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 Mengarungi hiruk pikuk industri musik selama hampir satu dekade memang bukan 

pekerjaan mudah. Namun, eksistensi band indie-pop asal Bandung, Mocca, yang terdiri dari Arina 

Epiphania (vokal & flute), Riko Prayitno (gitar), Achmad “Toma” Pratama (bass), dan Indra 

Massad (drum) ini terus membuktikan diri melalui karya-karyanya. Band yang terbentuk sejak 

tahun 2001 ini terakhir merilis album Home (2015). Mengikuti kesuksesan album-album 

sebelumnya, My Diary (2003), Friends (2005), dan Colours (2007).  

 

 Mocca terbentuk karena pertemanan keempat personil mereka di sebuah kampus swasta di 

Kota Bandung. Karena memiliki ketertarikan dan selera musik yang sama maka band ini pun mulai 

unjuk gigi dan menunjukkan eksistensinya. Mocca pertama kali muncul dalam kompilasi 

Delicatessen (2002) dan langsung merebut hati penggemar musik kala itu. Karena di kancah musik 

indie pop Mocca muncul dengan warna yang berbeda. Sentuhan bossanova, swing, dan jazz turut 

memperkaya musikalitas Mocca. Karir band ini mulai melesat ketika debut album mereka, My 

Diary (2003) yang dirilis oleh FFWD Records meledak di pasaran dan terjual hingga puluhan ribu 

kopi. Suatu prestasi untuk band indie saat itu – dan sulit rasanya digeser oleh band-band indie saat 

ini. Single-single mereka seperti “Me and My Boyfriend” dan “Secret Admirer” menjadi hits 

dimana-mana. Videoklip “Me and My Boyfriend” mendapat penghargaan sebagai “Best Video of 

The Year” versi MTV Indonesia. Bahkan kesuksesan album-album tersebut mengantarkan mereka 

menjalani tur dan merilis karya-karya di luar negeri seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, 

Malaysia, dan Singapura.  

 

 Lagu-lagu Mocca  menggunakan Bahasa Inggris dengan alasan memudahkan penulisan 

syair serta kesesuaian warna lagu pop yang memadukan unsur musik swing jazz dan twee pop. 

Pada album sophomore Friends (2005) mereka juga berkolaborasi dengan musisi senior Bob 

Tutupoly pada lagu “This Conversation” dan “Swing It Bob”. Mereka juga berduet dengan musisi 

asal Swedia, Johan dan Karoline Kolmstedt (Club 8) membawakan lagu “I Would Never”. Kuartet 

ini juga pernah mengerjakan soundtrack film “Catatan Akhir Sekolah” karya Hanung Bramantyo 

dan soundtrack sinetron TV, “Fairish The Series”. Mocca juga membuat sebuah mini album untuk 

film “Untuk Rena” karya Riri Riza. Tahun 2007, Mocca merilis album ketiga mereka, Colours. 

Album ini memuat materi baru termasuk 2 (dua) lagu cover yaitu “Hyperballads” karya Bjork dan 

“Sing” karya The Carpenters, serta sebuah kolaborasi dengan musisi asal Swedia, Pelle Carlberg 

(Edson) dalam lagu “Let Me Go”.  

 

 Karir Mocca sempat vakum ketika Arina memutuskan pindah dan berdomisili di Amerika 

Serikat. Perpisahan dengan Arina didokumentasikan dalam film dokumenter “Life Keeps on 

Turning: A Documentary of Mocca” karya Goodnews Films pada tahun 2011 lalu. Namun, jarak 

yang jauh itu tak menghentikan langkah Mocca. Ketika Arina berada di Indonesia dijadikan 

kesempatan untuk menggelar berbagai pertunjukan, konser tunggal, secret gigs, dan sekian 

gebrakan lainnya. Pada tahun 2015 mereka berhasil merilis album keempatnya, Home, yang 

memuat sebuah lagu berjudul “Bandung”. Lagu itu didedikasikan untuk kota yang telah memiliki 

pengaruh besar dalam karir Mocca. Seiring dengan kembalinya Arina ke Indonesia Mocca terus 

tetap berkarya dan menghibur para Swinging Friends (sebutan fans Mocca) di seluruh Indonesia. 


