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Usianya kini sudah 61 tahun.  Tetapi tetap 
menyengat dengan karya-karya musiknya yang 
fenomenal.  Ia adalah pemusik dengan sikap.  
Sikap pada isu-isu sosial dan lingkungan.  Politik 
tentu saja tidak terlewati 
menjadi sasaran kritik 
dalam lagu-lagunya.  They 
Dance Alone (Cueca Solo) 
adalah lagu yang 
memprotes kekejaman 
rezim Pinochet yang 
berkuasa di Chile pada 
1973-1990.  Kritik yang 
sama dituangkan dalam 
Nothing Like the Sun-
album yang dilarang 
peredarannya di Chile.

Saya mengenal lagu-lagu 
Sting beberapa tahun setelah the Police 
mengeluarkan album debutannya 'Outlandos 
d'Amour' (Oct 78) yang di dalamnya terdapat 
hit 'Roxanne', 'Can't Stand Losing You' and 'So 
Lonely.'  Saya mulai mndengarnya semasa SMA.  

Saya tertarik karena gaya musiknya yang 
berbeda.  Letupan bas yang kuat. Irama yang 
menghentak-hentak.  Vokal yang kuat, 
bertenaga, unik.  Seperti halnya banyak 
enterpreneur atau seniman, kesusksesan hari ini 
bukan karena tiba-tiba.  Ada jejak yang panjang 
untuk mencapai titik kesuksesan hari ini.  Sting 
memulai karirnya dari pertemuan dengan 
Gordon Summers seorang musis pada Phonex 
Jazzmen dan Stewart Copeland dari Curved 
Air.  

Sting bermain sebagai bassis pada beberapa 
group band local  The Newcastle Big Band, The 
Phoenix Jazzmen, Earthrise and Last Exit.  Pada 
group Last Exit, Sting didapuk juga sebagai 
penulis lagu.  Pada jaman itu aliran jazz fusion di 

Inggris tidak terlalu menarik karena kalah dari 
aliran punk rock yang merupakan aliran utama 
pada tahun 1976. Stewart Copeland, penabuh 
drum dari  Curved Air melihat potensi dan 
karisma permainan bass Sting.  Mereka 
membentuk the Police, 1977: Sting, Gordon 
Summers dan Stewart Copeland.  

Sting adalah pemusik dengan 
attitude.  Seni memang 
seharusnya bukan sekedar 
sebuah kenikmatan belaka.  Ia 
juga mempunyai nilai.  Nilai yang 
bisa digunakan untuk 
membangkitkan rasa 
kemanusiaan: mendorong sikap 
berkeadilan, memberi inspirasi 
untuk kehidupan yang lebih baik, 
menggerakkan orang yang 
menikmati lagu itu untuk bersikap 
tegas untuk melawan kekerasan, 
melawan perang, melawan 

korupsi, dan sederet hal-hal yang 
membuat hidup dan kehidupan menjadi lebih 
baik.  Musik yang memberi pesan.

Bermusik adalah berhotbah.  Bernyanyi adalah 
seperti cara untuk memanggil kawan untuk 
bergabung, dan mendengarkan sebuah cerita.  
Setelah usai mereka pulang, dan mengenang 
apa yang diceritakan.    

Sting menciptakan lagu dari kehidupan.  Kita 
mendengar ceritanya.  Berharap ada inspirasi 
bagi kita untuk berkarya bagi kehidupan yang 
lebih baik.

Pagi ini terdengar lagi...Message in the Bottle... 
sebuah pesan yang melintasi lautan, sungai-
sungai, belantara
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