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Sejarah U2 ini mulai disusun sekitar tahun 1999. Bahan diambil dari berbagai sumber seperti buku ’U2 

faraway So Close’, ’U2 Burning Desire’, ’U2 history’, serta artikel di majalah dan internet. Dilarang 

keras mencopy tulisan ini tanpa seijin nike selaku penulis yang telah bekerja keras menyusun sejarah 

ini. 

 

Sebelumnya sejarah ini sudah pernah dipublikasikan lewat website U2indonesia.com yang sekarang 

sudah tidak aktif. 

 

Enjoy, and remember : you can dream, so dream outloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Into The Heart of U2 | part 1 

   

U2 merupakan salah satu band terbesar saat ini. Penjualan album yang 
besar, tur konser yang epik, berbagai penghargaan musik, serta vokalis yang 
karismatik merupakan sedikit faktor yang membuat band asal Irlandia ini dapat 
terus eksis hingga 30 tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa awalnya mereka 
hanya empat laki-laki dengan keterampilan musik yang tidak bisa dibilang 
fantastis.  Tidak ada di antara mereka yang memiliki keterampilan yang 
menonjol, namun justru di situlah letak kekuatan mereka, karena hanya dengan 
menyatukan masing-masing karakter dari Bono, The Edge, Adam dan Larry lah 
U2 dapat terbentuk, menciptakan karya yang masif dan tetap solid hingga 
sekarang, tanpa pergantian personil (bahkan manajer) sekalipun. 

Sejarah dimulai di tahun 1976 di kota Dublin, Irlandia. Laurence Joseph 
Mullen (31 Oktober 1962, Dublin), murid Mount Temple Comprehensive School, 
sangat tertarik pada musik dan ingin membuat band sendiri. Kebetulan pada saat 
itu ia bertemu Adam Clayton (13 Maret 1960, Chinnor, Oxfordshire, Inggris), 
murid baru di sekolahnya yang kabarnya seorang bassist.  

Adam merupakan tipe murid yang berpenampilan eksentrik. Rambutnya 
yang megar dicat sangat pirang dan selalu memakai jaket Afghan. Meski begitu, 
Larry menganggapnya sebagai murid paling cool dan ia meminta Adam untuk ikut 
band-nya. Adam setuju. Selain merekrut Adam, Larry memasang iklan di papan 
pengumuman sekolahnya untuk mencari gitaris. Larry juga meminta guru 
musiknya, Albert Bradshaw untuk membantunya mencarikan anak-anak yang 
bisa diajak nge-band. Albert Bradshaw mengusulkan nama David Howell Evans (8 
Agustus 1961, Barking, Essex) pada Larry. Mr. Bradshaw tahu benar kalau anak 
ini memiliki insting yang tajam dalam musik.  

Sementara itu, kakak kelas Larry, Paul David Hewson (10 Mei 1960, 
Dublin) adalah salah satu orang yang tertarik dengan iklan tersebut. Ia sadar 
kalau ia nggak begitu bisa main gitar, tapi ia pikir hal itu bukan hal yang penting. 
Menjadi personil band adalah obsesinya, karena itu ia memutuskan untuk datang 
ke rumah Larry di 60 Rosemount Avenue untuk audisi bersama peminat yang 
lain.  

Teman-temannya mengubah nama Paul menjadi Bono Vox yang dalam 
bahasa latin berarti "Suara yang bagus". Nama barunya ini diambil dari nama 
toko alat bantu dengar 'Bona Vox' di O'Connell Street, Dublin. Hampir sama 
seperti Adam, Bono juga salah satu murid yang cukup menarik perhatian. Ia suka 
sekali bereksperimen dengan penampilannya dan tidak ambil pusing dengan 
omongan murid lainnya.  

Terbentuklah band ini dengan personel : Bono, Dave (yang  kemudian 
berubah menjadi The Edge), Adam, Larry dan adik ave, Dik. Di saat latihan 
pertama, mereka memutuskan untuk memberi nama band itu Feedback yang 
terinspirasi dari suara amp milik Adam. Pada latihan berikutnya, nama band ini 
diganti menjadi The Hype dan Dik keluar lalu bergabung dengan teman-
temannya di sebuah perkumpulan bernama Lypton Village untuk membuat band 
bernama Virgin Prunes. Virgin Prunes beranggotakan Guggi, David, Dik dan Gavin 
Friday (nama terakhir dikenal sebagai sahabat Bono). 



 Pada masa itu, The Hype masih sebuah band cover version. Lalu pada 
perjalanannya, The Hype ingin melawan tradisi band-band di sekitar mereka yang 
hanya memainkan lagu-lagu orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Into The Heart | Part 2 

 

Pada bulan Oktober, U2 mengeluarkan album pertama mereka, Boy. 
Sebenarnya album ini direncanakan akan diproduseri oleh Martin Hannett. Tapi 
pada saat yang sama, vokalis Joy Division, Ian Curtis, ditemukan bunuh diri. 
Martin nggak sanggup untuk bekerja dengan situasi seperti itu. Akhirnya, pilihan 
produser jatuh ke Steve Lillywhite. U2 memilih lagu A Day Without Me sebagai 
single pertama. Sejujurnya, Steve nggak suka lagu ini, tapi ia tetap menikmati 
kolaborasinya. Ia menjadi teman baik Adam, dan mengaku kagum dengan tehnik 
drum Larry. Album ini bercoverkan Peter Rowen, adik dari Guggi, vokalis Virgin 
Prunes. Jurnalis dari majalah musik Melody Maker berpendapat, "The music here 
is enough to make you cry".  

Di bulan September, U2 ke London untuk menjadi band pembuka Echo 
dan The Bunnymen di Lyceum. Pendapat media mengenai mereka bervariasi. 
Jurnalis Melody Maker menyukai pertunjukan itu, sedangkan jurnalis NME 
menganggap U2 hanyalah band tradisional Irish yang 'awful'. Beberapa minggu 
kemudian, U2 mengikuti Leeds Futurama Festival di Inggris bagian utara. 
Bersama mereka ada Echo dan The Bunnymen, Soft Cell dan Siouxsie and The 
Banshees. Meski U2 mendapat jadwal manggung pada siang hari, yang tentunya 
bukan waktu untuk band yang diunggulkan, mereka tetap tampil maksimal. 
Jurnalis Melody Maker yang kebetulan berada di antara penonton berpendapat 
kalau U2 adalah group rock yang brilliant.  

Setelah festival itu, Paul McGuinness sibuk menyusun rencana tour 8 hari 
ke USA. Tour ini diurus oleh Frank Barsalona dari Premier Talent yang sukses 
mengurus tour Led Zeppelin, The Who dan Bruce Springteen. Konser USA 
pertama mereka di cancelled, karena itu mereka menggelar debut USA di 
panggung New York's Ritz. U2 bermain di depan penonton yang sebenarnya tidak 
bertujuan untuk menonton U2, tapi hanya bersantai sambil dance. Menit-menit 
pertama hanya 100 orang yang menonton, namun berkat usaha Bono 
berkomunikasi dengan penonton, penonton makin bertambah. Tour pertama 
mereka ke USA ini sempat diwarnai duka ketika salah satu musisi favorit mereka, 
John Lennon meninggal karena ditembak oleh penggemarnya sendiri. "John 
Lennon lah yang mengubah cara saya memandang sesuatu", kata Bono. 

Boy dirilis di USA pada bulan Januari 1981. Namun, banyak yang 
mengatakan kalau cover album melambangkan homoseksual. Mereka langsung 
mengganti cover itu dengan gambar band. Nggak heran kalau banyak penggemar 
U2 di USA tidak memahami mengapa album itu dinamai 'Boy'. 
Lalu, U2 kembali ke London untuk konser di Lyceum. Tiket konser ini habis 
terjual.  
Di bulan Maret, band ini kembali ke USA untuk tour selama 3 bulan. Tour ini 
sukses. Sejak tour itu, Edge disebut sebagai "The Man Of A Thousand Guitars", 
sedangkan Bono disebut sebagai "The Green Tornado".  

Setelah tour, mereka berlibur ke Bahamas dan merekam single untuk 
album kedua mereka di Nassau yang bertitel Fire. Album kedua yang sedang 
digarap ini untuk sementara diberi nama Scarlet. Sebenarnya saat tour USA lalu, 
ada permasalahan serius diantara anggota. Adam, seorang sekular dan tidak 
tertarik untuk bergabung dalam organisasi keagamaan, mulai menjaga jarak 
dengan ketiga personil lain yang sedang menghadapi masalah berat dalam 



menyatukan karir musik dengan kepercayaan mereka. Masa yang berat ini sangat 
berpengaruh pada album Scarlet. Itu terlihat dari lirik yang ditulis Bono.  

 

 

 

Album yang akhirnya dinamakan October ini beredar di bulan Oktober 
1981 dengan single Fire yang meraih no. 35 di chart Inggris. Mereka juga muncul 
di acara musik terkenal yang selalu mereka tonton saat mereka masih sekolah 
dulu, "Top Of The Pops". The Edge dan Larry masih belum mendapatkan jalan 
keluar dari masalah agamanya. Mereka berkonsultasi pada McGuinness, mereka 
berterus terang kalau mereka nggak mau terjebak dalam hal ini. McGuinness 
langsung mengingatkan tentang komitmen mereka terhadap band. Edge dan 
Larry mulai memahaminya. Atas jasa Frank Barsalona, J.Geils Band memakai 
mereka sebagai band pembuka di USA. Setelah itu, U2 mengadakan tour di USA 
dan Eropa. 

October meraih no.11 di tangga lagu UK. Di media Hot Press, mereka 
memenangkan semua kategori hasil polling pembaca. Di NME, mereka mendapat 
peringkat ke-5 untuk group terbaik dan peringkat 4 untuk album terbaik. Di saat 
U2 dan Steve Lillywhite sedang mempersiapkan materi album ketiga, Bono yang 
masih berumur 22 tahun itu menikah dengan pacarnya sejak SMU, Alison Stewart 
(22) yang dipanggil Ali di Guinness Church of Ireland, Raheny, pada tanggal 21 
Agustus 1982 (dengan Adam sebagai pendampingnya). Pernikahan ini hanya 
dihadiri keluarga dan kerabat dekat saja. Setelah mengadakan resepsi di Sutton 
Castle, Bono dan Ali ber-honeymoon di Jamaica. Pada bulan Oktober 1982, 
mereka merilis single A Celebration.  

Album ketiga, War, dirilis pada bulan Maret 1983. Album ini berisi antara 
lain : Sunday Bloody Sunday, New Year's Day dan 40. Seperti titelnya, album ini 
banyak membicarakan tentang perang-perang yang terjadi, tapi Bono menolak 
kalau album ini dipersepsikan negatif.  
Ada jurnalis yang memuji War, ada juga yang mengkritiknya. Akhirnya Bono 
selalu mengatakan, "This song is not a rebel song…" saat mereka mau 
memainkan lagu Sunday Bloody Sunday. Perlu diketahui, lagu John Lennon juga 
mempunyai lagu dengan judul yang sama di tahun 1972.  

Album yang meraih peringkat no.1 di UK ini bercoverkan Peter Rowen 
(lagi) dengan pose yang jauh berbeda dengan Boy. Seiring dengan kesuksesan 
War, konser mereka pun banyak didatangi musisi terkenal seperti Bruce 



Springteen, David Bowie, John Entwistle (The Who) atau John Mellencamp. Bono 
juga selalu mengibarkan bendera putih lambang perdamaian saat mereka 
memainkan Sunday Bloody Sunday. Sementara New Year's Day wira-wiri di layar 
MTV, McGuinness sedang menyiapkan konser U2 di Red Rocks, Denver, Colorado. 
Rencananya, konser itu bakal dijadikan mini album live sekaligus video. Tempat 
yang pernah menampilkan konser The Beatles itu menampung 9000 orang. 
Konser yang berlangsung bulan Juni ini sukses seperti halnya konser mereka 
yang lain. 

Lalu mereka kembali ke hometown mereka, dan tampil di Phoenix Park 
(Dublin) bersama beberapa musisi top Inggris seperti Eurythmics, Simple Minds, 
dll. Namun audiens yang mencapai 30.000 orang itu hanya ingin melihat group 
lokal kebanggaan mereka saja. "Mereka (penonton) Irish, kita Irish…mereka 
menginginkan group yang bisa mewakili suara mereka", kata Bono dalam 
menanggapi antusiasme penonton Phoenix Park. 

Setelah Bono, menyusul The Edge yang menikah. Ia menikahi Aislinn 
O'Sullivan yang sudah bersamanya dalam 6 tahun terakhir. Mereka menikah pada 
tanggal 14 Juli 1983. Beberapa waktu kemudian, The Edge berkolaborasi dengan 
Holger Czukay dan musisi lain seperti Noel Eccles untuk merilis EP Jah Wobble's 
Snake Charmer. 

U2 mengeluarkan mini-album Live, Under A Blood Red Sky (UBRS) di 
bulan November. Titel album itu diambil dari lirik lagu New Year's Day. Album ini 
merupakan kumpulan lagu dari live concerts mereka di Red Rocks, Boston dan 
Jerman. Untuk UBRS, mereka bekerja dengan Jimmy Iovine yang pernah bekerja 
dengan Patti Smith, John Lennon dan Bruce Springteen. Sekarang ini, ia sukses 
dengan perusahaan rekaman Interscope-nya.  

Mereka mengadakan tour ke Jepang di bulan yang sama. Ini adalah 
konser pertama mereka di Asia. Di bulan ini pula The Edge mendapat anak 
pertamanya, Hollie. Nantinya, Hollie mempunyai 2 adik perempuan, yaitu Arran 
dan Blue Angel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Into The Heart of U2 | Part 3 

Di tahun 1984, mereka mulai memikirkan album selanjutnya. U2 
menginginkan Brian Eno menjadi produser album mereka. Eno, mantan personil 
Roxy Music ini sempat bekerja dengan Talking Heads dan David Bowie.  
Sebenarnya Eno kurang tertarik dengan U2, tapi ia memenuhi juga undangan 
mereka. Ternyata semua yang ada di pikiran Eno langsung berubah setelah ia 
bertemu Bono, dkk. Ia sangat terkesan saat pertama kali ia bertemu dengan 
Bono. Selain terkesan dengan Bono, ia juga kagum melihat kejujuran serta 
kepercayaan antar personil dalam bermusik. Eno sangat yakin kalau ia harus 
menjadi produser U2.Empat bulan kemudian, mereka mendapat gelar "Band Of 
The Year" dari hasil polling penulis Rolling Stone.  

Mereka mulai masuk ke dapur rekaman mereka di Slane Castle, Irlandia. 
Proyek rekaman mereka diselesaikan di Windmill Lane Studio. Di bulan Oktober, 
album Unforgettable Fire (UF) keluar. Nama album ini terinspirasi dari lukisan 
pelukis Jepang mengenai bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka melihat 
lukisan ini di Chicago Peace Museum beberapa bulan lalu. UF meraih no. 1 di 
Inggris. Lagunya antara lain adalah : A Sort Of Homecoming yang terinspirasi 
dari penyair Rumania, Paul Celan yang menulis "Poetry is a sort of homecoming", 
sedangkan Pride (In The Name Of Love) dan MLK adalah lagu yang didedikasikan 
untuk Martin Luther King. Album ini mendapat banyak pujian dari para kritikus 
musik.  

Mereka memulai tour ke New Zealand, Australia, Eropa dan USA selama 4 
bulan, lalu kembali ke Dublin untuk konser di hadapan 55.000 fans mereka. Saat 
berada di Atlanta, USA, mereka diundang oleh istri Martin Luther King, Coretta 
King ke MLK Center. Adam mengaku kalau acara itu adalah salah satu momen 
yang paling membanggakan dalam hidupnya.  
Pada tahun yang sama, mereka mendirikan label bernama Mother Records. 
Tujuannya nggak lain adalah untuk membantu para musisi berbakat yang 
kesulitan mendapat kesempatan untuk rekaman. Mereka akan membantu group 
itu sampai mendapat perjanjian dengan major label. Mereka tahu benar betapa 
sulitnya bagi sebuah band baru mendapat kesempatan untuk rekaman. 

Di tahun 1985, Adam dan Bono ikut ambil bagian dalam Band Aid yang 
diprakarsai oleh Bob Geldof. Band keroyokan ini meluncurkan single, Do They 
Know It's Christmas karya Bob Geldof dan Midge Ure yang ditujukan kepada para 
korban di Ethiopia. Artis-artis lain yang ikut gabung dalam band ini seperti Sting, 
Bryan Adams, Queen sampai Robert Plant dan Jimmy Page ikut ambil bagian di 
konser amal Live Aid di Wembley bersama 22 pertunjukan lainnya. Konser yang 
juga dihadiri oleh Pangeran Charles dan Lady Di ini dihadiri 90.000 orang.  

Mereka dijadwalkan manggung selama 15 menit untuk membawakan 3 
lagu yaitu : Sunday Bloody Sunday, Bad dan Pride (In The Name Of Love). 
Karena terlalu asyik dengan respon penonton, U2 terus bernyanyi sampai pada 
saat menyanyikan sebuah lagu Rolling Stone, ada seorang penonton cewek yang 
memanggil Bono. Kemudian Bono langsung turun dari panggung dan memeluk 
cewek itu erat-erat. Peristiwa itu menjadi bagian terbaik dari Live Aid. U2 
manggung setelah The Police (yang ketika itu merupakan penampilan terakhir 
The Police). Sting, pentolan The Police, meramalkan U2 bakal menjadi band rock 
terbesar. Dan bukan tidak mungkin U2 dapat menggantikan era The Police… 

Setelah Live Aid, Bono dan istrinya berada di Ethiopia selama 4-5 minggu 
(tanpa publikasi) sebagai sukarelawan World Vision untuk memberi pendidikan 



mengenai kesehatan kepada orang-orang di negeri miskin itu. Sementara Ali 
membuat permainan untuk anak-anak, orang-orang World Vision meminta Bono 
yang dipanggil "The Girl With The Beard" oleh orang setempat itu untuk 
menciptakan lagu pengiring permainan tersebut (nantinya akan diterjemahkan ke 
bahasa Amaric). Anak-anak belajar menyanyikan lagu ciptaan Bono dan 
memainkan permainan yang dibuat Ali.  

Kemudian pasangan ini pergi ke El Savador yang sedang dalam suasana 
perang. Bono sendiri mengatakan kalau ia sebenarnya ingin pergi sendiri saja, 
karena tempat itu terlalu bahaya untuk Ali. "Saya nggak mau Ali mendapat 
masalah…", tuturnya. Berhubung Ali tetap bersikeras untuk ikut ke sana, 
akhirnya ia menyerah juga. 

Sekembalinya di Dublin, Bono ikut dalam album Sun City: Artists 

Against Apartheid yang diprakarsai oleh Little Steven. Artis-artis lain yang ikut 
ambil bagian adalah : Bob Dylan, Pete Townshend (The Who), Bruce Springteen, 
Peter Wolf (J.Geils Band). Bono menyanyikan lagu ciptaannya, Silver And Gold 
bersama Keith Richards dan Ron Wood dari Rolling Stones.  
Di Dublin, Bono bertemu dengan Maire Ni Bhraonain, vokalis group Clannad. Bono 
sangat menyukai lagu Theme From Harry's Game yang dimainkan group yang 
mencampurkan antara musik tradisional dan moderen ini. Mereka pun berduet di 
lagu In A Life Time. Bono menganggap Maire seperti kakaknya sendiri, dan 
Clannad adalah salah satu group Irish favoritnya. Maire mengaku kagum melihat 
Bono yang begitu menghayati In A Life Time ciptaannya, meski Bono baru 
mendengar lagu itu untuk pertama kalinya,  
Di tempat lain, The Edge membuat soundtrack Captive di mana vokal lagu 
Herroine pada album tersebut diisi oleh Sinead O'Connor. Soundtrack itu dirilis di 
bulan September 1986. 

Di akhir tahun 1985, seluruh personel band ini berkumpul di tempat Larry 
sambil mendengarkan koleksi album country dan western milik Larry yang 
memang penggemar berat musik tersebut. Dari sana mereka mendapat inspirasi 
untuk album U2 selanjutnya. 

Pada bulan Mei 1986, diadakan konser amal Self-Aid. Artis-artis Irish lain 
yang ikut selain U2 (sebagai artis utama) adalah Elvis Costello, Van Morrison, 
Boomtown Rats, Clannad, Cactus World News (yang sempat mengeluarkan single 
produksi Bono dari Mother Records), dll. Bono juga menyerukan kejadian 
Chernobyl (pencemaran radio aktif di Ukraina yang menelan ribuan korban jiwa) 
yang terjadi 3 minggu sebelum konser itu. Ternyata U2 masih belum puas 
mengikuti kegiatan-kegiatan amal. Kali ini mereka ikut ambil bagian di Amnesty 
International Conspiracy Of Hope Tour. Tour 6 kota itu juga diikuti Sting, Lou 
Reed, Neville Brothers dan Peter Gabriel.  

Saat kembali ke Dublin, Bono mendapat kabar kalau asisten pribadinya, 
Greg Carroll, meninggal karena kecelakaan saat membawa motorbike milik Bono 
di New Zealand. Bono dan Larry langsung ke New Zealand untuk menghadiri 
pemakamannya. Bono sempat membuat lagu One Tree Hill untuk Carroll. Album 
selanjutnya ini mereka dedikasikan untuk Carroll. Bono memakai gambar"desert" 
(gurun) di album selanjutnya untuk menggambarkan peristiwa itu. Mereka sangat 
"down" atas kepergian Carroll. Bahkan mereka mengaku tidak bisa tidur selama 3 
hari karena kejadian itu.  
Sebelum album terakhir dikerjakan, ada rumor kalau Larry mendapat kecelakaan 
dan sedang berada di ruang gawat darurat. Kabar buruknya, kemungkinan 
drummer  ini tidak akan bisa main drum lagi. Para penggemar U2 langsung 
kalang-kabut. Untung saja kegelisahan para fans segera berhenti ketika 



diinformasikan kalau Larry yang memang mendapat kecelakaan parah di bagian 
lengan itu berhasil diobati dan tidak dilarikan ke UGD. 

Pada bulan Maret 1987, The Joshua Tree dirilis. Diproduksi oleh Brian 
Eno dan Daniel Lanois dengan 3 lagu yang di-remix oleh Steve Lillywhite. The 
Joshua Tree disebut-sebut sebagai "American Album" karena sentuhan Amerika-
nya yang sangat kental. Judul album ini diambil dari nama kota kecil di Death 
Valley, California. Kemudian, mereka mengadakan konser The  Joshua Tree di 
King's Hall, Belfast. Sinead O'Connor yang sempat bekerjasama dengan The Edge 
menjadi artis pembuka konser tersebut. 
Saat The Joshua Tree diluncurkan, London's Tower Records khawatir akan terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan. Maka toko itu menjual album ini di jam midnight. 
Perkiraan toko itu benar, seribu orang mengantri untuk membeli album ini. Hal 
yang sama juga terjadi di Dublin dan Belfast.  

The Joshua Tree menduduki peringkat 1 di Inggris, USA, juga 22 negara 
lain. Mereka mengadakan tour pertama kalinya di negara yang menginspirasikan 
album tersebut pada bulan April. Di akhir bulan, mereka mendapat kehormatan 
sebagai cover majalah Time. Dalam sejarah, group musik yang pernah mendapat 
kesempatan menjadi cover majalah itu hanya The Beatles dan The Who. Cover itu 
bertema "Rock's Hottest Ticket".  
Banyak selebritis yang datang ke konser mereka di L.A, misalnya Madonna-Sean 
Penn, Harry Dean Stanton yang sempat pergi ke belakang panggung untuk 
meminta opini Bono mengenai lagu yang diciptakannya, dan Mickey Rourke yang 
menjadi penonton langganan. Bob Dylan juga sempat berduet dengan Bono di 
konser tersebut. 

Pada bulan November 1987, terjadi peristiwa naas di Enniskillen, Irlandia 
Utara. IRA (Irish Republican Army) membunuh 10 warga sipil dengan bom di 
acara Remembrance Sunday Service. Bono menyerukan hal itu dan menyanyikan 
Sunday Bloody Sunday. Mungkin karena kerasnya seruan Bono, mereka 
dirumorkan menjadi donatur IRA. Rumor itu ditolak mentah-mentah oleh U2.  

U2 “on the road” selama 9 bulan di Amerika dan Eropa dengan total show 
110 kali. The Joshua Tree disebut-sebut sebagai album terbaik dekade 80'an. 
Sedikit ironis, karena album ini tidak mewakili album-album yang dikeluarkan 
musisi-musisi lain di dekade tersebut yang banyak menggunakan synthetizer dan 
drum machine. The Joshua Tree telah terjual mencapai 12.000.000 keping. 
hingga sekarang, album ini terjual lebih dari 16.000.000 keping.  
Konser-konser U2 selalu dipadati puluhan ribu penggemar. Mereka mulai disebut-
sebut sebagai band terbesar dunia.  
Tak lama kemudian, buku biografi mereka, "The Unforgettable Fire" karangan 
Eamon Dunphy masuk dalam deretan best-sellers. Menurut para fans, buku ini 
sangat informatif, karena mereka dapat mengetahui U2 di era album The 
Unforgettable Fire yang memang jarang dibahas. 

Kesuksesan U2 tidak berhenti sampai di situ. Pada bulan Maret, U2 
memenangkan Grammy dengan kategori "Album Of The Year" dan "Best Rock 
Performance". Penghargaan ini semakin mengukuhkan U2 sebagai salah satu 
band rock terbesar.  

Sebulan kemudian, mereka menyiapkan album dan film Rattle And Hum. 
Kalimat "Rattle And Hum" diambil dari lagu Bullet The Blue Sky. Film itu 
merupakan dokumentasi perjalanan tour Joshua Tree mereka. U2 memilih Phil 
Joanou, sutradara muda yang pernah menyutradarai dua episode 'Amazing 
Stories' milik Steven Spielberg untuk menyutradarai film ini. 



Saat mereka sedang menambah track untuk album Rattle And Hum, 
Jimmy Iovine meminta U2 untuk bergabung dengan Sting, Run DMC, Bruce 
Springteen, Madonna, Annie Lennox, dan banyak musisi terkenal lainnya untuk 
membuat album A Very Special Christmas. Mereka sendiri menyanyikan lagu 
milik Phil Spector berjudul, Christmas (Baby Please Come Home). 

Salah satu momen U2 yang menarik di tahun 1987 adalah saat mereka 
menjadi The Dalton Brothers. Tepatnya pada bulan Oktober, Los Lobos, band 
yang sempat terkenal dengan "La Bamba"nya direncanakan menjadi band 
pembuka. Tapi, Los Lobos tertinggal pesawat yang membawa mereka ke kota 
tempat diadakannya konser. U2 nggak kehilangan akal. Mereka memakai wig dan 
pakaian yang pas plus topi cowboy, lalu ke panggung sebagai band pembuka U2 
dengan nama The Dalton Brothers. 

Rattle And Hum dirilis pada bulan September, 1988. Single pertamanya, 
Desire, meraih no. 1 di Inggris dan no. 3 di Amerika. Double albumnya dirilis di 
bulan berikutnya. Hebatnya, U2 sudah meraih platinum di Inggris saat album itu 
belum dirilis. Videonya dirilis pada tanggal 27 Oktober, bersamaan dengan 
dirilisnya buku bertitel sama. Buku ini menceritakan bagaimana proses 
penyutingan video tersebut. Saat ditanya, mengenai film tersebut. "Kamera 
selalu mengikuti kami…aneh rasanya. Kalau saja kita bisa mengingat siapa yang 
memberi ide itu (memfilmkan U2), kayaknya kita bakal ngebunuh dia…", kata 
Edge tertawa. 

Album yang melibatkan Bob Dylan, Memphis Horns dan B.B King ini 
meraih no. 1 di Inggris dan Amerika. Untuk videonya, mereka mengeluarkan 
dana 5 juta $ dari kantong mereka sendiri. 
Meski kesuksesan besar sudah diraih, U2 tetap berusaha untuk low profile. 
Bahkan, pada satu malam saat mereka berada di limousine, mereka bertemu 
laki-laki yang sedang mengendarai mobil "murah"nya. Di lampu merah, salah 
satu personil membuka jendela limousine dan menanyakan kepada si pengemudi 
mobil itu berapa harga yang ia mau dari mobilnya. Dengan entengnya ia 
menjawab 900 $. Para personil langsung mengosongkan dompet masing-masing 
dan meminta si pengemudi bertemu mereka di belokan selanjutnya. Si 
pengemudi mobil itu nggak menghentikan mobilnya. Mungkin ia berpikir kalau 
orang-orang di mobil mewah itu cuma bercanda. 

Ulang tahun Bono ke-29 adalah hari ulang tahun yang paling berharga 
baginya. Karena hari itu bersamaan dengan kelahiran putri pertamanya yang ia 
beri nama Jordan, nama ini diambil dari alkitab. Bono sendiri mengatakan kalau 
kelahiran Jordan nggak bisa dibandingkan oleh apapun.Tiga bulan kemudian, 
Adam ditangkap polisi di mobil Aston Martin-nya karena ketahuan membawa 
mariyuana seberat 19 gr untuk dijual. Ia juga tertangkap untuk kedua kalinya di 
Dundrum Station. Adam menghadiri persidangan pada tanggal 1 September. Ia 
dijatuhi hukuman membayar sebesar £24.000 kepada Woman's Aid Refugee 
Centre. Adam shock dengan jumlah sebesar itu, tapi McGuinness menyatakan 
setuju dengan hukuman tesebut. Beberapa waktu kemudian, penggemar reggae 
itu dinyatakan bersih dari obat-obatan terlarang dan tidak mendapat hambatan 
dalam mengurus visa ke Amerika, Jepang atau Australia. 

U2 melakukan tour "Love Town" pada bulan September. Negara-negara 
yang mereka kunjungi adalah Selandia Baru, Australia, Jepang dan Eropa. Set 
list-nya adalah lagu-lagu di Rattle And Hum. B.B King ikut serta dengan mereka 
pada setiap konser. Tour berakhir dengan 4 tour dates di Dublin. Finalnya pada 
tahun baru yang disiarkan di radio-radio Eropa dengan pendengar diperkirakan 
sebanyak 500 juta orang. Di akhir acara Bono mengatakan, "We have to go away 



and just dream it all up again". Pernyataan Bono itu sempat membuat rumor 
kalau band ini bakal bubar. Adam selaku wakil band langsung meluruskan 
pernyataan itu. Ia mengatakan kalau mereka bakal pergi sebentar untuk 
introspeksi diri dan mencari sound baru.  

Kesuksesan U2 sangat berpengaruh di negara asal mereka, Irlandia, 
khususnya di bidang musik. Mereka telah menjaring banyak musisi berpotensi 
lewat Mother Records. U2 juga merupakan salah satu industri penting negara itu, 
karena pendapatan mereka di bidang musik yang sangat besar. Dinding luar 
studio Windmill Lane mereka telah dipenuhi berbagai macam grafitti dari para 
fans yang membuat banyak turis menyempatkan diri untuk datang melihatnya. 
Bahkan grafitti tersebut melebihi banyak grafitti di Abbey Road milik The Beatles 
saat mengalami masa cemerlangnya. Segala sesuatu yang behubungan dengan 
perjalanan karir U2 juga menjadi obyek menarik untuk para wisatawan. 

Sementara itu, pertanyaan mengapa U2 tetap tinggal di Dublin meskipun 
pajak negara itu sangat tinggi terus diperbincangkan. Paul McGuinness 
mengatakan kalau U2 mengerjakan proyek rekaman dan mendapat penghasilan 
di Dublin. Seluruh keluarga mereka pun tinggal di Dublin, dan nggak ada masalah 
buat mereka dalam membayar pajak negara yang sangat tinggi sekalipun.  

Saat musim panas di tahun 1990, U2 memutuskan untuk tinggal sekitar 2-
3 bulan di Berlin untuk mencari inspirasi dan merekam materi album selanjutnya. 
Mereka menyewa rumah dan memulai rekaman di studio Hansa, studio rekaman 
yang juga sempat dipakai oleh David Bowie, Nick Cave, Iggy Pop dan David 
Byrne. Lalu mereka kembali ke Dublin, tepatnya di Dalkey, untuk 
menyelesaikannya. Album ini diproduseri oleh Daniel Lanois. Ia mengatakan 
kalau album ini merupakan wujud dari semakin dewasanya U2. Dalam proses 
pembuatan album ini, U2 sama sekali nggak tahu apa yang mereka cari, tapi 
mereka tahu benar apa yang mereka nggak inginkan. Mereka juga banyak 
mendengarkan rap, reggae, dance dan album-album Massive Attack. 

Di tahun ini pula, The Edge menghadapi masalah berat. Istrinya tiba-tiba 
meminta cerai. Tentu saja keputusan Aislinn yang telah mendampinginya lebih 
dari 10 tahun ini sangat mengejutkan. Edge merasa hubungan mereka selama ini 
baik-baik saja. Banyak wartawan yang mengatakan kalau Aislinn punya 
hubungan khusus dengan orang lain.  
Karena Edge tidak boleh tinggal serumah dengan Aislinn dan ketiga anak mereka, 
ia tinggal sementara di paviliun yang ada di rumah Adam. "Situasi itu benar-
benar membuatnya sedih, apalagi harus berpisah dengan ketiga putrinya. Ia tipe 
ayah yang sangat sayang dan setia terhadap anak-anaknya", kata salah satu 
teman dekat Edge. Edge sendiri mengaku kalau sangat berat baginya untuk 
mendapatkan situasi normal, dan Bono mengaku kalau situasi ini banyak 
mempengaruhi lirik yang terdapat di album yang sedang mereka kerjakan. 

Pada bulan Mei, Bob Dylan merayakan ulang tahun setengah abadnya. 
Bono menulis puisi berjudul "Fifty Reasons Why I Love Bob Dylan As He Turns 
50".  
Pada tanggal 7 Juli 1990, anggota keluarga Bono bertambah lagi dengan lahirnya 
Memphis Eve, putri kedua Bono yang lahir di Mount Carmel Hospital, Dublin. 
Tidak seperti saat Jordan lahir di mana banyak wartawan memburunya, keluarga 
ini menutup rapat-rapat kelahiran Eve dari pers. 
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Album mereka, Achtung Baby keluar pada tanggal 18 November 1991. 
Tadinya, album ini akan diberi titel "Adam" (mungkin karena ada pose full-frontal 
si bassist tanpa sehelai benangpun di lembaran album itu). Banyak yang 
berpendapat kalau Achtung  Baby adalah album yang "powerful". Bono sendiri 
mengatakan kalau Edge bener-bener gila kalau sudah bersama gitarnya. Mungkin 
sisi enerjik gitaris yang dikenal sangat kalem itu terletak pada permainan 
gitarnya. 
 
Mereka memulai tour konser ZOO TV. ZOO TV termasuk salah satu konser besar 
di dunia. 4 buah layar besar, televisi-televisi, beberapa trabant (mobil kecil) 
bergambar yang digantung dan mirrorballs ikut menjadi elemen-elemen 
panggung. Bono juga memperkenalkan 3 karakternya, yaitu : The Fly yang 
terkenal dengan kacamata dan baju kulit berwarna hitam mengkilat, MacPhisto 
(parodi iblis Mephistopheles) dengan make-up putih pucat plus tanduk merak dan 
baju ala Elvis-nya, lalu Mirrorball Man yang bisa dibilang sindiran terhadap 
pendeta-pendeta di TV Amerika, politikus dan berbagai macam orang-orang yang 
sibuk dengan omong kosongnya. Karakter Mirrorball Man hanya dibawakan di 
Amerika karena karakter ini dianggap tidak cocok jika dibawakan di Eropa. 
Panggung ZOO TV juga menampilkan dua belly dancers, Christina Petro dan 
Morleigh Steinberg. Nama terakhir adalah koreografer ternama Los Angeles yang 
akhirnya dinikahi Edge. 

Tour yang mendapat keuntungan bersih sekitar 67.000.000$ itu dimulai di 
USA pada bulan Februari, 1992. Setelah itu ke Eropa dan ke Amerika lagi. Adam 
memberi ide kepada Bono, bagaimana kalau Bono membawa telepon supaya ia 
bisa memakainya saat konser. Bono setuju, dan ia mulai menelpon perdana 
menteri Inggris saat itu, John Major (tapi Major sedang keluar), lalu berkali-kali 
menelepon George Bush yang sedang sibuk berkampanye, sampai-sampai Bush 
memberi pernyataan di salah satu acara kampanyenya kalau U2 menelponnya 
setiap malam. Bono juga memesan 100.000 pizza untuk para penonton. Waktu 
itu, Bill Clinton (yang saat itu menjadi saingan Bush dalam menduduki kursi 
presiden) menelepon U2 saat acara jumpa fans lewat saluran telepon di radio, 
dan sempat mampir ke kamar hotel Bono di Chicago, karena kebetulan mereka 
menginap di hotel yang sama. Mereka juga mengundang Lou Reed Charles 
Bukowski dan William Burroughs (penyair) di panggung ZOO TV . Bahkan Larry 
sempat beranjak dari drum set-nya dan menyumbang beberapa lagu seperti 
"Dirty Old Town" saat konser berlangsung. Penonton menyukai penampilan 
ekslusif yang langka itu.  

Di bulan Juni, mereka mengadakan konser protes atas berdirinya instalasi 
nuklir di Sellafield, Inggris. Bersama Lou Reed, Kraftwerk, Public Enemy (PE) dan 
Bad II (2 nama terakhir adalah band pembuka ZOO TV), mereka mengadakan 
konser di G-Mex Centre, Manchester. Esoknya, U2 (sebagai aktivis Greenpeace) 
pergi ke Sellafield untuk meneruskan aksi protesnya. Meski sempat main kucing-
kucingan dengan polisi, mereka berhasil juga ke tempat itu. Aktivis 
Greenpeace(Ali juga ikut aktif) memang sedang berusaha menghentikan proyek 
nuklir itu. 

Di awal 1990'an, U2 dan Harry Crosbie membeli sebuah gedung tua di 
kota Dublin dan merenovasinya menjadi hotel lux yang dinamai The Clarence 
Hotel. Hotel berfasilitas 50 kamar itu dilengkapi nightclub bernama The Kitchen 



yang menjadi tongkrongan para musisi Dublin. 
Bono sempat menjadi model cover majalah Vogue bersama supermodel Christy 
Turlington di bulan Desember, 1992. Ia (dengan kostum The Fly-nya) menjadi 
cowok pertama untuk cover Vogue dalam 25 tahun terakhir. 

Album mereka berikutnya, Zooropa dirilis bulan Juli, 1993. Album yang 
dikerjakan selama 6 minggu ini mendapat peringkat no.1 di Amerika dan no.2 di 
Inggris. Desain album yang dikerjakan oleh Steve Averill dan teman-temannya 
meraih grammy untuk kategori desain album terbaik. Album ini juga meraih 
album alternative terbaik sedang tiga video klipnya (Stay, Lemon dan Numb) 
adalah video terkeren mereka.  

Di luar panggung, Adam sibuk date dengan salah satu supermodel 
terkenal, Naomi Campbell. Rocker kencan dengan model bisa dibilang standar 
rock 'n' roll lifestyle. Tetapi U2 berusaha menunjukkan kalau mereka nggak 
memakai hal itu untuk mencari sensasi. Pasangan yang dibilang nyentrik ini 
terlihat serius, bahkan mereka sempat mengumumkan akan menikah. Namun 
Adam-Naomi akhirnya memutuskan untuk bubar. Adam sempat mengaku kalau 
perpisahan itu merupakan pukulan berat baginya.  

Setelah tour berakhir, U2 membuat beberapa episode "ZOO TV" yang 
diudarakan di berbagai negara. Khusus untuk Dublin, episode-episode tersebut 
mendapat waktu ekstra. Di sana juga ditampilkan William Burroughs dan Winona 
Ryder. Mereka kembali membuat berita dunia setelah menandatangani kontrak 
untuk 5 album sebesar kira-kira 200 juta dollar. Salah satu kontrak terbesar di 
dunia musik.  

Setelah era Zooropa berakhir, para personil istirahat cukup lama. Bono 
dan sahabatnya, Gavin dan Maurice Seezer juga sempat menggarap soundtrack 
film In The Name Of The Father garapan Jim Sheridan yang juga menjadi 
nominasi film terbaik di Academy Awards. Bono dan Gavin berduet di lagu yang 
bertitel sama dengan film dan menciptakan lagu "You Made Me The Thief Of Your 
Heart" yang dinyanyikan oleh Sinead O'Connor. Bono dan Gavin telah bersahabat 
selama lebih dari 15 tahun. Nggak bisa dipungkiri kalau Gavin adalah salah satu 
orang terdekat Bono. Mereka sering pergi bareng untuk jalan-jalan, minum di bar 
atau sekadar nemenin rekaman. "Saya selalu memperhatikan Gavin sedekat 
mungkin, karena apa yang ia lakukan sekarang bisa jadi akan saya lakukan 10 
tahun mendatang", tutur Bono yang mengaku kagum pada sahabatnya itu.  

Di tahun 1993, Larry dan Adam sempat manggung live dengan Michael 
Stipe dan Mike Mills dari R.E.M. yang juga penggemar berat U2 untuk 
menyanyikan lagu One. Hasil penjualan rekamannya disalurkan ke lembaga sosial 
yang mengurus kasus anak-anak hilang. Group dadakan itu bernama Automatic 
Baby, kata "automatic" berasal dari album R.E.M., Automatic For The People, 
sedangkan kata "baby" berasal dari album Achtung Baby. Beberapa waktu 
kemudian, video U2 ZOO TV Live In Sydney meraih Grammy untuk kategori 
Live (video) terbaik. Setelah itu, seperti kata Adam, mereka menikmati masa 
istirahat yang paling panjang selama karir mereka.  

Di tahun 1995, mereka bersama Brian Eno di bawah nama Passengers 
membuat album Passengers: Original Soundtracks 1 yang berisi lagu-lagu 
untuk berbagai film independen. Passengers juga dibantu oleh penyanyi tenor, 
Luciano Pavarotti di lagu Miss Sarajevo yang filmnya berhasil mendapat 
penghargaan, dan Holi di Ito Okashi dan One Minute Warning. Adam ikut 
menyumbang suara lewat beberapa baris narasi di lagu Your Blue Room. Album 
ini penuh nuansa electronic dengan komposisi yang bagus. Entah kenapa, Larry 



mengaku nggak suka dengan album ini. Saat ikut pentas bersama Pavarotti di 
Modena, Italia. Bono, Edge dan Eno mendapat sambutan paling meriah dari 
penonton. Semua penonton ikut menyanyikan One saat lagu itu dimainkan. 
Selain mereka, banyak musisi lain yang ikut dalam konser untuk memberi dana 
ke organisasi sosial War Child yang membantu anak-anak malang di Bosnia ini, 
antara lain Dolores O'Riordan (The Cranberries), The Chieftains dan Zucherro 
yang sempat menulis lagu bareng Bono.  

Eksisnya U2 di dunia musik diakui oleh dunia. Salah satu buktinya adalah 
saat diadakannya MTV Europe Music Awards. Acara itu benar-benar seperti "U2's 
Day". Sejarah, kegiatan di organisasi-organisasi lingkungan dan sosial mereka 
sampai penerimaan award sebagai group terbaik dilaksanakan pada hari itu. MTV 
juga nggak ragu untuk membuat acara "U2 A to Z" yang diudarakan non-stop 
selama 2 hari. 

Tahun 1995, penyanyi legendaris, Frank Sinatra terbang ke Dublin untuk 
rekaman dengan Bono dalam lagu I've Got You Under My Skin milik Frank. Lagu 
ini menjadi lagu andalan dari album duet Sinatra, Duets dan dijadikan video klip.  
Larry dan Adam menunjukkan kemampuannya di tahun 1996 lewat lagu Mission : 
Impossible yang menjadi theme song dari film berjudul sama dan dibintangi Tom 
Cruise. Larry tidak hanya bermain di belakang drum set-nya tapi ikut menjadi 
produser dan aranjer. Lagu ini berhasil memasuki Top 10 Billboard (salah satu 
dari sedikit lagu instrumental yang sukses di chart bergengsi tersebut) dan 
mereka menjadi tamu kehormatan di MTV Video Music Awards 1996.  

Di tahun 1996, tepatnya di bulan Mei, Larry dan pacarnya sejak SMU, Ann 
Acheson, mendapatkan anak pertama mereka, Aaron Elvis (diambil dari nama 
Elvis Presley, idolanya). Pada tahun yang sama, U2 menelurkan hit Hold Me, Thrill 
Me, Kiss Me, Kill Me lewat soundtrack "Batman Forever". Sebenarnya, lagu ini 
direncanakan masuk di jajaran lagu-lagu album 'Zooropa'. Video klip lagu ini 
menampilkan personil-personil U2 versi kartun. Setelah Edge, kini giliran Bono 
dan Adam yang kerja bareng dengan Donal Lunny di proyek milik Lunny, 
Common Ground : The Voices Of Modern Irish Music di tahun 1996. Mereka 
membawakan lagu Tomorrow dari album October dalam versi baru. 
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U2 mengerjakan album selanjutnya di 4 studio, yaitu Windmill Lane, 
Hanover, The Works di Dublin dan South Beach Studios di Miami. Para 
penggemar benar-benar ekstra sabar menunggu album ini, karena pihak U2 
selalu mengundur waktu rilis. Sebelum merilis, sempat ada masalah, yaitu 
diputarnya single pertama album ini di internet tanpa seijin pihak band. Berbeda 
dengan album lain, album ini nggak dibantu oleh Brian Eno dan Daniel Lanois. 
Howie B (DJ) banyak membantu mereka, sampai-sampai ia disebut-sebut sebagai 
personil kelima. Larry banyak ambil bagian dalam proses rekaman, seperti loops 
dan programming yang sempat ia pelajari bersama Adam di Amerika saat masa 
istirahat. Mereka benar-benar bekerja keras menggarap album yang diproduseri 
Flood ini. Howie B yang mulanya menyangka kalau proses rekaman itu bakal 
cepat mengaku kewalahan gara-gara group ini selalu ingin hasil yang sesempurna 
mungkin. 

Album yang bertitel Pop ini keluar pada bulan Maret, 1997. Menurut para 
kritikus, album ini sempurna (bahkan Time memasukkan album ini di jajaran the 
best music in 1997). Banyak yang memberi nilai tinggi untuk kualitasnya'. Tapi 
apa boleh buat, banyak pendengar yang kecewa dengan perubahan ini. Unsur 
techno yang kuat dan musik yang sangat berbeda membuat para pendengar U2 
kaget. Meski begitu, banyak musisi yang mengaku kagum dengan keberanian U2 
untuk membuat perubahan ini. Bono mengaku sebal dengan orang-orang selalu 
merasa kurang dengan apa yang telah mereka hasilkan. "Album itu jadi no.1 di 
28 negara…", ujar Bono. Kalau dipikir, wajar saja jika mereka dongkol, karena 
mereka bekerja hampir 24 jam sehari selama berbulan-bulan untuk album itu.  

Mereka memulai tour dunia mereka bertitel Popmart pada bulan April di 
Las Vegas yang tentunya dihadiri banyak selebritis. Tour ini memakan biaya 
besar seperti ZOO TV.Di sana ada pernak-pernik panggung, lengkungan raksasa 
(banyak yang menganggap itu plesetan logo McDonald's, tapi U2 mengatakan itu 
terinspirasi dari Gateway Arch, di St. Louis), lemon raksasa yang dibuka di 
tengah panggung di tengah pertunjukan, tusuk gigi raksasa, layar berukuran 
sangat besar, dll. Harga tiket konser yang mahal selalu dipermasalahkan oleh 
para wartawan. Sepuluh tahun yang lalu, orang bisa melihat mereka dengan 19$. 
Sekarang mereka harus mengeluarkan uang sebesar 38$-58$. Mungkin ini 
karena faktor biaya tour yang menelan jumlah yang sangat besar. Mereka harus 
mengeluarkan biaya tour sebesar 7.000.000$ dan mengeluarkan 250.000$/hari 
supaya tour tetap berjalan. Bahkan konser mereka di Bosnia, Sarajevo, yang 
berhasil mengumpulkan keuntungan lumayan (lebih dari 100.000$) harus 
dipangkas dulu sebelum disumbangkan. 

Suguhan Popmart sama megahnya dengan ZOO TV. Komposisi permainan 
instrumen setiap set lagu patut diacungi jempol. Mereka juga memikirkan tentang 
sound apa yang keren untuk live saat mereka masih rekaman. Karena itu, banyak 
lagu yang masuk di set list memiliki banyak versi. U2 selalu memberi suasana 
berbeda antara lagu di album dan di konser. Tampil live memang sangat penting 
untuk mereka, karena itu mereka nggak pernah main-main dalam menyiapkan 
tour. Dibuat pula web-site Popmart yang diurus oleh Sebastian, adik Adam yang 
sekarang ini adalah pemilik salah satu cyber café di Dublin. 
Meski suka banget dengan tour, Bono yang selalu didampingi ayahnya saat tour 
itu mengaku kebingungan dalam membina hubungannya dengan istri dan kedua 
anaknya. "Sepulang dari tour, saya suka merasa seperti turis di rumah 



sendiri…mereka (keluarganya) baik-baik saja meskipun saya nggak 
ada…kayaknya, sulit bagi saya untuk mendapatkan kehidupan yang normal 
setelah keliling dunia".  

Kembali ke Popmart. Untuk band pembuka, U2 merekrut group-group 
potensial seperti Oasis, Third Eye Blind, Ash, Placebo, Smash Mouth, Rage 
Against The Machine, Fun Lovin' Criminals dan Skunk Anansie. Bill Clinton, 
presiden USA yang dulu sempat bertemu U2, juga sempat mengundang mereka 
ke White House saat mereka berada di negeri Uncle Sam itu. 

Pada bulan Juni 1997, mereka ikut konser besar bermisi sosial "Tibetan" 
yang diprakarsai pentolan Beastie Boys, Adam Yauch. Selain U2, ada R.E.M., 
Marilyn Manson, Radio Head, dan banyak musisi beken lain. Di bulan Agustus, ex-
The Beatles, George Harrison memberi pernyataan kalau U2 nggak berbakat, 
komersil, besar kepala dan mementingkan diri sendiri. The Edge mengaku sedih 
dengan pernyataan Harrison. Ironisnya, waktu itu mereka baru saja merilis single 
yang di dalamnya terdapat cover version The Beatles, Happiness Is a Warm Gun. 
Selain sibuk tour, U2 juga tampil di acara MTV Video Music Awards dan MTV 
Europe Music Awards di mana mereka memenangkan kategori "Best Live Act". 
Tidak bisa dipungkiri kalau Bono sering menjadi trendsetter. Kacamata The Fly 
dan kacamata kuning-nya sukses menjadi mode dunia. Tetapi, mereka selalu 
menolak dianggap fashionable. 

Di akhir Agustus, Lady Di meninggal karena tabrakan mobil. Sebagai 
wujud perhatiannya, mereka ikut di album Tribute To Diana dengan nama 
Passengers bersama Pavarotti lewat lagu Miss Sarajevo. Beberapa bulan setelah 
itu, Michael Hutchence, vokalis INXS, yang juga teman mereka, ditemukan 
gantung diri di kamar hotel di Sydney. Mereka menyempatkan diri untuk 
menyanyikan lagu One untuk Hutchence pada konser mereka. Tour berakhir pada 
bulan Maret 1998 di St. Johannesburg, Afrika Selatan yang ditonton oleh presiden 
Af-Sel, Nelson Mandela. Setelah itu, Bono, Larry dan keluarga mereka berlibur di 
Perancis. Sementara Adam masih betah menikmati suasana Afrika bersama 
pacarnya, Susie Smith, kru Principle Management U2 Dublin. 

Di bulan Mei, Irlandia mengadakan referendum perdamaian. U2 
mengadakan konser duet "Yes Campaign" di Belfast (Irlandia Utara) bersama 
group alternative lokal yang sudah dikenal dunia, Ash. Para generasi muda 
Irlandia baik Kristen maupun Katholik yang rata-rata nggak setuju dengan 
permusuhan 2 agama itu benar-benar berbaur di konser itu. Masih di bulan Mei, 
U2 ikut ambil bagian di serial kartun terkenal, "The Simpsons" di episodenya yang 
ke-200. Tentu saja ini kebanggaan tersendiri, apalagi U2 bukan berasal dari 
Amerika. Para personil sempat mengatakan kalau mereka menyukai serial kartun 
ini. 

Setelah beristirahat, Bono sibuk dengan film science-fiction yang ia 
kerjakan bersama Wim Wenders, yaitu ''The Million Dollar Hotel'' yang sudah ia 
bicarakan sejak dulu. Pemainnya adalah Milla Jovovich, Jeremy Davies, Jimmy 
Smits dan aktor kondang Mel Gibson sebagai pemeran utama. Masih mengenai 
film, Bono dan Larry juga ikut ambil bagian di film yang digarap oleh sutradara 
"Rattle And Hum The Movie", Phil Joanou. Film berjudul "Entropy" ini bercerita 
mengenai sutradara yang membuat film tentang sebuah band. Film ini dimainkan 
oleh Stephen Dorrf sebagai sutradara, Judith Gotheridge dan Lauren Holly. 

Kalau Bono sibuk dengan proyek filmnya, Edge disibukkan dengan 
kelahiran anak pertama hasil hubungannya dengan Morleigh, Sian. Lalu beberapa 
tahun kemudian disusul dengan anak kedua dari Morleigh, Levi. Setelah Popmart 



berakhir, ada kabar kalau mereka sudah siap dengan proyek album selanjutnya. 
Kata The Edge, album selanjutnya akan memiliki sound yang berbeda dari album-
album sebelumnya. 

Di bulan November, U2 merilis album The Best Of U2 1980-1990, dan 
memilih Sweetest Thing sebagai lagu andalan. Bono membuat lagu itu untuk 
istrinya. "Waktu itu Ali ulang tahun, dan saya nggak bisa ikut merayakannya 
karena sibuk rekaman", kata Bono mengenai lagu ini. Saat Ali tahu kalau lagu itu 
untuknya, ia langsung meminta suaminya untuk memberikan royalti lagu 
tersebut ke Chernobyl Children's Project, lembaga sosial tempat Ali bekerja 
menangani anak- anak Chernobyl, Ukraina, yang mengalami cacat akibat 
pencemaran radio aktif. Tugas CCP adalah mencarikan anak-anak itu keluarga 
baru yang dapat menghidupi mereka. Karena royalti lagu ini akan diberikan ke 
lembaga sosial favorit Ali, maka U2 meminta Ali untuk tampil di video klip yang 
disutradarai Kevin Godley ini. Selain Ali, group vokal Boyzone (yang juga berasal 
dari Dublin) dan Artane Boys Band juga tampil dalam video ini.  

Album Best Of 1980-1990 ini terdiri dari 2 versi, yaitu Limited Edition 
(ditambah 15 lagu di B-Side) dan versi biasa. Sedangkan single Sweetest 
Thing-nya terdiri dari 2 versi CD dan 1 versi kaset. 

Larry kembali menjadi ayah, kali ini dari seorang putri yang dinamakan 
Ava pada bulan Desember. Nama putrinya sendiri diambil dari nama aktris 
legendaris, Ava Gardner. Di tahun 1999, U2 mengumumkan kalau mereka akan 
merilis lagu ciptaan Bono-Salman Rushdie, The Ground Beneath Her Feet. Lagu 
ini diluncurkan bersamaan dengan dirilisnya buku Salman Rushdie yang berjudul 
sama. Buku ini, kata Rushdie, adalah buku mengenai rock 'n' roll dan ia 
mengatakan kalau U2 adalah inspirasinya dalam menulis buku ini. Kolaborasi 
antara U2 dan Rushdie menimbulkan pro-kontra karena Rushdie yang beberapa 
tahun lalu dianggap menghujat Nabi Muhammad, nabi umat Islam, lewat 
bukunya di tahun 1989, "Satanic Verses". Namun, Edge mengatakan kalau ia 
tidak mau ambil pusing mengenai hal tersebut. 
 
Di bulan Juni, Bono, Ali, Edge dan Sir Bob Geldof bersama-sama dengan 20.000 
orang melakukan demonstrasi dengan membuat human chain atau rantai 
manusia mengelilingi gedung G8 saat konferensi berlangsung. Lalu Bono (sebagai 
juru bicara) dan Bob Geldof menyerahkan petisi berupa tanda tangan 17 juta 
orang yang mendukung gerakan Drop The Debt. Drop The Dept merupakan 
proyek dari Jubilee 2000 yang didukung oleh artis-artis lain seperti Robbie 
Williams, David Bowie dan Oasis. Nantinya, di bulan September, Bono beserta 
pendukung Jubilee 2000 mengunjungi Paus Johannes Paulus II dan memberikan 
buku puisi karangan Seamus Haney dan kacamatanya. Lalu Paus memakai 
kacamata tersebut. Bono sendiri mengatakan kalau Paus adalah "the first funky 
Pontiff" (pontiff : Paus) 
Di bulan Agustus, Bono dan Ali mendapatkan anak laki-laki yang dinamakan 
Elijah Bob Patricius Guggi Q. Bono mengatakan bahwa kebanyakan orang 
semakin halus pada saat mereka memiliki anak, namun ia mengaku bahwa ia 
justru semakin militan dan disiplin sejak Elijah lahir. 

Di bulan Oktober ada 4 peristiwa penting. Satu, U2 masuk dalam Guinness 
Book edisi Millenium untuk kategori Penonton terbanyak untuk konser rock, dan 
video-screen terbesar (video-screen Popmart). Dua, Sweetest Thing berhasil 
meraih kategori Best Single versi HotPress. Tiga, tanggal 9, NetAid diadakan. 
Bono ikut berduet dengan Wyclef Jean dalam lagu New Day sebagai penutup 
acara. Sehabis itu, ia menyanyikan lagu One. Keempat, Edge kembali menjadi 



ayah. Kali ini untuk yang kelima kalinya dan anak ini adalah anak laki-laki 
pertamanya. 

Bono kembali hadir dalam acara penghargaan, kali ini MTV Europe Music 
Awards. Dan pada acara yang diselenggarakan di Dublin ia datang untuk 
menerima penghargaan Free Your Mind karena dedikasinya pada kegiatan sosial, 
lingkungan dan kemanusiaan. Ia menerima penghargaan itu dari temannya, Mick 
Jagger dan sekjen PBB, Kofi Annan menyempatkan diri untuk ikut memberi 
selamat. Bono yang malam itu ditemani Mr. McGuinness, Ali dan ketiga personil 
lain mengatakan kalau penghargaan ini hanya mebuatnya menjadi lebih buruk. 

Beberapa minggu kemudian Bono mengumumkan bahwa tasnya yang 
berisi notebook, laptop dan barang-barang penting lain hilang. Laptop itu berisi 
semua materi album dan ia belum sempat mem-backup-nya. Berarti ini peristiwa 
kehilangan materi album kedua setelah peristiwa saat pembuatan album 
October, 19 tahun lalu. Untung saja ada yang mengembalikan laptop tersebut. 
Menurut pengakuan Paul, orang yang mengembalikan, ia membeli laptop itu dari 
seseorang dan setelah tahu kalau itu adalah tas curian ia langsung 
mengembalikannya. Bono membelikan Paul sebuah laptop baru dan pihak 
manajemen U2 memberikan £2000. 
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U2 kembali sibuk mengerjakan proyek album baru. Brian Eno dan Daniel 
Lanois kembali memproduseri mereka. Umumnya, fans tentu saja lega dengan 
kembalinya duo ini. The Edge sudah mengatakan kalau musik U2 akan "back to 
basic" ke pertengahan 80'an, mereka hanya akan memainkan gitar, bass dan 
drum. 

Pada tanggal 31 Oktober 2000, album mereka, All That You can't Leave 

Behind keluar bertepatan dengan ulang tahun Larry. Album itu dipuji oleh 
banyak kritikus dan fans, meski ada pula sebagian yang mengatakan kalau lagu-
lagu di album tersebut terlalu ngepop. Namun, apabila kita perhatikan cara 
bermain dan liriknya, tracks dalam album ini benar-benar dimainkan dengan jiwa. 
Lirik yang dinyanyikan oleh Bono sangat komunikatif dan terkesan spontan. 

Mereka pun memulai tour yang dinamakan Elevation. Namun konser yang 
akan mereka lakukan sama sekai berbeda dengan ZOO TV atau Popmart. U2 
mengeset konser mereka menjadi lebih sederhana dan berskala lebih kecil 
(indoor). Banyak fans yang senang dengan hal ini karena membuat mereka lebih 
dekat dan intim dengan U2.  

Pada tahun 2001, U2 pun kebanjiran penghargaan. Saat Grammy Awards, 
mereka berhasil memboyong Grammy untuk kategori Best Rock Performance for 
Duo or Group, Record of the Year dan Song of the year. Sedangkan pada Brit 
Awards, kategori Best International Group berhasil dimenangkan sekaligus 
penghargaan khusus atas dedikasi mereka di dunia musik.  

Pada pertengahan November 2001, U2 mengeluarkan video konser 
mereka dalam format DVD ke seluruh dunia dengan judul Elevation 2001 - Live 

From Boston. Rekaman ini diambil pada tanggal 6 Juni 2001 di Boston Fleet 
Centre dengan menggunakan 20 kamera di bawah komando sutradara Hamish 
Hamilton. Motivasinya, kualitas dan isi dari rekaman ini nantinya bisa menjadi 
semacam karya monumental di sejarah DVD musik. Selain menampilkan aksi 
panggung mereka selama nyaris 2 jam non-stop, video yang berisi 2 disc ini juga 
memperlihatkan suasana konser dari tiga sudut pengambilan gambar yang 
berbeda, yakni dari arah Bono, para penonton dan sutradara. 

U2 juga meraih banyak kemenangan pada pagelaran Grammy Awards 
2002 di kategori Rekaman Terbaik (Walk On), Album Rock Terbaik (All That You 

Can't Leave Behind), Lagu Terbaik oleh Duo atau Group (Stuck in a Moment) 
dan Penampilan Rock Terbaik (Elevation). Keberhasilan mereka kali ini 
melengkapi kisah sukses album All that You Can't Leave Behind. Total 
Grammy yang diraih lewat album ini adalah tujuh penghargaan dengan tiga pada 
tahun sebelumnya lewat Beautiful Day. Selain itu mereka juga berhasil 
mengukuhkan posisi U2 sebagai band rock terbaik dunia dengan pendapatan 
Grammy terbanyak - 14 buah - selama rentang 20 tahun karier mereka. Industri 
musik dunia juga mencatat mereka sebagai band yang sukses baik di penjualan 
dan popularitas, dengan kualitas musik yang patut diacungi jempol. 

Di sela-sela konser Elevation, Bono masih sempat mengurusi kampanye 
penghapusan hutang negara miskin dengan sibuk melobi para pemimpin dunia. 
Sementara rekannya, Edge, menikahi Morleigh Steinberg, belly dancer Zoo TV, di 
Dublin tanggal 18 Juni 2002. Seminggu kemudian mereka merayakan resepsi 



pernikahan di Eze-sur-Mer, sebuah desa di selatan Perancis. Bono terpilih 
menjadi pendamping pria sedang Adam dan Larry tampak hadir bersama para 
undangan. Selain U2, selebriti dunia yang diundang dalam resepsi ini adalah 
vokalis REM Michael Stipe, Christy Turlinton, Lenny Kravitz dan Dave Stewart. 

Sewaktu Bono sedang asyik-asyiknya berkampanye penghapusan hutang 
negara miskin, bandnya alias U2 dinobatkan oleh majalah Rolling Stone sebagai 
band berpendapatan terbesar di tahun 2001. U2 dilaporkan berhasil membawa 
pulang 61 juta dolar AS, atau sekitar 549 triyun rupiah, dari pendapatan konser 
raksasa mereka, rekaman dan juga hak cipta royalti. Angka yang tertera di 
majalah adalah angka 'bersih' pendapatan setelah dipotong sana-sini buat pajak, 
ongkos produksi dan biaya lain-lainnya. 

Sambil menunggu pembuatan album berikutnya, U2 mengeluarkan album 
kompilasi terbaik kedua mereka dengan judul U2 The Best of 1990-2000 pada 
tanggal 5 November 2002. Album ini berisi 16 lagu yang disaring dari album 

Achtung Baby, Zooropa, Passenger: Original Soundtracks 1, Pop dan All 

That You Can't Leave Behind. Mereka juga memasukkan dua lagu anyar, 
Electrical Storm dan The Hands That Built America, yang dipakai buat lagu 
soundtrack film The Gangs of New York garapan Martin Scorsese. Tahun 1990an 
adalah masa di mana U2 banyak menggarap musik yang bersifat experimental 
dan perombakan, dengan mengeksplorasi kemajuan teknologi dan 
menggabungkannya ke dalam nada khas mereka.  

Seperti di album kompilasi pertama, mereka juga mengeluarkan edisi 
istimewa Best of the B-sides, yang sayangnya hanya diedarkan terbatas. 
Sebagian besar lagu-lagu dari album Best of The B-sides adalah hasil kocokan 
para DJ dan produser kondang dunia, macam Paul Oakenfold dan Alan Moulder. 
Edisi istimewanya ini selain memasukkan The Best Of The B-sides juga 
memberikan bonus edisi video dalam bentuk DVD. Video ini memajang karya-
karya pekerja seniman yang sudah lama jadi kolaborator mereka, seperti 
Stephane Sednaoui, Kevin Godley, Anton Corbijn dan Wim Wenders. Beberapa 
minggu kemudian edisi video ini dijual terpisah kepada publik bersamaan dalam 
bentuk DVD dan VHS. 

Pada tanggal 20 Januari 2003 untuk pertama kalinya U2 meraih predikat 
terbaik dalam ajang penghargaan film Hollywood. Tembang The Hands that Build 
The America mendapat gelar Lagu Soundtrack Film Terbaik untuk film Gangs of 
New York, yang digarap oleh Martin Scorsese. Menurut Bono, ini pula untuk 
pertama kalinya mereka membuat lagu dengan tema khusus yang disesuaikan 
dengan karakter dalam film. Mereka sangat berterima kasih kepada Martin yang 
telah memberikan kesempatan untuk bergabung dalam film tersebut. 

Lagu ini juga mengantarkan mereka menjadi nominator dalam piala Oscar 
2003 bersama dengan Paul Simon dengan Father and Daughter dari The Wild 
Thornberrys Movie, Burn It Blue dari film Frida, I Move On lewat film Chicago dan 
Eminem Lose Yourself lewat film 8 Mile. Sayangnya tembang ini gagal memenuhi 
penilaian para juri untuk dapat memboyong pulang piala Oscar, yang akhirnya 
jatuh ke Eminem. Biarpun begitu mereka tetap tampil memukau ketika 
membawakan tembang tersebut di panggung Oscar. 



 

 

Di bulan November 2004, How to Dismantle An Atomic Bomb dirilis 
dengan single pertama “Vertigo’. Album ini sempat mengalami pergantian 
produser. Setiap produser membuat hasil mix dari lagu-lagu di album ini. 
Makanya tidak heran kalau di dalam album ini tertera delapan nama sebagai 
produser. Steve Lillywhite sebagai produser utama, dan tujuh produser lainnya, 
termasuk Brian Eno, Daniel Lanois dan Jacknife Lee. Alasan pergantian produser 
ini nggak lain karena sifat perfeksionis U2 dalam menggarap albumnya.  

Kerja keras mereka dalam pembuatan album ini nggak sia-sia. U2 merajai  
Grammy Awards 2005 dengan meraih penghargaan bergengsi ‘Song of The Year’ 
dan ‘Album of The Year’. Selain itu, mereka juga mendapat Grammy dari empat 
kategori lain, seperti ’Best Rock Song’ dan ’Best Rock Album’. 


