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NggAk bisA dipuNgkiriN lAgi, musik AdAlAH bAgiAN besAr dAlAm Hidup bANyAk orANg. 
begiTu jugA buAT dANiel sAssooN. meskipuN CAbuT dAri eleCTriCo, sAlAH sATu bANd yANg 
NAmANyA udAH ‘besAr’ di sCeNe musik siNgApurA, uNTuk fokus sAmA kerjAAN uTAmA, 
dANiel NgerAsA AdA yANg kurANg; yAkNi musik. NgikuTiN iNsTiNg uNTuk bikiN musik 
iNsTrumeNTAl deNgAN seNTuHAN posT-roCk, progressive roCk dAN meTAl, dANiel puN 
mulAi NgumpuliN orANg-orANg uNTuk NgewujudiN keiNgiNAN TersebuT. dATeNglAH 
jordAN CHeNg, AmANdA liNg, NelsoN TAN, jugA sujiN THomAs, dAN iN eACH HANd A 
CuTlAss puN lAHir. pAdA 2011, bANd iNi NgeluAriN debuT, A uNiverse mAde of sTriNgs, 
yANg kemudiAN di ikuTiN sAmA THe krAkeN, empAT TAuN kemudiAN. lewAT pembiCArAAN 
elekTroNik,  Ngobrol sAmA bANd deNgAN NAmA yANg Cukup epiC iNi soAl AsAl 
muAsAl judul Album keduA merekA dAN peNgAruH bANd-bANd meTAl swediA TerHAdAp 
souNd yANg diTAwAriN iN eACH HANd A CuTlAss. 

Gimana ceritanya kalian mutusin make nama In Each Hand A 
Cutlass, dan apa, sih, makna dari nama tersebut?
Daniel: Cerita resmi—gue suka bajak laut dan punya joke pribadi 
kalo hal yang lebih mengerikan dibandingin dikejar bajak laut 
berpedang satu adalah dikejar bajak laut berpedang dua. Mental 
image tersebut menggugah dan cocok sama manifesto gue—
untuk nulis dan mainin musik menantang yang emang sejalan 
sama petualangan musical tanpa harus mikirin terjebak di ranah 
konvensional, klise, juga tren. 

Cerita nggak resmi—band-band dengan nama yang panjang 
dan menggugah biasanya dapet nilai keren tambahan, kayak 
Explosions In The Sky, Godspeed You! Black Emperor, And You Will 
Know Us By The Trail Of Dead, atau Margot And The Nuclear So And 
So’s, dan gue pengen ada di antara nama-nama tersebut.  

Apa yang bikin kalian mutusin untuk jadi band instrumental?
Daniel: Kebanyakan ‘nyikat’ LSD—penyakit lead singer, dikenal 
juga sebagai egomania. Becanda, lah! Penyanyi biasanya keren 
kalo nggak buka mulut. Becanda lagi. Sejujurtnya, lirik dan vokal 
ngedikte sebagian besar dari makna dan interpretasi sebuah lagu. 
Cuma ada beberapa penyanyi yang punya range juga kemampuan 
untuk pindah-pindah genre tanpa kedengeran dibuat-buat atau 
kikuk. Udah gitu, gaya nyanyi seseorang bakal ngebentuk identitas 
band tersebut. Lagian, gue pengen bisa nyiptain musik yang 
mampu ngeinspirasi pendengar untuk bikin gerakan sinematis 
dan visual di kepala mereka, tanpa kata-kata. Jadi, mereka bisa 
ngebayangin sendiri narasi yang cocok sama lagu tersebut. 
Menantang, sih, nulis musik dalam yang punya basis besar di gitar 
dan rock dalam format instrumental tanpa harus jadi berlebihan 
atau terlalu ‘nyemplung’ ke dalam ranah Guitar Hero. Tau, kan? 
Lead gitarnya melolong, semacam kayak ngegantiin posisi vokal. 
Itu nggak gue banget. Gue bakal jadi minder kayak nyoba bikin 
sesuatu kayak gitu. Gue bakal mikir, apakah vibrato di nada tinggi 
tadi udah cukup? Atau, ini gue berlebihan nggak, ya, apa malah 
terlalu sederhana untuk para muso?

Di Soundcloud kalian ada kata-kata ‘sonic pirates’. Sonic 
pirates sebenernya apa, ya? Dan, kenapa make gambaran itu?
Amanda: Seperti apa arti nama kami, pedang bajak laut, cutlass, 

di tiap tangan. Terus, seperti apa yang selalu dibilang Dan, seorang 
bajak laut menerjang dengan dua pedang lebih sangar dibandingin 
cuma pake satu pedang. Hal itu ngegambarin pendekatan kami 
dalam bereksperimen nyiptain musik—menerjang ketidak-pastian 
denga berani dan nggak bikin batasan soal apa itu musik dan 
gimana musik seharusnya dibuat. 

Debut IEHAC, A Universe Made Of Strings, di-mix dan di-master 
sama Jens Bogren yang udah pernah kerja bareng Opeth dan 
Soilwork. Seberapa besar, sih, pengaruh band-band metal 
Swedia terhadap sound kalian?
Daniel: Gue suka sama dua band yang loe sebutin, dan beberapa 
yang lain, kayak Arch Enemy, In Flames, At The Gates, Scar 
Symmetry, dan tentunya Meshuggah. Tapi, gue lebih condong ke 
band-band pop Swedia, kayak First Aid Kit, Lykke Li, The Cardigans, 
dan proyek solo Nina Persson. Kayaknya ada sesuatu di sumber 
air minum negara tersebut. Kalo metal, mungkin, secara nggak 
sadar, gue ‘minjem’ beberapa riff dan ide buat lead gitar di sana-
sini dalam hasil kerja gue. Selain itu, metal adalah musik yang 
menyenangkan banget buat dimainin kalo loe latian sendiri dan, 
secara teknis, menantang. Jadi, ada banyak hal baru yang bisa 
loe pelajarin. Cuma, musik instrumental nuntut loe untuk bisa 
ngehadirin banyak lapisan dan tekstur sebagai pengganti suara 
manusia, dan, buat gue, elemen kunci dalam metal adalah vokal. 
Jadi, meskipun kami nulis riff yang lumayan berat, kami harus 
mikirin apa yang bisa ngedorong lagunya untuk maju. Apa yang jadi 
elemen utama, melodi utama atau fokus tertentu dalam tiap titik 
waktu, dan ngubah semua itu kalo udah mulai berkepanjangan. 

Meskipun begitu, Opeth adalah band luar biasa dan gue selalu 
dengerin musik mereka. Kalo soal variasi ide dan penulisan lagu, 
mereka udah ada di level yang berbeda. Cuma, waktu dengerin 
lagu-lagu baru mereka, gue agak ngerasa kehilangan geraman 
maut Mikael dan momen-momen Opeth yang lebih berat. 

Selamat, ya, atas album baru kalian, The Kraken. Judulnya epic 
banget! Apa, sih, ide di balik album ini dan gimana kalian bisa 
muncul sama konsep tersebut?
Sujin: Awalnya, judul dan konsep album ini nggak muncul secara 
instan. Kami sempet ngerjain beberapa lagu, terus disimpen 
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supaya bisa fokus sama gig, dan, abis itu balik lagi ke papan gambar. 
Taun lalu, gue pergi ke toko buku dan nemu buku pop-up tentang makhluk 
mitologi—di dalemnya ada kraken. Seorang temen yang waktu itu nemenin 
gue bilang, The Kraken bisa jadi nama yang keren untuk sebuah band. 
Gue lempar ide tersebut ke yang lain dan mereka suka, soalnya nama itu 
emang kuat dan punya aura misteri. Dari situ, kami ngebangun lagu-lagu di 
album ini untuk bisa ngebawa vibe mitologi dan tema-tema nautical. Gue 
rasa, hal tersebut jelas banget kalo loe dengerin tiap track dan interpretasi 
tiap individu. Itulah indahnya musik instrumental. 

Kayak apa, sih, proses kreatif yang kalian jalanin waktu 
ngerjain album ini?
Amanda: Organik dan berevolusi. Tiap sesi, pasti ada segmen yang 
berevolusi atau justru dibuat, atau malah muncul pada menit-menit 
terakhir. Karena instrumental, kami jadi punya banyak celah untuk nyiptain 
harmoni, melodi, dan nuansa di tiap track. Dan, sepanjang prosesnya, kami 
ngedapetin pengalaman yang menyenangkan banget—apalagi waktu kami 
semua ngerekam tepukan tangan buat single pertama, “Satori 101”. 
 
Katanya butuh waktu dua taun untuk nyelesain title track album 
ini. Apa, sih, yang sebenernya terjadi selama proses penulisan lagu 
tersebut?
Sujin: Kami memulai semuanya dengan nulis “Kraket pt. 2” dan kayaknya 
track itu yang makan waktu paling lama untuk dirampungin. Ada banyak 
perubahan ini-itu dan pergantian mood juga. Selanjutnya adalah “Kraken 
pt. 1” dan bagian ketiga kelar pas sebelom kami mulai rekaman pada Juli 
taun lalu. 
Jordan: Kami pengen sebuah track yang bisa ‘nyambung’ sama diri kami 
sendiri. Karena instrumental, kami jadi punya banyak kemungkinan dalam 
nulis lagu. Sebagai drummer, gue suka ngebayangin dan ngagambarin 
diri gue ngelewatin beberapa scene dalam film dan hal ini gue aplikasiin 
ke dalam permainan gue, baik secara ritmis atau dinamis. Kurang lebih, 
seluruh album direkam dengan cara kayak gini. 

Apakah hal ini juga jadi salah satu penyebab kenapa ada jeda waktu 
lumayan panjang antara album pertama dan kedua kalian?
Amanda: Iya. Kami semua sibuk sama kerjaan dan kehidupan masing-
masing, sampe-sampe bikin jadwal nge-jam aja jadi tantangan tersendiri. 
Tapi, kami selalu ngeharusin untuk tuker pikiran pas lagi nge-jam atau 
ngerjain materi baru, pelan-pelan ngumpulin bahan untuk album. 
Sujin: Kami sibuk sama kerjaan utama masing-masing dan sibuk main 
beberapa gig setelah debut kami keluar. Sambil jalan, kami juga dapet 
kesempatan untuk main di Hong Kong dan Malaysia. Kami juga kepengen 
main di Indonesia, suatu hari nanti kalo ada kesempatan. 
Daniel: Kami udah mulai nulis lagi, kok. Jadi, kalo beruntung, jeda dari 
album kedua ke album baru nggak bakal terlalu lama. 

Kepikiran untuk ngambil referensi sound dari Sunn O))) atau Jesu 
nggak untuk album berikutnya?
Daniel: Kami nggak pernah bilang ‘nggak’. Tapi, kalo loe ngomongin Sunn 
O))), sekarang ini nggak banyak yang suka drone. Gue rasa, musik tersebut 
harus didengerin live dan dengan keras—keras yang feedback dan noise-
nya bisa bikin loe disorientasi secara fisik atau bahkan ngerasa nggak 
nyaman. Kalo kami nyoba hal itu di Singapura, kayaknya kami nggak bakal 
bisa main lagi di sini! Anyway, pada akhirnya, kami adalah penggila melodi 
dan pendekatan yang lebih berstruktur. Gue suka beberapa Jesu—lagu-
lagu mereka yang lebih tuneful dan teratur, kayak “Silver”, “Weightless 
& Horizontal”, dan “The Great Leveller”. Cara mereka nyelipin elemen 
elektronik dan shoegaze juga cukup keren. Sebenernya, secara nggak 
sadar, bisa aja kami udah ‘minjem’ beberapa ide di sana-sini. Tapi, gue, sih, 
nggak yakin kami bakal nyelem ke sound kayak gitu secara keseluruhan. 
Soalnya, sebagai awalan aja, Jordan nggak bakal seneng kalo kami 
ngeganti doi pake drum machine.   
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