
LAMPIRAN



INTERVIEW GUIDE I (diajukan tanggal 24 Juni 2015)

No. DAFTAR PERTANYAAN

1. Mengapa Purgatory memilih aliran musik Death Metal?

2. Purgatory merupakan sebuah grup musik yang dapat dikategorikan sebagai pelaku

dakwah. Menurut Purgatory sendiri, apa sih dakwah itu?

3. Setiap tindakan seseorang pasti memiliki alasan tersendiri, nah bagi Purgatory sendiri,

apa sih alasannya memilih dan menggunakan musik Death Metal sebagai alat untuk

melakukan dakwah?

4. Dalam perjalanan Purgatory dalam berkarya, pastinya ada pihak yang pro dan kontra.

Pihak-pihak mana yang mendukung dan menyepakati bahwa tindakan Purgatory untuk

berdakwah melalui musik Death Metal ini dapat diakui sebagai jalan berdakwah?

5. Adakah pihak-pihak yang kontra dengan tindakan yang dilakukan Purgatory dalam

berdakwah melalui musik Death Metal ini?

6. Setiap pemusik pasti memiliki penikmat setianya. Untuk Purgatory sendiri, apakah ada

fanbase-nya?

7. Kalau melihat penampilan-penampilan Purgatory yang live perform di Youtube

(sejujurnya saya belum pernah menonton Purgatory secara langsung), terlihat sesuatu hal

yang “berbeda” dari grup musik Underground lainnya, seperti penggunaan aksesoris-

aksesorisnya  dan aksi panggungnya yang selalu menyerukan “salam Tauhid”, dll yang

identik dengan hal-hal Islam. Apa sih tujuan dari hal-hal tersebut?

8. Untuk lagu-lagu milik Purgatory sendiri, kalian terinspirasi dari mana sih sehingga

terbuatlah lagu-lagu tersebut (terutama dalam album 7.172)?

9. Kalo boleh tau, siapa aja nih pengarang dari masing-masing lagu Purgatory dalam album

7.172?

10. Apasih makna dan tujuan masing-masing lagu yang tercipta di album 7.172 tersebut?



INTERVIEW GUIDE II (diajukan pada tanggal 9 Juli 2015)

No. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa sih makna dari lagu “Ground Zero”?

2. Saya mengamati dari berbagai sumber, bahwa Purgatory turut ikut andil dalam suatu

gerakan yang bernama “One Finger Movement” bersama dengan band-band

underground lainnya (seperti Tengkorak dll.). Bagi Purgatory sendiri apa makna dari

“One Finger Movement” itu? Apakah ada tujuan “One Finger Movement” bagi

Purgatory sendiri?

INTERVIEW GUIDE III (diajukan pada tanggal 13 Agustus 2015)

No. DAFTAR PERTANYAAN
1. Di dalam album Purgatory yaitu album “7:172”, kan terdapat 9 lagu, yaitu:

a. M.O.G.S.A.W.
b. Oblivious insanity
c. Impious
d. Pathetic
e. Dragdown
f. Sanctimonious
g. Paranoia
h. Hypocrisit
i. Ground zero

Pasti dari setiap lagu yang diciptakan mempunyai makna, maksud ataupun arti. Nah
pertanyaan dari saya buat kakak-kakak Purgatory, makna ataupun maksud dari tiap lagu
yang disebutkan diatas itu apa sih kak? (kecuali yg ground zero kak, soalnya udah
dijawab di wawancara sebelumnya

2. Boleh minta nama lengkap dari kakak-kakak personil Purgatory?

3. Pada wawancara sebelumnya, kakak-kakak Purgatory mengungkapkan kalau
menciptakan lirik lagu itu mengadaptasi dari Al-Quran, karena Al-Quran mrupakan
sebenar-benarnya sumber kebenaran. Kalau diperhatikan, lirik-lirik lagu yang diciptakan
Purgatory ini seperti mengajak kita terutama yang mendengarkan untuk kembali ke jalan
kebaikan, terutama memperbaiki akhlak dan akidah menurut Al-Quran. Seperti lagu-lagu
yang menceritakan tentang kehidupan yg sesat krn narkoba, kemunafikan manusia, serta
lagu yg mengingatkan kita pada sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai sari
tauladan kita.
Gimana pendapat kakak-kakak Purgatory mengenai hal ini?



4. Saat saya sedang mencari-cari data mengenai Purgatory di Youtube, saya menemukan
sebuah video interview Purgatory pada tahun 2010 nih kak. Video interview backstage di
acara JRL 2010 waktu Purgatory manggung di acara itu kak. Di dalam interview
tersebut, terdapat beberapa penjelasan dari kakak-kakak Purgatory tentang salam satu
jari, logo dan topeng/rias wajah yang digunakan oleh Purgatory.
Nah yg mau saya tanya ke kakak-kakak Purgatory, yaitu bagaimana tanggapan kakak-
kakak soal interview tersebut? Apakah bisa diklarifikasikan kebenarannya ttg isi dari
interview tersebut kak? Soalnya kalau memang benar begitu penjelasan tentang salam
satu jari, logo dan topeng/rias wajah yg digunakan Purgatory?

HASIL WAWANCARA
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