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LAGU-LAGU KERONCONG PERJUANGAN 1942-1946 
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Ikbal Eki Nugraha, Didin Saripudin, Syarif Moeis1 

 

ABSTRAK 

Bentuk perjuangan kemerdekaan melalui media lagu-lagu keroncong tujuannya untuk 

memberikan semagat moril, motivasi dan rasa Nasionalisme kepada rakyat 

(pejuang).Jurnal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa lagu 

keroncong turut andil dalam perjuangan kemerdekaan.Dalam kurikulum sejarah 

Indonesia sering disuguhkan perjuangan kemerdekaan dengan cara berperang, 

bergeriliya ataupun dengan diplomasi politik, dan mengabaikan aspek sebuah karya 

musik (lagu) yang peranannya juga tidak kalah penting dari perjuangan lainnya dalam 

kemerdekaan, hal ini sangat disayangkan  karena banyak lagu keroncong yang bernilai 

edukatif dan inspiratif. Metode yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini 

adalah metode historis, meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Berlabuhnya Portugis 

ke Nusantara menciptakan akulturasi kebudayaan baru yang menjadi keroncong. 

Kedatangan Belanda berdampak dengan menyebarnya keroncong ke berbagai daerah di 

Nusantara, sehingga keroncong digemari rakyat sebagai hiburan. Masa kolonial Jepang 

keroncong mengalami perkembangan pesat. Tema lagu-lagu keroncong berubah drastis, 

tidak hanya sebagai media hiburan seperti masa Hindia-Belanda, tetapi pada tahun 

1942-1946 tema lagu-lagu keroncong berubah sebagai media propaganda dan 

perjuangan. Eksistensi dan popularitas lagu-lagu keroncong tahun 1942-1946 semakin 

pesat dengan diliput oleh radio, koran, majalah dan festival, juga adanya julukan (Buaya 

Keroncong) dari para Groupfis. Komponis seperti Kusbini, Ismail Marzuki, R Maladi 

dan Gesang mereka berperan dalam membangkitkan semangat perjuangan dan 

Nasionalisme tahun 1942-1946 melalui lagu yang berjudul Kewajiban Manusia, Rayuan 

Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutera, Rangkaian Melati, Dibawah 

Sinar Bulan Purnama, Roda Dunia dan Jembatan Merah. 

Kata Kunci: Lagu, Keroncong dan Perjuangan. 

ABSTRACT 

One form of freedom struggle through Keroncong as the media, to encourage morale, 

motivation and sense of nationalism to the people (warriors). This journal aims to 

inform the reader that keroncong took part in the independence struggle. In the 

educational curriculum of Indonesian history commonly presented the independence 

struggle by means of war, guerrilla or with political diplomacy, and ignore the aspect 

of a musical piece (song) whose role is no less important than other struggles in 

freedom, it is unfortunate because many keroncong are worth educational and 

inspiring. The method that used in compiling this paper is historical method, includes 

heuristics, criticism, interpretation and historiography. The data collection technique 
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used is literature technique. Portuguese berth in archipelago create cultural 

acculturation that become keroncong. Dutch arrival impact on the keroncong spread to 

all the archipelago, so people love kroncong as entertainment. Japanese colonial 

period, kroncong experiencing rapid development. Keroncong theme changed 

drastically, not only as media entertainment such as in Dutch East Indies period, but 

during the freedom struggle 1942-1946 Keroncong theme as propaganda of struggle. 

The existence and popularity of Keroncong in 1942-1946 covered more rapidly with 

radio, newspapers, magazines and festivals. Also their nicknames (BuayaKeroncong). 

Composers such as Kusbini, Ismail Marzuki, R Maladi and Gesang their role in 

uplifting struggle and Nationalism in 1942-1946 through song called Kewajiban 

Manusia, Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutera, Rangkaian 

Melati, Dibawah Sinar Bulan Purnama, Roda Dunia and Jembatan Merah. 

Keywords: Songs, Keroncong and Struggle 

 

PENDAHULUAN 

Keroncong diyakini berasal dari 

Portugis, pada abad ke-16 para pelaut 

Portugis pernah singgah di kepulauan 

Nusantara. Cavaquiho adalah instrumen 

tradisional Portugis, dimana di Indonesia 

disebut dengan ukulele atau secara 

sederhananya disebut keroncong. 

Repertoar keroncong seperti, Moresco, 

Cafrinho, Prounga adalah nyayian fado 

orang-orang Portugis pada abad ke-16 

dimana di Indonesia dikenal sebagai Kr. 

Moritsko dan Kaparinyo (Ganap, 2006. 

hlm. 1).Selama masa Hindia-Belanda, 

musik keroncong dapat bertahan 

disebabkan kedudukannya sebagai ars 

nova, musik yang egaliter (non-religius) 

bagi masyarakat Batavia, yang berbeda 

dari musik klasik barat dan musik 

gamelan tradisi kaum pribumi. Pada 

masa kolonial Jepang antara tahun 1942-

1945 telah terjadi faktor penting yang 

mempengaruhi perkembangan dan 

perubahan musik keroncong bagi 

perjalanannya. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan musik 

keroncong ditulis juga oleh Harmunah 

(1996:37) sebagai berikut : 

Pada tahun 1942, dengan 

kekalahan Belanda dari Jepang, 

musik keroncong ini sedikit 

mengalami kemunduran, tetapi 

penghargaan terhadap kesenian 

ini justru semakin maju. Lahirlah 

sebutan “Biduan” bagi para 

penyanyi keroncong, dan lahir 

juga jenis lagu “Langgam”. 

Komponis-komponis muda pun 

banyak yang maju ke depan. 

Keroncong yang dipopulerkan 

oleh Kusbini, Ismail Marzuki, R Maladi 

dan Gesang, melalui lagu-lagu yang isi 

syairnya memaparkan pujian terhadap 

keindahan alam dan nasionalisme, musik 

keroncong telah berhasil mengikat 

banyak hati orang Jepang yang memang 
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menyukai keindahan alam dan 

nasionalisme. Festival Councours 

keroncong kembali untuk 

diselenggarakan pada tahun 1944 

melalui siaran radio Solo Hoso Kioku. 

Akhirnya orang Jepang ikut aktif 

mendorong minat orang Indonesia 

terhadap musik keroncong, yang 

dimanfaatkan oleh Jepang untuk 

dijadikan salah satu media yang efektif 

untuk menyebarkan propaganda Jepang 

kepada masyarakat lewat syair-syair lagu 

keroncong. Tetapi bentuk penjajahan 

yang dilakukan oleh bangsa Jepang 

terhadap bangsa Indonesia, memberikan 

dampak yang mengarah terhadap bentuk 

perlawanan orang Indonesia terhadap 

Jepang. 

Musik keroncong telah 

mengalami perjalanan yang panjang 

dalam sejarahnya, keroncong mengalami 

masa keemasan era pertengahan abad ke-

20, masa ini ditandai dengan era 

pencarian identitas jati diri bangsa 

Indonesia melalui kampanye politik 

yang pada saat itu penuh dengan 

semangat untuk mencari identitas 

kebangsaan. Radio Republik Indonesia 

(RRI) telah memberikan peran penting 

dalam menyebarluaskan musik 

keroncong, sang Proklamator Soekarno 

menetapkan keroncong sebagai salah 

satu kesenian nasional Indonesia, hingga 

keroncong berkembang selaras dengan 

popularitas musik keroncong sebagai 

identitas dan khasanah musik Indonesia, 

di dalamnya terdapat karakteristik yang 

mengandung nilai-nilai budaya bangsa 

Indonesia. Lagu Keroncong 

menampilkan lirik yang bermuara pada 

upaya memompa semangat berperang 

dan semangat membantu perjuangan 

bangsa Indonesia melawan 

Kolonialisme. Salah satunya ungkapan-

ungkapan dalam lagu Jembatam Merah. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang penulis gunakan 

dalam rancangan rencana penulisan 

jurnal ini ialah menggunakan metode 

historis atau metode sejarah. Metode 

historis menurut Ismaun (2005, hlm. 34) 

dan Sjamsudin (2012, hlm. 10-11) ialah 

rekonstruksi imajimatif tentang 

gambaran masa lampau peristiwa-

peristiwa sejarah secara kritis dan 

analitis berdasarkan bukti-bukti dan data 

peninggalan masa lampau yang disebut 

dengan sumber sejarah. Prosedur kerja 

sejarawan untuk menuliskan kisah masa 

lampau berdasarkan bukti-bukti yang 

ditinggalkan oleh masa lampau, 

memaparkan langkah-langkah yang 

digunakan dalam melakukan penelitian 
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sejarah ini sebagaimana dijelaskan, 

terdiri dari mencari jejak-jejak masa 

lampau (heuristic), meneliti jejak-jejak 

itu secara kritis, berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari jejak-jejak itu 

berusaha membayangkan bagaimana 

gambaran masa lampau dan 

menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi 

imajinatif dari masa lampau itu sehingga 

sehingga sesuai dengan jejak-jejaknya 

maupun dengan imajinasi ilmiah. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Keroncong adalah salah satu 

bentuk akulturasi antara para pelaut dari 

Portugis dengan masyarakat pribumi. 

Gitar kecil yang terinspirasi dari alat 

musik Portugis yang sekarang disebut 

ukulele atau cuk dan cak menghasilkan 

alat musik baru yang khas 

Indonesia.Fado, berasal dari istilah Latin 

yang berarti “nasib”.Fado populer di 

lingkungan masyarakat perkotaan 

Portugal hingga saat ini. Lagu Moresco 

bersama gitar kecil cavaquinho di 

Mediterania disebut braguinha, di Brazil 

dinamakan machete, di karibia disebut 

cuatro,di Hawaii menjadi ukelele, dan di 

Indonesia menjadi keroncong.Pengaruh 

musik Portugis di abad ke-16 yang 

masih melekat hingga kini adalah pada 

penggunaan waditra ukulele dan ekspresi 

vokalis. Unsur portugis itu dibawa pada 

abad ke-17 dari pulau Banda ke 

Kampung Tugu di Jakarta Utara dan 

melahirkan musik keroncong 

.Kencrungan alat ukulele akhirnya 

dikenal sebagai keroncong di Maluku 

dengan lagu yang bergaya Hawai, 

kemudian keroncong ini akhirnya 

memasukan alat musik hawaian gitar. 

Tangan orang-orang Indo ini, 

penampilan keroncong sedikit berubah 

menjadi lebihromantis. Mereka 

menyanyikan keroncong di jalan-jalan, 

di gang-gang dan kampung, juga rumah-

rumah para noni pada malam 

hari.Namun pada pertengahan awal abad 

ke 20 (1920-1942) adalah masa yang 

dinamis dalam sejarah perkembangan 

musik keroncong. Kala itu keroncong 

mulai memiliki popularitas yang cukup 

besar, terutama di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogyakarta 

dan Solo. Keroncong mulai 

diperdengarkan di radio-radio dan mulai 

direkam pada piringan hitam. Akhirnya 

musik keroncong mengalami masa 

evolusi pendek terakhir sejak tahun 1880 

hingga kini, dengan tahap perkembangan 

terakhir yang sudah berlangsung dan 

satu perkiraan perkembangan baru 

(keroncong millenium). Dua tahap masa 
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perkembangan tersebut adalah : 1). Masa 

keroncong tempo doeloe 1880-1920 dan 

2). Masa keroncong abadi 1920-

1960.Selanjutnya pusat perkembangan 

beralih ke timur mengikuti jaringan 

kereta api melalui Solo dan iramanya 

juga lebih lamban. Masa ini lahir para 

musisi Solo, seperti Gesang. Lagu 

Keroncong Abadi terdiri atas Langgam 

Keroncong, Stambul Keroncong dan 

Keroncong Asli. Menjelang abad ke 20 

musik keroncong ke kota-kota lainnya di 

Jawa, membentuk sentra keroncong di 

Bandung, Semarang, Yogyakarta, 

Surakarta dan Surabaya. Penyebarannya 

melalui dermaga-dermaga yang menjadi 

pusat perdagangan di pelabuhan Tanjung 

Priok Jakarta Utara, Pelabuhan Sunda 

Kelapa dan beberapa pelabuhan lainnya 

di Indonesia .Kemudian keroncong 

menjadi populer dan dikenal luas di 

Batavia, karena Batavia merupakan salah 

satu pelabuhan perdagangan penting 

pada jaman itu. Maka kemudian 

ramailah pasar-pasar oleh orang-orang 

yang memainkan musik dengan 

memainkan gitar cavaquinho 

memainkan musik yang sudah tidak lagi 

Portuguesian tapi sudah diwarnai oleh 

berbagai budaya dan bahasa Belanda, 

melayu, Tionghoa bahkan Sunda-

Betawi. Kemudian musik keroncong 

terbawa kesana kemari bersama para 

pedagang. Pada masa itu pula mulai 

dikenal festival musik keroncong yang 

dikenal dengan sebutan councours 

(Indraswara, 2010. hlm. 25).  

Secara umum, perkebangan 

keroncong pada abad 20 dipengaruhi 

oleh musik-musik Barat seperti irama 

off-beat dance dan hawaiian. Pengaruh 

tersebut tampak dalam penggunaan alat-

alat musik dan irama. Pada kurun waktu 

1915-1937, datang ke Indonesia musisi-

musisi dari Rusia, Perancis, Belanda, 

Polandia, Cekoslawakia dan Filipina, 

baik perseorangan maupun dalam 

kelompok-kelompok seperti kelompok 

ensamble atau kelompok orkestra. 

Melalui musisi-musisi inilah dunia 

musik Indonesia, temasuk keroncong 

berkenalan dengan alat-alat musik, 

seperti cello, string bass, flute dan gitar 

melodi. Mulai tahun 1920an, banyak 

lahir kelompok-kelompok keroncong di 

kota-kota besar. Sebagian pemainnya 

terdiri dari orang-orang Belanda. Dengan 

adanya unsur-unsur pemusik Barat, 

terutama di Jakarta, Surabaya dan 

Bandung, mendorong timbulnya ”cap 

barat” pada musik keroncong. Cap barat 

itu semakin diperkuat oleh kenyataan 

perilaku para pelaku dan penikmat 

keroncong yang agak ekslusif. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gesang
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Kebiasaan bernyanyi sambil minum 

minuman keras, dansa-dansa, pesta-pesta 

dengan meniru budaya barat. Namun 

tidak demikian halnya di daerah Jawa 

Tengah seperti Jogyakarta, Solo dan 

Semarang. Daerah Jawa Tengah 

keroncong berakulturasi dengan musik 

tradisional setempat seperti gamelan. 

Fungsi alat musik diidentikkan dengan 

fungsi alat musik dalam gamelan. Bass 

diidentikkan dengan gong, cello dengan 

kendang, gitar dan biola atau suling 

dengan gambang serta rebab. 

Perkembangan Lagu dan Musik 

Keroncong 1942-1946 

Berkuasanya Jepang di Indonesia 

menjadi faktor penting yang 

mempengaruhi perkembangan dan 

perubahan keroncong dalam perjalanan 

sejarahnhya. Dimatikannya bentuk-

bentuk hiburang musik yang kebarat-

baratan, perkembangan musik pada masa 

itu dikatakan didominasi oleh musik 

keroncong. Hanya musik keroncong 

yang pada saat itu diperolehkan 

dimainkan oleh pemerintah Jepang, dan 

itu berarti musik keroncong yang 

mengisi kekosongan dalam usaha 

mencipta dan menyanyikan lagu-lagu 

pada masa pemerintahan Jepang. 

Beberapa radio yang mengudara pada 

masa pemerintahan Jepang hanya boleh 

menyiarkan musik keroncong seperti 

radio Pusat Penyiaran Radio Ketimuran 

(PPRK), radio Jepang Hosokyoku dan 

Radio Voro. Beberapa lagu keroncong 

yang diciptakan menjadi terkenal salah 

satunya lagu Jembatan Merah (1943).  

Pada masa awal kependudukan 

Jepang keroncong mengalami 

kemunduran, tetapi karena kebudayaan 

barat dikikis habis, maka apresiasi 

(penghargaan) terhadap irama keroncong 

justru semakin mendapat angin segar 

dari mereka yang menganut aliran 

kebudayaan.Radio sebagai salah satu 

media yang cukup populer dikalangan 

masyarakat, hanya bisa menyiarkan 

musik keroncong dan beberapa lagu 

Jepang. Pertunjukan musik keroncong 

mulai dapat ditemukan di pasar malam, 

musik keroncong menyajikan suatu cara 

untuk melepaskan kepenatan dari 

penjajahan. Meskipun bangsa Jepang 

menggunakan musik keroncong sebagai 

pendukung penjajahannya, akan tetapi 

lagu-lagu keroncong banyak yang 

liriknya berisi protes terhadap 

kekejaman penjajahan Jepang. Apabila 

tadinya musik keroncong dianggap 

kesenian atau musik kelas bawah karena 

dianggap remeh, maka pada jaman 

Jepang justru mendapat angin baik. 
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Lagu Jembatan Merah dicipta 

Gesang pada jaman Jepang. Lagu ini 

tercipta ketika Gesang ikut rombongan 

Perkumpulan sandiwara Bintang 

Surabaya. Ketika sandiwara Bintang 

Surabaya berkunjung ke Solo, 

pimpinannya, Tuan Frist Toung, 

menemui Gesang untuk diajak 

bergabung sebagai penyanyi. Proses 

penciptaan lagu Jembatan merah pada 

waktu itu di kota Surabaya. Tuan Frist 

Young memberi tugas kepada Gesang 

untuk membuat lagu dengan judul 

Jembatan Merah.Dengan membaca 

skenario cerita Jembatan Merah, Gesang 

dapat menciptakan lagu Jembatan 

Merah. Lagu tersebut menggambarkan 

sepasang kekasih pemuda dan pemudi 

yang sedang dilanda percintaan, 

kemudian terputus di Jembatan Merah, 

karena perempuan yang ditinggalkan di 

tengah jembatan oleh pemuda tersebut 

dengan janji kelak akan bertemu kembali 

di jembatan yang sama. Sedangkan 

gedung-gedung yang besar dan indah 

yang berada diantara jembatan itu 

kemudian mendorong Gesang untuk 

mengatakan bahwa Jembatan Merah 

sungguh gagah berpagar gedung indah.  

Pada jaman Jepang jarang ada 

perlombaan atau concurs keroncong 

untuk meningkatkan mutu, karena 

suasana perang yang tidak 

memungkinkan untuk 

menyelenggarakan semacam itu. 

Kemudian pada tahun 1944 diadakan 

concurs keroncong oleh Solo 

Hosokyoku bertempat di taman 

Sriwedari. Peserta concurs datang dari 

seluruh daerah di Pulau Jawa dan para 

jurinya dari ahli-ahli keroncong pada 

jamannya.Bidang perkeroncongan 

pengalaman sejarah itu menjadi pondasi 

dan inspirasi lagu.Keroncong yang 

sebelumnya telah mendapat cap barat, 

mendapat sorotan khusus.Melalui bagian 

seni suara Keimin Bunka Shidoso, 

banyak masuk aspirasi 

yangmenginginkan dihapusnya unsur-

unsur barat dalam keroncong. Unsur-

unsur barat itu dimaksudkan bukan pada 

teknis musik, tetapi lebih pada syair 

yang bersifat asmara merayu dan 

perilaku pemusik dan peminat 

keroncong yang ada di kota-kota besar. 

Oleh sebab itu, pada Agustus 1943, 

Jepang mengambil sikap dan tindakan 

melarang musik keroncong yang 

dianggap kebarat-baratan itu.Setelah tiga 

setengah tahun bangsa Indonesia 

mengalami penjajahan Jepang, maka 

dengan menyerahnya Jepang kepada 

sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, 

kondisi itu dipergunakan dengan sebaik-
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baiknya oleh rakyat Indonesia untuk 

membebaskan diri dari belenggu 

penjajahan dengan menyatakan 

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 

17 Agustus 1945. Tidak ketinggalan para 

seniman mengekspresikan sikap-

sikapnya dengan memunculkan berbagai 

karya seni. Salah satunya Ismail Marzuki 

dengan karya lagunya yang berjudul 

“Selendang Sutera dan Sepasang Mata 

Bola”(Ganap, 2001. hlm. 4).  

Perkembangan musik pada 

penghujung tahun 1945 menghadapi dua 

hal yang penting dalam 

perkembangannya. Hal yang pertama 

adalah lepasnya tekanan terhadap dunia 

hiburan musik, yang selama masa 

pendudukan Jepang menghadapi tekanan 

yang sangat besar dari pemerintah 

Jepang, terutama dunia hiburan yang 

sangat dipengaruhi oleh gaya barat 

dengan begitu banyaknya larangan dan 

batasan-batasan terhadap penciptaan 

sampai pada pementasannya. 

Hal yang kedua adalah 

perkembangan musik yang sangat 

diwarnai oleh :Semangat revolusi akibat 

masa-masa perebutan kekuasaan Jepang 

dan kenyataan yang terlihat dalam 

perang dunia kedua di beberapa negara 

yang terlibat yang tidak menghasilkan 

apa-apa selain kehancuran. Termasuk 

kehancuran beberapa karya seni 

seniman-seniman besar dunia. 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945 dan 

usaha-usaha untuk mempertahankannya 

ini bisa ditandai dengan munculnya lagu-

lagu yang banyak bertemakan 

perjuangan atau musik nasional. 

Keadaan ini semakin berkembang 

dikalangan komponis akibat situasi 

politik yang belum menentu dan adanya 

keinginan untuk ambil bagian secara 

langsung lewat caranya sendiri-sendiri 

demi mempertahankan 

kemerdekaan.Pada jaman Perang 

Kemerdekaan, para seniman keroncong 

masih tetap berkarya bahkan sangat 

produktif menciptakan lagu-lagu yang 

bernafaskan perjuangan untuk 

mendorong dan sekaligus juga 

menghibur para pejuang di berbagai 

daerah.Beberapa catatan sejarah 

menginspirasikan para seniman 

keroncong untuk mengabadikannya 

dalam bentuk lagu. Dalam suasana 

kemerdekaan tersebut, irama keroncong 

dirasakan sangat besar peranannya 

dalam mendorong dan menghibur para 

pejuang, pengungsi dan masyarakat pada 

umumnya mendapat angin segar dan 

banyak bermunculan lagu baru ataupun 
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seniman berbobot yang cukup punya 

nama.  

Revolusi bangsa Indonesia yang 

begitu pahit dan meminta banyak korban 

pada akhirnya selesai dan bangsa 

Indonesia memperoleh kemerdekaannya 

setelah diproklamirkan pada tahun 

1945.Pada saat revolusi berlangsung, 

kaum nasionalis mengendalikan 

beberapa stasiun radio yang 

dipergunakan untuk media penyampai 

pesan.Mereka menggunakan musik 

keroncong sebagai senjatanya dan lagu-

lagu perjuangan yang disiarkan melalui 

radio yang dikuasai oleh kaum 

nasionalis.Oleh karena itu, musik 

keroncong bukan saja sebagai musik 

rendahan tetapi juga merupakan aspirasi 

nasional. Bahkan banyak lagu-lagu 

perjuangan yang dinyanyikan dengan 

musik keroncong. Seperti yang 

diutarakan oleh ethno musikolog Dieter 

Mack yang dikutip oleh Neo Akbar:  

“pencipta musik keroncong yang 

menulis seluruh lagu perjuangan 

Indonesia yang bisa disamakan 

dengan The Star Spangled Banner 

atau America the Beatiful. Lagu-lagu 

tersebut dikenal sebagai keroncong 

revolusi dan sering berkaitan dengan 

isu kemerdekaan dan kebebasan. 

 

 

 

Tema Lagu-lagu Keroncong 1942-

1946 

Pada masa perjuangan 

kemerdekaan Republik Indonesia, para 

musisi dan komponis lagu banyak sekali 

menciptakan lagu-lagu yang bertemakan 

rasa nasionalisme, perjuangan melawan 

kolonialisme, imperialism, kesengsaraan, 

protes ataupun kritik terhadap 

pemerintahan yang tidak adil. 

Diantaranya adalah Ismail Marzuki, 

Gesang, R. Maladi dan Kusbini, lagu-

lagu bertemakan perjuangan dan 

nasionalisme yang diciptakan oleh para 

komponis, karena lagu-lagu tersebut 

seringkali memotivasi dan 

membangkitkan semangat perjuangan 

kemerdekaan kepada masyarakat yang 

mendengarkan lagu-lagu tersebut di 

radio-radio nasional atau lokal adapun di 

tempat-tempat umum seperti di pasar 

tradisonal, pelabuhan ataupun statsiun. 

Pada masa perjuangan kemerdekaan ini 

pula lahir banyak lagu-lagu keroncong 

yang bertemakan cinta tanah air atau 

kepahlawanan seperti lagu Jembatan 

Merah. Tema “Kepahlawanan” dan 

“Cinta Tanah Air” tetap bertahan bahkan 

setelah Jepang meninggalkan Indonesia. 

Lagu Selendang Sutera dan Sepasang 

Mata Bola adalah contoh lagu yang lahir 

setelah tahun 1945 (Alfian, 2006. hlm. 
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4). Keroncong dipadukan dengan lagu-

lagu yang sesuai dengan semangat pada 

saat itu yaitu lagu-lagu perjuangan dan 

mars-mars nasional, dengan demikian 

keroncong juga bertahan di masa 

revolusi karena syair-syair lagunya bisa 

digunakan sebagai sarana menumbuhkan 

semangat perjuangan. Suasana ini dapat 

dimanfaatkan oleh musisi keroncong. 

Tetapi karena pada masa itu perlawanan 

terhadap pemerintahan Jepang terus 

berkobar, nuansa nasionalisme pun 

masuk dalam musik keroncong (Akbar, 

2013. hlm. 84). 

Eksistensi dan Popularitas Lagu-lagu 

Keroncong Perjuangan 1942-1946 

Penyebaran melalui lomba musik 

keroncong di awal abad ke-20, musik 

keroncong menyebar dengan cepat 

antara lain dengan concours yang 

diadakan di pasar-pasar malam dan 

semakin dirasakan sebagai warisan 

budaya. Sejak itu pula pusat-pusat dunia 

keroncong berkembang di daerah 

kebudayaan Jawa, keunikan keroncong 

ini bisa berkembang dan dapat diterima 

oleh masyarakat golongan tua maupun 

para remaja. Dipulau Jawa keroncong 

tersebar ke seluruh kota-kota besar, 

keroncong khususnya di kota Jakarta dan 

Surakarta menjadi barometer pusat 

perkembangan keroncong hingga saat 

ini. Diluar pulau Jawa keroncong 

berkembang di Maluku yang tentunya 

mempunyai bentuk permainan berbeda 

dan mempunyai khas gaya musik 

masing-masing, di kota-kota 

perkembangan musik keroncong masing-

masing saling mengisi tanpa harus 

menimbulkan persaingan. 

Musik keroncong mulai masuk 

ke Surakarta sekitar tahun 1920-an, hal 

ini terbukti oleh ayah angkat dari 

biduanita Annie Landouw yang bernama 

Anton Ferdinand Roland Landouw pada 

waktu itu sudah menggemari lagu-lagu 

keroncong, bahkan ia sendiri adalah 

seorang penyanyi lagu-lagu keroncong 

yang sudah cukup dikenal. Dari tahun 

ketahun kota Surakarta melahirkan 

banyak grup keroncong. Dalam 

perjalanan musik keroncong di Surakarta 

pada 1940-an, semakin kuat citra Solo 

menguasai keroncong Indonesia (Akbar, 

2013. hlm. 4). Kendatipun musik 

keroncong menyebar ke beberapa kota 

daerah pesisir di Indonesia serta 

memberikan daerah khas lokal pada 

musik keroncong di wilayah 

penyebarannya. Hal ini dapat disimak 

dari perpindahan yang terjadi dari pusat 

urban Jakarta, misalnya ke Bandung, 

Yogyakarta, Solo, Semarang dan 

Surabaya.  
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Musik keroncong yang tumbuh, 

hidup dan berkembang di bumi 

nusantara semakin tampak jelas, 

terutama di Jawa yang merupakan pusat 

pengembangan yang utama abad ke 20. 

Sejak itu pula pusat-pusat dunia 

keroncong berkembang di daerah 

kebudayaan Jawa. Pada waktu itu pula, 

kendatipun musik keroncong belum 

menentukan bentuk yang sempurna, 

namun sudah mendapat tempat di hati 

masyarakat. Hal ini diperkuat oleh 

Tancil Paco yang menyatakan bahwa 

pada tahun 1920-an lagu-lagu keroncong 

sudah menyebar luas dan digemari 

orang, walaupun pada waktu itu 

perbendaharaan lagu-lagu keroncong 

masih kurang, namun musik keroncong 

di Semarang atau Jawa Tengah merintis 

lagu daerah yang dikeroncongkan 

(Akbar, 2013. hlm. 27).Perkembangan 

musik keroncong di Jawa Tengah 

khusunya di Surakarta dan sekitarnya, 

dipengaruhi oleh nada pentatonis (musik 

gamelan). Menurut Judith Becker 

(Akbar, 2013) mengatakan bahwa 

pengaruh gamelan jawa mulai ada sejak 

sebelum kemerdekaan.  

Keroncong berhubungan 

langsung dengan tradisi gamelan 

Jawa. Di Jawa Tengah keroncong 

“digamelisasikan”, baik konotasi 

dan asosiasinya maupun segi 

musik dan artinya, dan 

menjadikan keroncong dihargai. 

Alat-alat pengiringnya, di 

samping memainkan “um-ching” 

susunan paling sederhana 

keroncong, juga memainkan 

figurasi dan pola-pola melodis 

beberapa alat gamelan). 

Pola penyebaran, popularitas dan 

eksistensi lagu-lagu keroncong telah 

dilakukan dengan adanya kegiatan 

pementasan musik keroncong dalam 

acara hiburan ataupun dalam acara 

lomba di pasar malam aight bazaar 

merupakan bagian penting dari kegiatan 

atau aktivitas komersial di kota 

pelabuhan. Sebagai contoh bahwa pasar 

malam di Jakarta dan Semarang selalu 

mempunyai sebuah tempat untuk 

pertunjukan musik keroncong. 

Pertunjukan musik keroncong yang lain, 

misalnya di Semarang diadakan di pasar 

malam Tuan Manuk, Pasar Malam 

Sentiling, Pasar Malam Krido 

Martoyo.Secara berkelompok terdapat 

kelompok-kelompok yang membawa 

gitar dan alat musik keroncong yang 

memainkan dan menyanyikan lagu-lagu 

keroncong. Umumnya dengan membawa 

cak dan cuk sambil berjalan 

bernyanyikan lagu keroncong. Dalam 

kelompok ini sering disebut “Buaya 

Keroncong”.  

Komunikasipun telah tampak 

sangat gigih upayanya guna menebar 
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kekuatan genrenya. Hal tersebut dapat di 

tampakkan oleh hasil dari beberapa 

peristiwa pada langkah pola 

pengembangan dan penyebaran melalui 

lomba musik keroncong, media cetak 

yang sudah semakin banyak 

menghasilkan publikasi yang memuat 

notasi untuk repertoar lagu keroncong, 

penyebaran melalui radio yang telah 

menyediakan menu acara khusus musik 

keroncong dengan siaran langsung, 

eksistensi melalui pementasan, 

pertumbuhan kelompok orkes 

keroncong, juga penyebaran melalui 

media rekam (Widjajadi, 2005). 

Sementara itu mereka yang 

bermukim di kampung Tugu telah 

berhasil mempertahankan komunitas dan 

identitas mereka melalui musik 

keroncong yang mereka miliki. Perlu 

dicatat pula disini bahwa musik 

keroncong juga dikenal baik oleh 

kelompok etnik di Indonesia bagian 

timur, terutama di Maluku dikarenakan 

gaya orkestrasinya yang senafas dengan 

orkes Hawaian yang menjadi salah satu 

jatidiri musik warga Maluku. Pada 

umumnya di Gereja musik peribadahan 

hanya diiringi oleh organ atau piano 

selaku tradisi zaman barok di Eropa, 

maka umat yang beribadah di Gereja 

Tugu memperoleh pengalaman yang 

unik karena diiringi oleh orkes 

keroncong. Suasananya berbeda dengan 

ibadah sejumlah kelompok agama 

Kristiani lainnya, pengalaman bernyanyi 

di gereja itulah yang telah menempa 

mereka saat ini (Ganap, 2001. hlm. 8). 

Dari kampung Tugu orkes keroncong 

kemudian menyebar ke seluruh 

Indonesia terutama di Pulau Jawa dan 

kemudian beradaptasi dengan langgam 

Jawa yang kemudian sangat terkenal 

pada masa revolusi yang lagu-lagunya 

bertemakan perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

Peran Komponis Lagu-lagu 

Keroncong 1942-1946 

Para komponis memiliki potensi 

mewujudkan daya ciptanya merupakan 

bentuk pernyataan dirinya melalui musik 

dan lirik dalam bentuk lagu-lagu. 

Tujuannya ialah untuk dipersembahkan 

kepada masyarakat agar masyarakat itu 

sendiri dapat menikmatinya, karena 

fungsi lagu itu sendiri adalah makanan 

jiwa yang diperlukan umat manusia.Hal 

ini disebabkan para komponis tergerak 

hatinya untuk memberikan pernyataan 

emosi dan perasaan yang menguasai 

dirinya untuk mendapat gema sosial 

dilingkungan kehidupan masyarakat 

sekitarnya. Inspirasi yang menjadi tolak 
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ukur sebuah ide dalam pikirannya 

berguna bagi orang lain agar dapat 

merasakan gema sosial itu lewat 

penghayatan dan pengalaman.Sejak 

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 

1945 kehidupan keroncong yang 

berirama seruan dan lagu-lagu 

kemerdekaan ciptaan seniman-seniman 

keroncong telah banyak 

mengumandangkan hampir di seluruh 

daerah di Indonesia. Walaupun ada 

beberapa lagu-lagu tersebut tidak 

bergema pada saat lagu itu diciptakan, 

tetapi di tahun-tahun ataupun sesudah 

Indonesia merdeka beberapa lagu-lagu 

tersebut menjadi sangat populer. 

Revolusi di Indonesia mendorong 

terjadinya perkembangan pesat lagu-lagu 

perjuangan dengan dipelopori para 

seniman dari pusat kebudayaan. Lagu-

lagu ini mulai bergelora pada akhir 

kekuasaan pendudukan Jepang sampai 

masa pasukan sekutu berkuasa di 

Indonesia (Mintargo, 2002. hlm. 16).  

Para seniman keroncong 

menampilkan beberapa buah karya lagu, 

diantaranya Kusbini dengan lagu “Kr 

Kewajiban Manusia” 1935, Ismail 

Marzuki “ Kr Rayuan Pulau Kelapa” 

1944, “Kr Selendeng Sutera” 1946 dan 

“Kr Sepasang Mata Bola” 1946, R 

Maladi “Kr Rangkaian Melati” 1942 dan 

“Kr Dibawah Sinar Bulan Purnama” 

1945, Gesang “Kr Roda Dunia” 1939 

dan “Kr Jembatan Merah” 1943. Lagu-

lagu itu tercipta memberikan semangat 

juang, penanam kesadaran berbangsa-

bernegara, pembina kesatuan dan 

persatuan. Pada pokoknya hasil kreasi 

seniman itu berdampak sangat positif 

bagi perjuangan melawan penjajah. 

Kadang-kadang apabila para pejuang 

yang akan pergi ke front juga 

menyanyikan lagu-lagu itu. Disamping 

untuk menghilangkan letih juga 

memberikan semangat dan 

menghilangkan rasa takut.Untuk itu 

semua komponis dengan tulisan syair 

lagunya mengingatkan agar orang-orang 

yang telah banyak memberikan darma 

baktinya jangan sampai dilupakan.  

Para komponis benar-benar 

berpesan agar orang-orang yang telah 

banyak berjasa untuk kemerdekaan 

Indonesia tidak di sia-siakan dan bahkan 

perlu mendapatkan perhatian sebaik-

baiknya. Karya komponis pada periode 

revolusi fisik adalah sesuatu yang dapat 

dinikmati keindahannya, kemerduannya, 

kegairahannya merupakan potensi 

bernuansa perjuangan yang waktu itu 

besar sekali pengaruhnya terhadap 

perjuangan. Semangat 

kegotongroyongan dan semangat 
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nasionalisme mereka tinggi, apa yang 

telah mereka berikan merupakan amalan 

ibadah. Perjuangan mereka dicurahkan 

sampai benar-benar Indonesia terlepas 

dari penjajahan, sikap ini merupakan 

dari perwujudan cinta bangsa, bernegara 

dan tanah air dalam merebut 

kemerdekaan dari tangan penjajah, maka 

semangat heroisme dan patriotisme 

benar-benar melekat di hati rakyat 

Indonesia. 

Ismail Marzuki lahir di Kwitang, 

Senen, Batavia, 11 Mei 1914, dikenal 

sebagai pejuang dan tokoh seniman 

pencipta lagu bernuansa perjuangan 

yang dapat mendorong semangat 

membela kemerdekaan. Maestro musik 

ini menyandang predikat komponis 

pejuang lagenda Indonesia. Sebagai 

komponis dia dikenal produktif dan 

pandai melahirkan karya-karya yang 

mendapatkan apresiasi tinggi dari 

masyarakat.Salah satu lagu yang 

fenomenal adalah Sepasang Mata Bola 

diciptakan pada tahun 1946. Lagu ini 

dikemas dengan genre musik keroncong 

yang pada saat itu sedang populer di 

kalangan anak-anak muda. 

 

 

 

 

SIMPULAN 

Keroncong yang berasal dari para 

pelaut Portugis dalam perjalanan 

sejarahnya telah diolah sedemikian rupa 

oleh para seniman Indonesia sehingga 

dalam konteks yang baru disesuaikan 

dengan budaya Indonesia.  Ketika 

Jepang masuk ke Indonesia, Soekarno 

sudah memperhitungkan aspek 

kebudayaan dan keroncong adalah genre 

musik netral, yang dapat mewakili musik 

asli Indonesia. Soekarno memerintahkan 

para komponis keroncong untuk 

menjadikan keroncong sebagai salah 

satu alat perjuangan kemerdekaan 

Indonesia dan mempersatukan berbagai 

suku di Indonesia. Bahkan keroncong 

selain menjadi media perjuangan 

kemerdekaan dan mempersatukan 

bangsa tetapi juga menjadi alat kritik 

terhadap pemerintah. Pada tahun 1942-

1945 eksistensi keroncong meningkat 

drastis dikarenakan pemerintahan Jepang 

melarang jenis aliran musik dari barat, 

maka pada masa imperialisme Jepang 

menjadi momentum para musisi 

keroncong meningkatkan eksistensinya 

di masyarakat. Lagu-lagu perjuangan 

yang dikemas dalam musik keroncong 

oleh para komponis seperti Kusbini, 

Ismail Marzuki, R Maladi dan Gesang 

menjadi sebuah media untuk 
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membangkitkan semangat perjuangan 

kemerdekaan Indonesia dalam 

melepaskan diri dari penjajahan. Lagu-

lagu seperti Roda Dunia, Jembatan 

Merah, Rangkaian Melati, Dibawah 

Sinar Bulan Purnama, Kewajiban 

Manusia, Rayuan Pulau Kelapa, 

Selendang Sutera dan Sepasang Mata 

Bola. 
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