh emang karena itu tipe hit saya 

lebih pulen dan teges mas, jadi itu ciri khas saya mas.  
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J: Kalo aku tuh aslinya sama mas, aku kalo jazz tuh emang lebih suka ke fusion. Cuma 

ya aku lebih suka explore, kaya main swing masih belajar dan masih banyak salah 

salah soalnya banyak yang belum tau juga. Tapi kalo buat dengerin aja, easy listening 

dirumah atau lagi main atau lagi mau nge band tuh kebanyakan jazz nya yang aku bikin 

tuh tidak standard, tapi malah lebih ke fusion, ato model model gospel dan EDM 

sekarang yg udah ada taste jazz nya. Kalo untuk standard jazz mah aku juga masih 

belajar mas.  

I: Oke mas, ni pertanyaan selanjutnya ni mas. Jadi kenapa mas memilih genre yang 

seperti ini mas (jazz) ? 

J: Karena buat aku jazz itu luas, jadi kita mau eksplore kemana aja seperti kita mau 

main leak lagu lah main apa aja dimana aja pake scale apa ajatuh kita luas. Terus 

chordnya tuh juga luas dan banyak variasinya gitu lho. Mungkin kaya anak anak yang 

main lagu pop pop an ato yang main lagu apa gitu kuncinya ya itu itu doang dan ga ada 

variasinya lebih luas lagi gitu mas. 

I: Oke deh mas, ini pertanyaan terakhir nih mas. Jadi apa yang membuat mas Ahong ini 

mengidentitaskan diri sebagai anggota dari Jazz Ngisoringin ini mas ? 

J: Mungkin awalnya sama sama suka jazz mungkin ya, kita suka jazz terus mumpung 

ada komunitas kayak gini akhirnya yuk kita belajar belajar bareng, sharing sharing 

bareng tentang jazz mendalami jazz lah itu kalo buat aku. Jadi tuh kita punya rasa aku 

suka jazz kamu juga suka jazz yok kita belajar bersama dan disini kita jamming, 

mungkin kaya gitu sih kalo buat aku mas.  
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I: Oke oke siap mas, makasih ya mas Ahong 

J: Iya mas sama sama 

 

 

Interviewed with Mr.Gilang on June 10 2019. (G=Mr.Gilang, aged 23, male; 

I=Interviewer) 

I: Halo selamat malam mas Gilang 

G: Halo malem mas fen 

I: Mas ni aku mau tanya tanya nih mas, tapi sebelumnya mas Gilang ini megang alat 

apa mas disini ? 

G: Kalo aku major bass sih mas, tapi minor ku gitar. 

I: Wah mantap to mas bisa dua dua an gitu hehe. Tapi mas Gilang apa sih alesan mas 

Gilang join dengan Jazz Ngisoringin ini mas ? 

G: Ya pasti biar bisa belajar jazz mas. Aku suka jazz banget karena ada part solo nya 

mas. Kesempatan aku bisa main bebas dan bisa nge-skill  

I: Oke oke mas. Tapi kenapa harus jazz to mas ? kok tidak genre lain kenapa ? 

G: Aku kalo ngulik jazz beda sama ngulik lagu pop. Lagu pop gampang banget di ulik 

kok mas, tapi kalo jazz tu ga tau kenapa bisa susah banget jadi aku tertantang gitu mas. 

Dan jazz tu enaknya tidak terbatas tu lo mas, mau main apa aja bisa mas
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I: Iya sih mas setuju saya. Btw mas ini saya mau tanya lagi nih mas, mas Gilang ini 

saat bersama Jazz Ngisoringin dan saat tidak bersama ada perasaan berbeda tidak 

maupun dari eksternal atau internal ? 

G: Tidak sih mas, sama saja kok. Kan disini kita sama sama ingin belajar, bukan 

tempat buat gengsi gengsian 

I: Oke mas Gilang. Mas segitu saja pertanyaan dari aku mas, matursuwun banget lho 

mas 

G: Siap mas Fen, kalem lah haha 

 

Interviewed with Mr.Antok on June 21 2019. (A=Mr.Antok, aged 49, male; 

I=Interviewer) 

I: Halo om Antok selamat malam om. Saya mau wawancara dikit nih om mengenai 

Jazz Ngisoringin kan om Antok sebagai salah satu pendirinya, dan salah satu senior 

juga om. Nah ompertama tama om saya mau tanya om, kenapa sih om antok 

mendirikan Jazz Ngisoringin ini om, dengan alasan apa ? 

A: Jazz Ngisoringin itu kan terbentuknya sebetulnya kan tadinya hanya untuk bikin 

acara forum jazz jazz an. Rujukannya tuh dulu dari Jogja, waktu itu tuh saya sama mas 

Alit yang diAmbarawa waktu itu main kesana lha kepikiran kok ga ada di Semarang. 

Sebetulnya tuh tidak ada unsur / tujuan utama kenapa membuat itu. Cuma di perjalanan 

itu akhirnya temen temen tuh punya wacana pengen bikin acara yang tujuannya tuh 
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Cuma gara gara ulang tahunnya Jazz Ngisoringin itu. Jazz Ngisoringin itu sendiri 

sebetulnya ngasih nama kan almarhum om Samboedi. Jadi tu emang kumpul rame 

rame gitu di kafe awal itu kan. Lama lama beberapa kali pindah dan jadi lebih pakem 

juga, dan awalnya tuh karena kita bikin acara loenpia jazz itu juga kan  dan maka itu 

harus membuat komunitas itu organisasinya sedikit banyak harus lebih rapi karena 

menyelenggarakan acara. Waktu itu kan scope nya masih kecil Cuma satu panggung 

habis itu berkembang di kota lama, semawis, semakin banyak dan habis itu dapet 

sponsor. Dan titik awalnya kita dapet sponsor dari pemkot itu awalnya setelah di 

Semawis itu. Makanya semakin serius acaranya kan harus dibikin lebih rapi lagi, 

soalnya kan melibatkan lebih banyak bahkan instansi pemerintah, sponsor dan kalau 

tidak diseriusin sama penerusnya kan pasti putus tengah jalan. Gitu aja sih sebetulnya, 

tidak ada niatan harus bikin ini, harus begini tidak. Yang penting berjalan, mengalir aja 

sampai Ngisoringin jadi sekarang. 

I:  Jadi istilahnya yang tadinya mau nge jam doang malah jadi komunitas gitu ya om 

A: Iya, belum kepikiran untuk bikin komunitas itu lho 

I: Oke oke om, sip sip. Oke om Antok selanjutnya, jadi waktu bareng bareng dengan 

komunitas Jazz Ngisoringin ini om ada kerasa beda tidak om saat bergabung dengan 

Jazz Ngisoringin dan saat tidak bergabung dengan komunitas ini. Maksudnya saat main 

dengan band lain dan saat  main dengan Jazz Ngisoringin ? 

A: Kalo dari sisi musikalitas kan emang karena temen temen tuh disitu emang forum 

buat belajar main jazz tuh makanya mau tidak mau kita dengerin referensi musik jazz, 
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terus sering nge jam saling belajar. Jadi emang ada perkembangannya jadi pada saling 

terpacu . Ada edukasinya disitu. Jadi yang ga suka lagu standard jadi suka, jadi berpikir 

“oh iya ya, kita harus jazz standard”. Ya efeknya kalo gitu kan sering dapet undangan 

di java jazz, jazz gunung, ngayog jazz ya itu aja sih.  

I: Oke om, jadi om kalo sekarang lebih om Antok personal. Kalo om Antok ini ciri 

khas nya gimana om ? maksud ciri khas itu om Antok kan pasti ada andalan, influence 

suka banget sama orang, mengidolakan orang gitu om. Mkasudnya om Antok sbg 

pemain keyboard itu lebih ke gimana om ? 

A: Kalo mengidolakan jadi endak ig malah sekarang. Jadi ga ada pakem aku seneng 

sama musisi ini tuh enda, jadi malah lebih banyak. Kalo basicnya karena emang pingin 

belajar jazz terus akhirnya kan dengerin yang di root nya, di mainstreamnya . Ya kaya 

Charlie Parker, dengerin John Coltraine. 

I: Malah yang lawas lawas ya om 

A: Iya dengerin itu, kalo piano sih banyak yg di dengerin sih. Kalo dulu banyak 

dengerin Chick Corea, Nicole James tapi sekarang ada itu apa yg baru baru Cory 

Henry, Snarky Puppy terus ada lagi Job Collaine ya cuma di dengerin akhirnya. Karena 

di Jazz Ngisoringin itu terdiri dari beberapa generasi yang didengerin itu beda beda. 

Jadi saling tuker pikiran dan ngasih referensi. Jadi ga cuma yang dulu dulu didengerin. 

Awal awal dulu kan waktu kenalan sama jazz waktu masih kuliah, SMA kan 

dengerinnya fusion. Pada waktu saya ya adanya jazz itu atau musik lainnya. 

I: Krakatau, Karimata gitu ato gimana om ?  
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A: Ya udah ada Spyro Gyra, ada Casiopea, Mezzoforte hahaha, malah kebalik 

dengerinnya. Jadi ga ngerti asal usulnya mereka bikin gitu tu dari gimana. 

I: hehehe iya om. Oke om Antok kan musik ada banyak banget pilihan genre toh om, 

ada dangdut, ada rock, ada pop. Lah tapi om Antok ini kenapa pilih jazz nih om ? 

Kenapa nguliknya jazz om ? 

A: Karena apa ya ? Sebetulnya aku milih jazz mergo aku kumpul di Ngisoringin karena 

ada kebebasan berekspresi aja disitu . Main tu ga terus di pakem, kudu ngene ki ora 

gitu. Perform  aja kadang kadang kita latihan Cuma sekali, Cuma janjian tok pokoknya 

begini ga dibikin pakem, ga dibikin aransemen yang gina gini itu tidak. Sebetulnya 

main music pop itu lebih sulit, karena emang pakem, ga boleh salah soalnya kelihatan 

banget. Kalo di jazz kan ada disonal ada konsep yang ga terlalu gitu. Kalo orang ga 

ngerti dikiro “wah improve” padahal yo jane salah. orang nge jam kalo ketawa berarti 

keliru ga tau itu temponya ga tau itu note nya meleset, ga tau ga masuk sama chordnya. 

Kalo musik pop itu menggok sedikit udah ga enak enak o.  

I: Jadi lebih berkesan di jazz nya ya om 

A: Aslinya sih main aman, musik apa aja ya tak dengerin sih. Malah terakhir ini aku 

dengerin lagu lagu baru kok. Soalnya musisi musisi sekarang progresi chordnya tidak 

banyak tapi kok bisa ngolah nada jadi bagus. Tapi juga itu kan kalo yang ada vokalnya 

kan seperti R&B nuntut kemampuan vokalisnya untuk interpretasikan note nya itu. Jadi 

kalo sederhana tapi nyanyinya ndlujur ya terus dadi ra apik. Tapi ada juga musikk 

musik skrg kaya musiknya Khalid itu musik biasa aja, tapi di cover sama orang gitu 
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kan malah jadi lebih asik. Itu sebetulnya juga kalo di lihat dari progresi chordnya mung 

gitu gitu tok. Tapi karena mereka pinter ngolah data makanya jadi bagus musik musik 

sekarang ini.  

I: Oke om. Ini pertanyaan terakhir ni om, jadi tuh apa toh yang membuat om Antok itu 

memiliki rasa bangga tersendiri terhadap Jazz Ngisoringin, bagaimana om Antok itu 

mengindentifikasikan diri sebagai ini di Jazz Ngisoringin. Apakah ada rasa bangga 

tersendiri ato ada istilahnya kepuasan karena saya personil dan malah pendirinya om ? 

A: Bukan sih, aku malah ga ngelihat dari pandangan. Cuman seneng aja kok jadi 

berkembang seperti sekarang. Terus ada yanng mau nerusin, ada yang mau jaga 

gawang skrg mbak Catherine, dikawal sama mas Chandra sama mas Koko sekarang, 

ada backup financialnya itu om nya om Chandra. Kalo ada bikin acara besar itu kalo ga 

ada backup financialnya kan susah, kan sponsor itu cairnya setelah acara selesai. 

I: Loh malah setelah acara to om ? 

A: Iya, kalo dari sisi saya sendiri sih kalo sampe saya dateng ga ada yang kenal saya 

berarti itu sukses.  

I: Lah, kok bisa gitu om ? 

A: Lha iya, berarti kan ga tau ini dulu siapa aja. Sudah tak lepas tapi masih jalan terus, 

kan maunya begitu tetep continue. Jadi ide nya berhasil.  

I: Iya om, itu aja om Antok makasih banyak ya om 
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Interviewed with Mr.Chandra on May 27 2019. (C=Mr.Chandra, aged 46, male; 

I=Interviewer) 

I: Selamat malam om Chandra 

C: Malam 

I: Oke om, sebelumnya om saya mau tanya dulu nih om. Om Chandra ini di Jazz 

Ngisoringin megang alat musik apa om ?  

C: Pegang Bass dan Gitar. 

I: Oke om Chandra jadi saya mau tanya nih pertama kali alasan om Chandra bergabung 

dengan Jazz Ngisoringin apa nih om ? 

C: Ya dulu itu sebelum kebentuk nama Jazz Ngisoringin itu awalnya Cuma pengen 

kumpul kumpul musisi se aliran Jazz. Maksudnya yang suka sama Jazz, belum ada 

namanya. Maksudnya kumpul kumpul tuh kalo semisal main ngamen tuh kan kita kan 

harus nuruti kemauan yang bayar kita. Kita pengen tuh satu hari kumpul jadi kita 

mempedulikan kepinginan diri kita sendiri. Seneng seneng sendiri tanpa peduli siapa 

yang nonton, yang penting bisa enjoy. Karena salah satu tempat untuk mencurahkan, 

meluapkan emosi bermusik yang ga tersalurkan di tempat ngamen itu ya disitu. 

I: Oke siap. Oke om pertanyaan kedua sudah berapa lama om join Jazz Ngisoringin ? 

C: Dari awalnya berdiri, sekitar tahun 2012 itu ulang tahun pertama. 2011 deh 

kayaknya, 2009 deng . 
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I: Wah malah sejak pertama ya om, sudah senior jadi. Ini pertanyaan selanjutnya om, 

apakah kebersamaan dalam komunitas itu buat kita berbeda om pada saat tidak 

tergabung dalam komunitas.  

C: Kalo berbeda tidak, dan kita tidak pengen membedakan diri dengan yang lain. 

Intinya kalo Ngisoringin itu cuma pengen seneng seneng dengan yang sepaham dan se-

aliran dalam bermusik. Kalo kita pengen membedakan atau merasa beda itu tidak ada. 

Soalnya musik sebenarnya universal, jadi bahasa musik itu beda dengan bahasa verbal. 

Bahasa musik itu bisa membuat marah jadi tidak marah, diem jadi nangis, jadi sangat 

universal.  

I: Oke ini lebih mendalam lagi ni om. 

C: Berapa meter dalemnya hehehe 

I: Waduuh hehehe. Jadi gini om, di Jazz Ngisoringin pasti punya ciri khas to om kaya 

saya ga bisa main swing om soalnya saya main fusion ngikutin bapak saya jadi saya 

kagok gitu om. Kalo ciri khas om dalam bermain itu apa om ? 

C: Sebetulnya tidak boleh mengkotak kotakan sih kalo saya, tapi banyak yang sering 

ngomong, musisi lain kok Chandra tuh fasih di swing. Kalo pengennya tu ya pengen 

bisa semua dangdut ya iya, keroncong ya iya. Soalnya tau di kasih wejangan sama 

almarhum om Samboedi bahwa kamu kalo bermusik yang baik itu harus belajar semua 

jenis musik. Soalnya masing masing aliran itu memiliki tingkat kesulitan dan cara 

menjiwai yang beda satu sama lain. Emang lebih fokusnya satu yg kita suka. Tapi 

jangan apreori dengan jenis musik lain karena itu tidak membangun. 
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I: Oke om, jadi apa sih yang mempengaruhi om Chandra untuk memilih aliran swing  ? 

Walupun tidak mengkotak kotakan tapi kan fasihnya di swing . 

C: Passionnya sih pengennya musik modern, biar bisa di combine gitu modern sama 

swing. Jadi kan jazz itu dinamis ya, kaya orang ngomong dulu kalo jazz itu lagu sirkus. 

Itu sebenarnya kalo belajar swing sudah bisa ya untuk belajar yang lain itu lebih 

mudah. Itu ngomongnya om Benny Liku atau om Jethro Lahawu.  

I: Oke om ini pertanyaan terakhir ni om. Jadi om ini kan sebagai personil Jazz 

Ngisoringin. Apa yang membuat om mengidentifikasikan om sebagai anggota dari Jazz 

Ngisoringin baik di eksternal maupun internal ? ato ada kebanggaan gitu om ?  

C: Ya gini, kalo Ngisoringin kalo kebanggaan ada. Karena ga dipungkiri juga kalo 

Ngisoringin merupakan komunitas musik yang eksis di kota Semarang ya. Dalam 

kontribusi mereka sebagai musisi jazz dan kontribusi mereka sebagai warga kota 

Semarang. Karena event event seperti Loenpia Jazz sampai sekarang pun jalan dan 

diminta sebagai event tahunan kota Semarang mendekati HUT kota Semarang. Kan 

namanya Loenpia Jazz tuh, itu boleh dibilang event yang diselenggarakan oleh 

komunitas dan tidak berbayar, dan sudah menjadi agenda masuk dalam rancangan 

agenda dalam setahun dari penyelenggara kementrian. Jadi salah satu rangkaian dari 

Januari sampe September itu sudah menjadi event Nasional. Padahal awalnya Cuma 

dibuat hanya memperingati uktah Ngisoringin kebetulan mendekati HUT kota 

Semarang jadi sekalian memperingati kota Semarang dan sara memasyarakatkan jazz 

lah. 
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I: Oke, itu saja om Chandra. Mantap o
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