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BAB IV 

NGGAK ADA MATINYA: METAMORFOSLANK1 HINGGA FORMASI KE-14 

“Selama Republik ini berdiri, Slank nggak bakal mati, titik!” 
(Slank – Nggak Ada Matinya) 

4.1.  Awal Mula Slank 

Berawal dari Cikini Stones Complex, sebuah grup band yang terbentuk di 

Perguruan Cikini Jakarta, Bimbim berkarir sebagai seorang drummer dengan 

membawakan lagu-lagu Rolling Stones. Setelah lama aktif dan ingin eksis dengan 

membawakan lagu-lagu karya sendiri, Bimbim akhirnya membentuk sebuah 

kelompok musik/band baru yang dikenal dengan nama Red Evil pada tahun 1983. 

Red Evil terdiri dari Bimbim sebagai drummer, Denny BDN sebagai bassist, Erwan 

sebagai gitaris, dan Kiki sebagai vokalis. Red Evil kemudian merekrut Bongky 

Marcel sebagai gitaris sehingga Red Evil memiliki dua orang gitaris. 

Dalam perjalanannya, Red Evil masih sering membawakan lagu-lagu Van 

Halen dan Rolling Stones dari panggung ke panggung. Setiap kali tampil, mereka 

selalu mengundang teman-teman mereka sendiri dengan cara memberikannya 

sebotol minuman. Dalam penampilannya grup ini tidak bisa bermain persis seperti 

Rolling Stones dan Van Halen sehingga oleh teman-temannya sering dijuluki band 

slenge’an. 

Pada akhir tahun 1983 tepatnya 26 Desember 1983, Red Evil berubah 

nama menjadi Slank. Nama tersebut merupakan plesetan dari sebutan slenge’an 

yang sering diberikan oleh teman-temannya. Proses penentuan nama ini dilakukan 

di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Dengan demikian terbentuklah Slank dengan 

                                                           
1 Istilah yang digunakan Slank untuk memberi nama pada perjalanannya dalam 
menempuh bongkar-pasang personil 
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formasi pertama yaitu Bimbim (drum), Erwan (vokal), Kiki (gitar), Bongky (gitar), 

dan Denny (bass). 

Slank tampil dari panggung ke panggung membawakan lagu sendiri 

dengan gaya khasnya. Saat itu Slank dikawal oleh seorang manajer yaitu Erry. 

Slank pernah ikut dalam festival band KMSS di Istora Senayan Jakarta. Dalam 

penampilannya yang unik, Slank menghadirkan intrumen gamelan Jawa yang saat 

itu dimainkan oleh Erwan. Bagi Slank irama gamelan merupakan blues yang 

dimiliki oleh Indonesia. 

Pada tahun 1984 Slank berubah menjadi formasi kedua yang terdiri dari 

empat personil saja karena Kiki mengundurkan diri dari Slank. Pada tahun 1985 

Slank merekrut kakak kandung Bimbim yaitu Adri sebagai pemain keyboard 

sehingga terbentuklah formasi ketiga Slank. Tidak lama setelah terbentuknya 

Slank formasi ketiga, Erwan harus menempuh studi di Amerika sehingga 

memutuskan untuk mengundurkan diri dari Slank. Akhirnya atas kekosongan 

posisi vokalis, Slank merekrut Lala dan Uti Suharyani dan resmi terbentuk formasi 

Slank yang keempat. 

Kemudian pada tahun 1986 Slank kembali merekrut Well Willy yang 

merupakan vokalis Cikini Stones Complex untuk menjadi vokalis laki-laki Slank. 

Dengan masuknya Well Willy terbentuklah formasi kelima Slank. Tahun berikutnya 

yaitu pada tahun 1987 Adri mengundurkan diri dari Slank, kemudian posisi 

keyboardis ditempati oleh Andre sehingga kini terbentuk formasi Slank keenam. 

Slank kembali mengubah formasi pada tahun ini menjadi formasi ketujuh dengan 

keluarnya Andre dan Well Willy. Untuk mengisi kekosongan, Slank merekrut 

pemain bass bernama Imanez. Kemudian posisi vokalis ditempati oleh Denny BDN 

yang sebelumnya bermain bass. 
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Formasi Slank kedelapan terbentuk pada tahun 1988 akibat keluarnya 

Imanez dan Bongky karena memilih untuk melanjutkan studi. Denny kembali 

menempati posisi sebagai bassist dan posisi vokalis ditempati oleh Sammy. 

Kekosongan posisi gitaris kemudian diisi oleh dua orang gitaris yaitu Pay dan Jaya. 

Kemudian pada tahun ini juga Pay, Sammy, dan Jaya mengundurkan diri dari 

Slank. Kemudian terbentuklah formasi kesembilan dengan merekrut Imanez 

kembali sebagai bassist, Denny mengisi kekosongan pada posisi vokalis, dan Anto 

sebagai gitaris. Tidak lama Denny harus melanjutkan studi di sebuah Universitas 

dan Anto pun akhirnya keluar dari Slank. 

Bimbim dan Imanez sebagai personil yang bertahan, merekrut Adri sebagai 

keyboardist, Tole sebagai bassist, dan Nita Tilana sebagai vokalis. Formasi ini 

secara otomatis menjadi formasi ke-10. Ketiga orang rekrutan baru ini akhirnya 

juga keluar dari Slank. Kemudian Pay dan Well Willy kembali bergabung dengan 

Slank sehingga terbentuk formasi ke-11 dengan anggota berjumlah empat orang. 

Formasi ke-12 Slank dimeriahkan oleh kehadiran Indra Qadarsih sebagai pemain 

keyboard. Awalnya Indra Qadarsih aktif bermain di aliran Jazz, namun oleh Pay 

dirayu untuk mengkombinasikannya dengan aliran Rock yang dibawakan oleh 

Slank. Atas dasar itulah Indra Qadarsih bersedia bergabung dengan Slank. 

Kemudian Imanez dan Well Willy mengundurkan diri, dan Bongky Marce 

yang sempat hengkang kembali bergabung dengan Slank. Pada kali ini Bongky 

mengisi posisi pemain bass. Untuk menggantikan Well Willy, Bimbim mengajak 

sepupunya yaitu Kaka untuk menjadi vokalis Slank. Formasi ke-13 ini oleh 

masyarakat dianggap sebagai formasi “maut” Slank. 

Problema yang dihadapi pun beraneka ragam, dari perselisihan antar 

personil hingga stress dalam proses latihan. Dalam formasi ini Slank sering 

mengajukan demo ke label-label rekaman, namun tidak pernah berhasil. Akhirnya 
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perombakan-perombakan musik pun dilakukan. Kemudian Slank menjalin 

hubungan kerja sama dengan Macank, pemilik studio rekaman Triple M. Di tengah 

perjalanan, Slank membatalkan kontrak perjanjian kerja sama tersebut dan 

melakukan kerja sama dengan Boedi Soesatio. Boedi Soesatio yang saat itu 

sebagai produser menganggap bahwa musik Slank dapat mengatasi kejenuhan 

konsumen musik di tanah air. Lirik-lirik lagu Slank dianggap sebagai bentuk 

perlawanan dan dapat menjadi gaya hidup anak muda era itu. 

Album pertama Slank bertajuk “Suit-suit He He (Gadis Sexy)” dirilis pada 

bulan Desember 1990. Pada album ini, lagu yang akhirnya dipilih untuk diorbitkan 

sebagai single adalah “Maafkan”. Dengan munculnya video klip lagu ini di televisi, 

akhirnya lagu Slank laris dan mendapat penghargaan dengan penjualan album 

terbaik pada BASF Awarsd untuk kategori musik Rock tahun 1990-1991. Selain 

larisnya album tersebut, Slank juga laris diundang untuk tampil di event-event dan 

televisi. Dalam perjalanan formasi ke-13 ini Slank akhirnya menulis lagu yang 

melegenda dengan judul “Terlalu Manis”. Waktu itu Bimbim juga menulis mimpinya 

dengan menulis lagu berjudul “Pulau Biru” yang kemudian menjadi nama 

komunitas anak muda yang sering nongkrong di Jl. Potlot No. 14 dan juga menjadi 

nama Manajemen Slank saat ini. 

Pada tahun kejayaan ini, Slank merilis album kedua yang bertajuk 

“Kampungan” yang berisi 12 lagu. Album ini dirilis pada bulan Desember 1991. 

Album dengan lagu andalan yang berjudul “Mawar Merah” ini mendapat 

penghargaan dari BASF Awards untuk kategori Pop Rock sebagai penjualan 

album terbaik tahun 1991-1992. 

Slank menjadi semakin laris diundang ke berbagai kota di seluruh 

Indonesia. Ketika Slank mendapat undangan untuk main di Bali, Kaka dan Bimbim 

tenggelam ke dalam dunia narkoba karena penasaran untuk menggunakan putaw 
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yang saat itu ditawarkan oleh salah seorang Slankers yang datang. Akibatnya 

Kaka dan Bimbim menjadi pecandu setelah pulang ke Jakarta. Akhirnya putaw 

menjadi minat anak-anak muda Potlot dan personil-personil Slank lainnya saat itu. 

Kekacauan pun terjadi akibat pengaruh narkoba ini. Peluncuran album ketiga 

Slank menjadi lambat. Setelah dua tahun, barulah Slank meluncurkan album 

ketiga yang bertajuk “Piss”. Slank pun mendapat penghargaan dari BASF Selling 

Album 1992-1993 untuk kategori Rock Alternatif. 

Pada tahun 1994 Slank memilih untuk berdiri sendiri dan berkarir secara 

indie. Untuk mengatur urusan manajemen, Slank meminta Denny BDN yang 

dulunya merupakan personil Slank. Manajemen ini kemudian diberi nama Pulau 

Biru Production. Label rekamannya kemudian diberi nama Piss Record. 

Slank melakukan proses rekaman untuk album keempat salah satunya di 

gedung yang dulunya digunakan sebagai sekolah milik Bunda Iffet yang direnovasi 

menjadi studio untuk rekaman Slank. Album ini diberi tajuk “Generasi Biroe” dan 

mendapat penghargaan double platinum album BASF Awards tahun 1994-1995 

untuk kategori penjualan album Rock terlaris. Video klip salah satu lagunya yang 

berjudul “Terbunuh Sepi” juga mendapat penghargaan video klip terfavorit tahun 

1994-1995 dan video klip terbaik tahun 1995-1996. 

Album kelima Slank yang bertajuk “Minoritas” dirilis dengan “Bang Bang 

Tut” sebagai lagu andalan. Video klip dalam salah satu lagu di album tersebut 

mendapat penghargaan dari VMI (Video Musik Indonesia) sebagai video klip 

terbaik tahun 1995-1996. Proses album ini dilakukan saat Slank masih terjerat oleh 

pengaruh narkoba. Namun selepas peluncuran album tersebut, kerekatan antar 

personil Slank semakin kacau karena pengaruh narkoba yang begitu kuat. 

Perselisihan antar personil juga kerap terjadi sehingga Bimbim memutuskan untuk 
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vakum beberapa saat kemudian memberikan surat pemecatan kepada Bongky, 

Indra Qadarsih, dan Pay. Formasi ke-13 ini akhirnya harus berakhir sampai di sini. 

4.2. Metamorfoslank Hingga Saat Ini 

Pembubaran formasi ke-13 ini merupakan masa sulit bagi Bimbim dan 

Kaka yang pada saat itu juga berada dalam jeratan narkoba. Bimbim pada saat itu 

berencana untuk membubarkan Slank, namun niat itu diurungkan karena Bimbim 

menerima surat ancaman dari salah seorang Slankers agar Slank tidak 

dibubarkan. Akibatnya Bimbim bersama dengan Kaka berupaya untuk terus 

menghidupkan Slank. Pada masa sulit ini Bimbim dan Kaka menggarap album 

keenam yang bertajuk “Lagi Sedih”. Pada proses penggarapan album ini Slank 

dibantu oleh Reynold dan Ivanka yang waktu itu aktif beraktivitas di Jl. Potlot. 

Album ini diluncurkan pada bulan Februari 1997. 

Pada era album keenam ini Slank aktif menggelar gigs2 di kafe-kafe 

dengan modal sendiri. Dalam album ini, video klip lagu “Tong Kosong” dan “Foto 

dalam Dompet” sering ditayangkan di televisi Indonesia. Kemudian Slank 

menerima tawaran dari Star Mild untuk melakukan tour konser di berbagai kota di 

Indonesia dengan tajuk “Star Mild Music SLANK Tour Generasi Biru Anti 

Tawuran”. Pada saat berlangsungnya tour tersebut, Reynold mengundurkan diri 

dari Slank. Akibatnya Slank kewalahan saat konser memasuki kota terakhir. 

Ivanka mengusulkan nama Abdee Negara sebagai pengganti Reynold saat 

itu. Ketika Abdee Negara datang ke potlot untuk bertemu dengan personil lainnya, 

ternyata turut serta hadir seorang gitaris lulusan sekolah musik bernama Ridho. 

Akhirnya Abdee dan Ridho menghapalkan lagu-lagu Slank untuk ikut konser di 

Bandung. Permainan mereka pun sukses dan Bimbim memutuskan untuk 

                                                           
2 Konser kecil 
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merekrut Abdee dan Ridho sebagai personil tetap Slank dan menjadi formasi ke-

14. Fomasi ke-14 inilah yang akhirnya bertahan hingga saat ini. 

Dengan formasi ini Slank meluncurkan album pada bulan Januari 1998 

yang bertajuk “Tujuh” sehingga dikenal dengan Slank Tujuh. Di dalam album ini 

terdapat Hit Single yang berjudul “Balikin” yang dianggap merepresentasikan 

keinginan Slank untuk lepas dari dunia hitam narkoba dan hidup sehat kembali. 

Selain itu kehadiran Abdee dan Ridho yang tidak terpengaruh narkoba sangat 

menginspirasi personil lainnya untuk bangkit. Kemudian atas tawaran dari A Mild 

Slank mengadakan konser PISS 30 Kota. Kemudian selepas konser tersebut 

Slank bangkit dengan mengeluarkan album “A Mild Live PISS 30 Kota”. 

Pada bulan Mei 1998 Slank merilis album kedelapan yang bertajuk “Mata 

Hati Reformasi”. Tahun berikutnya Slank juga melahirkan double album atau 

album kembar yang bertajuk “999+09 BIRU” dan “999+09 HITAM” dengan lagu 

andalan “Bintang Kesiangan” dan “Orkes Sakit Hati”. 

Pada tahun 2000 Slank benar-benar berniat untuk sembuh dari pengaruh 

narkoba. Dengan bantuan dari lingkungan sekitar dan Bunda Iffet yang waktu itu 

menjabat sebagai manajer, Slank akhirnya berobat ke Teguh Wijaya dengan 

metode obat China. Mereka berobat ke sini atas rekomendasi dari Pay, mantan 

gitaris Slank. Kemudian Slank berhasil sembuh dan melahirkan album “Virus” yang 

merupakan album ke-10. Album ini dirilis pada tahun 2001. Di dalam album 

tersebut terdapat lagu yang berjudul “#1” yang dipersembahkan untuk Bunda Iffet 

atas perannya dalam membantu Slank untuk keluar dari jeratan narkoba. Album 

ini kemudian disukseskan juga dengan tour konser bertajuk Virus Road Show di 

22 Kota. Bersamaan dengan album ini juga diterbitkan media Slank dengan nama 

“Koran-koranan Slank” secara berkala setiap bulan sebagai media informasi untuk 
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para Slankers. Koran-koranan Slank kemudian berganti nama menjadi Koran 

Slank (Kans). 

Album studio ke-11 yang dirilis kemudian tepatnya pada tahun 2003 adalah 

“Satu-satu”. Pada album ini Slank membagikan kondom gratis pada setiap 

penjualan albumnya sebagai bentuk keikutsertaan dalam usaha pencegahan 

penyebaran HIV/AIDS. Album ini juga mendapat penghargaan sebagai album 

Rock terbaik dari AMI Awards. Setelah album ini Slank mengeluarkan album live 

yang bertajuk “Bajakan” sebagai protes atas fenomena pembajakan yang sedang 

merajalela di industri musik tanah air. 

Tahun berikutnya Slank merilis album “Road to Peace” yang menjadi album 

ke-12 setelah konser Road to Peace 24 Kota. Dalam album ini Slank melahirkan 

lagu yang berjudul “Mars Slankers” yang dihadiahkan kepada Slankers di seluruh 

Indonesia. Tidak lama kemudian Slank merilis album ke-13 yang bertajuk “PLUR”. 

PLUR merupakan singkatan dari Peace, Love, Unity, dan Respect yang kemudian 

menjadi pandangan hidup dan semboyan Slank. Slank juga melakukan 

penggalangan dana di tengah-tengah promo album PLUR pada tahun 2004 saat 

terjadi bencana tsunami di Aceh. 

Album SLANKISSME yang merupakan album ke-14 dirilis pada tahun 

2005. Album ini berisi 13 lagu yang kemudian menjadi Manifesto Slank. 

SLANKISSME sendiri dapat diplesetkan menjadi Slank Kiss Me (Slank 

menciumku), Slank is Me (Slank adalah aku), dan Slankisme (ajaran Slank). 

Setelah peluncuran album ke-14, Slank mengalami kesibukan yang luar biasa 

karena harus tampil di panggung-panggung internasional seperti di Jepang, 

Amerika, dan Eropa. Kemudian album ke-15 Slank yang bertajuk “Slow But Sure” 

dirilis pada tahun 2007. 
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Bersamaan dengan album ke-15 ini “OST Get Married” sebagai original 

soundtrack diluncurkan oleh Slank untuk film Get Married yang kemudian 

ditayangkan di bioskop-bioskop. Di tahun 2007 ini juga Slank berangkat ke 

Amerika untuk rekaman dan merilis album internasional. Di Amerika Slank 

diproduseri oleh Blues Saraceno. Album ini akhirnya rampung dan dirilis pada 

tanggal 20 September 2008 dengan judul “Anthem for The Broken Hearted”. 

Kemudian selama sekitar satu bulan Slank mengadakan konser promo album di 

Amerika Serikat (di sembilan negara bagian dan 15 kota). Sebelum itu pada awal 

tahun 2008 Slank melahirkan album kolaborasi dengan grup bernama The Big Hip. 

Nama itu juga kemudian menjadi tajuk album kolaborasi tersebut yang dirilis di 

Indonesia. Sedangkan di Jepang, album ini dirilis dengan tajuk “SLANK”. 

Usia Slank menginjak 25 tahun pada tahun 2008. Atas bantuan Garin 

Nugroho, Slank memasuki dunia peran dengan menggarap film Generasi Biru The 

Movie. Film ini kemudian ditayangkan di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. 

Film ini disutradarai oleh Garin Nugroho, Dosy Omar, dan John de Rantau. 

Bersamaan dengan film ini Slank merilis album Generasi Biru The Movie sebagai 

original soundtrack. Pada tahun 2009 album ini mendapatkan penghargaan dari 

Anugrah Musik Indonesia untuk kategori The Best Rock Album. 

Pada bulan Juli 2009 Slank merilis album Anthem for The Broken Hearted 

versi Indonesia. Album ini mengawali penjualan album Slank yang unik yaitu 

dengan menjual t-shirt dengan bonus album baru Slank. Setelah itu Slank 

melahirkan original soundtrack lagi untuk film Get Married 2. Selain kesibukan oleh 

film, Slank diberatkan pada tahun 2009 hingga awal 2010 karena sulit untuk 

mendapatkan izin keamanan untuk menggelar konser. Akhirnya Slank 

menyibukkan diri dengan menggarap mini album yang bertajuk “Jurus Tandur” 

yang merupakan singkatan dari Maju Terus Pantang Mundur. Album ini dirilis 
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melalui media handphone sehingga waktu itu sebagai band pertama di Indonesia 

yang bisa melakukan itu, Slank memecahkan rekor MURI. Slank mendapatkan izin 

untuk melakukan konser lagi pada akhir tahun 2010. Pada tahun ini juga Slank 

menggarap film dokumenter yang berjudul Metamorfoblus. 

Pada tahun 2011 Slank sempat menggelar konser perdamaian di Papua. 

Saat itu Slank ternyata mampu tampil secara atraktif bersama suku Biak dengan 

kolaborasi pada lagu yang berjudul Lembah Baliem. Kemudian pada awal tahun 

2012 Slank melahirkan “I Slank U Mini Album” dengan cara bekerja sama dengan 

Music Factory, KFC, dan Virgo Ramayana. Pada tahun ini juga tepatnya bulan 

April 2012 Slank berepartisipasi dalam kampanye sosial budaya untuk 

menyuarakan perdamaian, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk 

Indonesia timur dalam acara VOTE (Voice From The East). 

Album ke-19 Slank dirilis pada saat menjelang bulan Ramadhan dengan 

tajuk I SLANK U New Album (Made in Potlot). Album ini digarap dengan konsep 

rekaman live outdoor. Setelah itu Slank terlibat dalam acara KOIN (Kepedulian 

Orang Indonesia) dalam rangka memberikan bantuan kepada korban bencana di 

Sulawesi Tengah. Pada Oktober 2012 Slank menggelar acara “Satu Jam Bersama 

Slank”. pada konser ini Slank berkolaborasi dengan mantan keyboardist-nya yaitu 

Indra Qadarsih. 

Pada bulan November Slank menyalurkan sebagian hasil penjualan album 

I Slank U New Album kepada kaum yang membutuhkan. Di akhir bulan Slank 

kemudian melancarkan tour konser Djarum Istimewa Musik Religi 2012 bersama 

Ki Ageng Ganjur. 

Pada awal tahun 2013 Slank menyuntikkan semangat kepada para pemain 

sepak bola dengan mengeluarkan album mini ISLank yang berarti ISL (Indonesian 
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Super League) dan Slank. saat itu Slank menjadi duta ISL. Memasuki bulan Mei 

2013 Slank menjalankan tour dengan tajuk Slank Red Mild Tour 2013. Kemudian 

dalam rangka HUT 30 tahun Slank, digarap sebuah film biografi yang berjudul 

“Slank Gak Ada Matinya” yang ditayangkan di bioskop pada bulan Desember 

2013. Film ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia. 

Perjalanan dari konser ke konser akhirnya pada bulan November 2014 

Slank kembali mendapat penghargaan dari Social Media Award 2014. Begitulah 

seterusnya hingga saat ini Slank terus produktif dalam melahirkan album, film, dan 

kegiatan-kegiatan sosial sebagai sumbangsih terhadap bangsa Indonesia. Bahkan 

di bulan Februari 2017 ini Slank melahirkan album baru bertajuk “Palalopeyank”. 

Tabel 6 menyajikan diskografi Slank secara lengkap. 

Tabel 7 

Diskografi SLANK 

No Nama Album Tahun Label Keterangan 

1 Suit-suit... He-he (Gadis 
Sexy) 

1990 Proyek Q Album Studio 

2 KAMPUNGAN 1991 Proyek Q Album Studio 

3 PISS 1993 Proyek Q Album Studio 

4 Generasi Biru 1994 Piss Record Album Studio 

5 Minoritas 1996 Piss Record Album Studio 

6 Lagi Sedih 1997 Proyek Q Album Studio 

7 Tujuh 1998 Slank Records Album Studio 

8 Konser PISS 30 Kota 1998 Slank Records Album Kompilasi 

9 Mata Hati Reformasi 1998 Slank Records Album Studio 

10 999+09 Biru 1998 Slank Records Album Studio 

11 999+09 Hitam 1998 Slank Records Album Studio 
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12 De Best-nya Slank 2000 Slank Records Album Kompilasi 

13 Virus 2001 Slank Records Album Studio 

14 Ngangkang 2001 Slank Records Single 

15 VIRUS Road Show 2002 Slank Records Album Kompilasi 

16 Satu-satu 2003 Slank Records Album Studio 

17 BAJAKAN 2003 Slank Records Album Kompilasi 

18 Road To Peace 2004 Slank Records Album Studio 

19 PLUR 2004 Slank Records Album Studio 

20 Reborn Republik Slank 2005 Slank Records Album Kompilasi 

21 Slankissme 2005 Slank Records Album Studio 

22 Slank Since 1983 
(Malaysia Edition) 

2006 Slank Records Album Kompilasi, 
International 
Album 

23 SLANKOGRAPHY 
(Repackaged) 

2006 Slank Records Album Kompilasi 

24 Slow But Sure 2007 Slank Records Album Studio 

25 OST Get Married 2007 Slank Records Original Sound 
Track 

26 The Big Hip 2008 Slank Records Album Studio 

27 Anthem For The Broken 
Hearted (Europe’s 
Version) 

2008 Slank Records International 
Album 

28 OST Generasi Biru The 
Movie 

2009 Slank Records Original Sound 
Track 

29 ANTHEM FOR THE 
BROKEN HEARTED 

2009 Slank Records Album Studio 

30 OST Get Married 2 2009 Slank Records Original Sound 
Track 

31 Jurustandur No. 18 2010 Slank Records Album Studio 

32 SLANK Party (nonSTOP 
DISCO DJ REMIX) 

2011 Slank Records Album Kompilasi 
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33 I Slank U – Mini Album 2012 Slank Records Mini Album 

34 I Slank U – The Album 2012 Slank Records Mini Album 

35 I Slank U 2012 Slank Records Album Studio 

36 Mini Album ISLank 2013 Slank Records Mini Album 

37 Slank Nggak Ada 
Matinya 

2013 Slank Records Album Studio 

38 Indonesia WOW! 2014 Slank Records Single 

39 ngeSlank Rame Rame 2014 Slank Records Single 

40 Halal 2015 Slank Records Single 

41 When You’re Feeling 
Lonely 

2015 Slank Records Single 

42 reStart Hati 2015 Slank Records Album Studio 

43 D.O.A 2016 Slank Records Album Kompilasi 

44 Palalopeyank 2017 Slank Records Album Studio 

Sumber: www.slank.com 

 

 


