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Abstract 

Among Betawi cultural products, some of Betawi's traditional music are quite well known, such 
as Tanjidor and Gambang Kromong. Aside from those two music, Betawi has one less popular 
music called Keroncong Tugu. The development of Keroncong tugu is centered in Tugu village, 
North Jakarta with two Portuguese-surname families managing the learning centre of this music. 
The strong influence of Portuguese music, has once made the status of this music as a Betawi 
traditional music debated, but the musicians keep on playing the music and introduce it as 
Betawi cultural heritage.  In this paper, Keroncong Tugu is analyzed as a traditional music of 
Betawi that has potentials to strengthen nationalism spirit of Jakarta Residents. Keroncong 
Tugu's marginal position within Betawi culture does not limit its spirit to inspire people and 
spread the spirit of nationalism, because since Netherlands' colonialism era, it has brought 
nationalism spirit to Indonesian. Using cultural, identity, and nationalism approaches, the 
history, the development and the role of this music within the society are investigated. This 
paper also shows the need of people to appreciate this music due to Keroncong Tugu's 
contribution for Jakarta society and Indonesia. 
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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Budaya Betawi adalah budaya yang beranekaragam. Masing-masing budaya 
tersebut memberikan sumbangsih bagi eksistensi Betawi itu sendiri. Masyarakat 
mengenal beberapa kesenian pertunjukan Betawi seperti seni peran, seni musik, seni 
tari, dan seni suara. Keunikan seni yang ada pada seni Betawi terlihat pada adanya unsur 
percampuran budaya. Keroncong Tugu adalah seni musik tradisional Betawi yang 
memiliki unsur irama musik yang kuat pengaruh Portugisnya. Pengaruh tersebut 
diperoleh dari para pembawa musik keroncong, yaitu orang-orang yang kini merupakan 
penduduk Tugu keturunan Portugis. Orang-orang tersebut merupakan tawanan-tawanan 
perang dari daerah-daerah yang diduduki Portugis pada masa itu seperti Goa, Malabar, 
Coromandel, Bengal, Arakan, Malakka dsb.(Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 1992). 
Orang-orang tersebut yang sudah dimerdekakan sering disebut “Orang Portugis” oleh 
pribumi sebagai pembeda dan karena orang-orang ini bernaung di bawah kewibawaan 
Portugis 
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Setelah hampir tiga setengah abad, orang-orang keturunan Portugis bercampur 
dengan suku bangsa lain dan pribumi seperti Belanda, Tionghoa, Sunda, dsb. Keturunan 
mereka disebut orang “Mestizo”. Di Tugu, tempat orang-orang tersebut bermukim 
lahirlah musik keroncong yang kemudian dikenal dengan Keroncong Tugu. Keroncong 
Tugu yang awalnya bersifat hiburan semata mulai terorganisir dengan baik terhitung 
sejak dibentuknya Orkes Krontjong Poesaka Moresco Toegoe pada 1920. Orkes ini 
bubar pada masa pendudukan Jepang akibat pelarangan Jepang yang menganggap irama 
musik Keroncong Tugu yang rancak (cepat dan bersemangat), dapat membangkitkan 
semangat pemuda dan memicu pemberontakan.(Kornhauser, 1978). Setelah masa 
penjajahan Jepang berakhir, dibentuklah kelompok keroncong penerus yaitu Krontjong 
Toegoe dan satu kelompok penerus lain bernama Keroncong Tugu Cafrinho. Perbedaan 
kedua kelompok ini terletak pada keluarga yang menjadi pimpinan kelompok: 
Krontjong Toegoe dipimpin keluarga Michiels sementara Krontjong Toegoe Cafrinho 
dipimpin keluarga Quiko.  

Dalam banyak sumber, penyebutan Krontjong Toegoe dan Keroncong Tugu 
Cafrinho disamakan menjadi Keroncong Tugu saja. Kenyataannya, kedua kelompok ini 
berjalan beriringan dalam melestarikan musik Keroncong Tugu di Indonesia. 
Sehubungan dengan maksud penulis meneliti seni musik keroncong di wilayah Tugu di 
mana dua kelompok musik besar Krontjong Toegoe dan Keroncong Tugu Cafrinho 
berkembang, penulis akan menggunakan istilah “Keroncong Tugu” untuk penyebutan 
kedua kelompok musik tersebut. Sementara itu penyebutan masing-masing kelompok 
akan ditulis sesuai ejaan aslinya yaitu “Krontjong Toegoe” dan “Keroncong Tugu 
Cafrinho”. Hal ini demi menghindarkan kesalahpahaman penyebutan kelompok. 

Keroncong Tugu menjadi subjek yang menarik untuk dikaji menilik dari 
beberapa aspek. Pertama, Keroncong Tugu merupakan seni musik Betawi yang unik 
karena sebagai musik tradisional, Keroncong Tugu masih kental nuansa Portugisnya 
baik dari segi irama, instrumen musik, maupun keluarga pemusik yang masih keturunan 
Portugis. Kedua, lokasi pengembangan Keroncong Tugu yang terpusat di Kampung 
Tugu membuat keaslian musik ini terjaga dari masa ke masa. Selain itu Keroncong 
Tugu memiliki irama musik yang cepat sehingga dapat mengiringi hampir semua jenis 
lagu dan membuat lagu-lagu tersebut menjadi ceria dan bersemangat. Apabila 
dibandingkan dengan Keroncong jenis lain di luar Betawi yaitu Keroncong Solo, 
Keroncong Tugu jelas lebih unggul. Semua keistimewaan karakteristik Keroncong Tugu 
tersebut membuat Keroncong Tugu menjadi sangat potensial untuk dikembangkan 
secara lebih profesional sehingga dapat menjadi aset bangsa Indonesia dalam persaingan 
internasional.   

Di era globalisasi ini, Keroncong Tugu dalam usaha pelestariannya memiliki 
keterbatasan-keterbatasan. Keroncong Tugu sebagai aset budaya Betawi kesulitan untuk 
mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta yang majemuk. 
Keroncong Tugu sebagai seni musik tuan rumah kurang mendapatkan apresiasi dari 
masyarakat akibat dari kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap seni musik ini. 
Masyarakat DKI Jakarta kurang paham akan identitas Keroncong Tugu sebagai musik 
tradisional Betawi yang seharusnya mereka lestarikan bersama sehingga sulit bagi 
mereka untuk ikut merasakan kepemilikan atas Keroncong Tugu. Musik-musik populer 
telah merajai pasar dan mengkotakkan Keroncong Tugu sang tuan rumah sebagai musik 
yang terasing. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan eksistensi dan regenerasi 
jangka panjang bagi Keroncong Tugu.  
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Eksistensi Keroncong Tugu selama ini lebih dominan dirasakan oleh warga 
Kampung Tugu sendiri tempat seni musik tersebut bepusat sementara regenerasi juga 
terbatas pada keturunan dari keluarga pemimpin maupun warga Kampung Tugu. 
Padahal Keroncong Tugu bukan hanya milik masyarakat Tugu, melainkan juga milik 
masyarakat Betawi. Akibatnya, tidak banyak orang familiar dengan musik Keroncong 
dari Tugu yang kemudian menjadi penghambat perkembangan seni musik itu sendiri. 
Jangankan warga Indonesia, warga Jakarta yang merupakan penduduk dari wilayah 
yang menjadi domisili bagi etnis Betawi tidaklah cukup mengenal Keroncong Tugu, 
padahal Keroncong Tugu dengan iramanya yang rancak dapat memicu semangat 
masyarakat Betawi dalam berkegiatan yang bermanfaat dan memicu semangat 
nasionalisme. Penulis melihat seni musik Betawi Keroncong Tugu masih sangat 
potensial untuk dikembangkan dan dilestarikan dengan upaya-upaya inovasi dan kreasi 
demi meningkatkan minat masyarakat DKI Jakarta sehingga tercipta suatu harmoni 
sosial demi integrasi bangsa. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah keunggulan Keroncong Tugu dibandingkan dengan keroncong lain, yaitu 

Keroncong Solo sehingga mengobarkan semangat nasionalisme? 
2. Bagaimanakah tanggapan dan apresiasi masyarakat DKI Jakarta terhadap identitas 

Keroncong Tugu sebagai seni musik Betawi dan aspek apa saja yang 
memengaruhinya? 

3. Bagaimanakah cara meningkatkan ketertarikan dan kepedulian masyarakat DKI 
Jakarta terhadap seni musik Keroncong Tugu? 

1.3.  Ruang Lingkup Masalah 

Demi kepentingan fokus penelitian, penulis membatasi ruang lingkup masalah 
berupa analisis musik Keroncong Tugu di Kampung Tugu sebagai fokus penelitian 
utama. Sebagai tambahan, penulis akan mewawancarai para pelaku senior seni Betawi 
baik yang berkiprah di bidang seni musik Betawi maupun tidak dan meneliti masyarakat 
Jakarta yang diwakili oleh masyarakat Betawi di Perkampungan Betawi Setu Babakan 
dan di kawasan Rawa Belong sebagai representasi dari masyarakat DKI Jakarta.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menjelaskan keunggulan Keroncong Tugu dibandingkan dengan Keroncong lain, 

yaitu Keroncong Solo yang dapat mengobarkan semangat nasionalisme. 
2. Menganalisis tanggapan dan apresiasi masyarakat DKI Jakarta terhadap identitas 

Keroncong Tugu sebagai seni musik Betawi dan aspek-aspek yang 
memengaruhinya. 

3. Menganalisis cara meningkatkan ketertarikan kepedulian masyarakat terhadap seni 
musik Keroncong Tugu. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan disusun sesuai dengan sistematika sebagai 
berikut: 
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Bagian I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup masalah dan sistematika 
penelitian. 

Bagian II, meliputi metode penelitian dan landasan teori yang dipergunakan 
penulis. Landasan teori meliputi teori identitas, teori self and other, dan teori 
nasionalisme dan integrasi. 

Bagian III, merupakan paparan dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis. 
Tinjauan pustaka meliputi gambaran seni musik secara umum dan seni musik betawi. 
Dalam bab ini juga terdapat ulasan seni musik Keroncong Tugu dari sejarah dan 
instrumennya. Terdapat pula ulasan dua komunitas besar Keroncong Tugu yaitu 
Keroncong Tugu Cafrinho dan Krontjong Toegoe. Pengakuan masyarakat akan 
Keroncong Tugu sebagai seni musik Betawi juga digambarkan di sini. 

Bagian IV, merupakan analisis-sintesis mengenai keunggulan Keroncong Tugu 
Betawi dibandingkan dengan keroncong lainnya yaitu Keroncong Solo. Penulis akan 
menganalisa tanggapan dan apresiasi masyarakat DKI Jakarta terhadap identitas seni 
musik ini sebagai seni musik betawi serta aspek-aspek yang memengaruhinya. Analisis 
ini penting demi mengetahui posisi Keroncong Tugu dalam masyarakat DKI Jakarta. 
Penulis juga membahas cara meningkatkan ketertarikan dan kepedulian masyarakat 
DKI Jakarta terhadap Keroncong Tugu sehingga seni musik ini dapat terus eksis dan 
tidak kalah dengan arus globalisasi apalagi terkikis zaman. 

Bagian V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Penulis 
akan memaparkan solusi-solusi kreatif terkait permasalahan yang telah penulis 
rumuskan dan analisis di bab-bab sebelum ini. 

II.  MENGUAK TABIR KERONCONG TUGU: PAPARAN METODE DAN 
LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang penulis 
gunakan dan juga landasan teori yang penulis aplikasikan dalam pembahasan. 

2.1.  Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan memasukkan data kuantitatif yang mendukung penelitian kualitatif penulis. 
Penelitian yang akan penulis lakukan berupa studi pustaka dan penelitian lapangan yang 
meliputi pengamatan langsung (observasi) dan wawancara. Wawancara meliputi 
wawancara terencana dan tidak terencana. 

Penelitian kualitatif penulis meliputi telaah pustaka engenai Keroncong Tugu 
dan studi landasan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Studi lapangan 
yang berupa pengamatan langsung dan wawancara dilakukan di tempat-tempat sebagai 
berikut: 

1. Kampung Tugu. 

Kampung ini terletak di wilayah Tugu. Kampung Tugu yang penulis maksud ialah 
yang berlokasi di sekitar kawasan cagar budaya Gereja Tugu. Wawancara dilakukan 
kepada pengurus Gereja Tugu, petugas keamanan cagar budaya Gereja Tugu, dan 
masyarakat Kampung Tugu. 
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2. Sanggar seni musik Krontjong Toegoe 

Sanggar ini terletak di wilayah Tugu. Lokasinya kurang lebih 100 meter dari cagar 
budaya Gereja Tugu. Sanggar seni ini menjadi satu dengan kediaman pemimpin 
Krontjong Toegoe, Andre Juan Michiels. Penulis berkesempatan untuk melihat live 
performance dari Krontjong Toegoe dalam rangka menyambut tamu-tamu dari 
Belanda. Wawancara dilakukan dengan anggota Krontjong Toegoe sebagai pelaku 
musik dan tamu-tamu dari Belanda sebagai wisman penikmat musik. 

3. Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) 

Penulis melakukan studi pustaka sekaligus wawancara. 

4. Pusat Kebudayaan Betawi Setu Babakan 

Penulis melakukan pengamatan langsung dan wawancara kepada pelaku seni Betawi 
baik seni musik maupun non-musik. Penulis juga mewawancarai pengunjung yang 
terdiri dari remaja, orangtua dan anak-anak. 

5. Rawa Belong 

Penulis melakukan wawancara dengan penduduk. 

2.2.  Landasan Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut: 

1. Teori Identitas 

Dalam teorinya yang bernama Cultural identitiy theory, Mary Jane Collier 
memaparkan bahwa ““ Cultural identities are negotiated, co-created, reinforced, and 
challenged through communication”. Hal ini berarti bahwa suatu identitas kebudayaan 
bersifat fleksibel karena dapat dinegosiasikan, dikreasikan kembali, tahan lama, dan 
tertantang dalam komunikasi. Sifat-sifat tersebut mendukung suatu identitas 
kebudayaan untuk dapat beradaptasi dengan zamannya namun tetap harus bertahan 
menghadapi tantangan zaman sehingga kebudayaan itu sendiri tidak kehilangan 
karakteristiknya.  

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Peter Burke dalam 
Identity Control Theory, bahwa identitas mengontrol penggunanya: it focuses on the 
nature of peoples' identities and the relationship between their identities and their 
behavior within the realm of their social structure. Apabila suatu identitas dapat 
disadari dan dimanfaatkan dengan baik, maka kontrol identitas terhadap penggunanya 
akan memiliki fungsi positif. Dalam konteks kebudayaan misalnya, identitas dapat 
mengontrol suatu kebudayaan agar tidak bergeser dari nilai-nilainya sekalipun zaman 
terus berubah.  

Cara supaya identitas dapat menjadi kontrol yang baik, identitas itu harus 
dikaitkan dengan rasa kepemilikan, seperti dalam teori social identity, sangat diperlukan 
sense of belonging akan suatu hal, dalam hal ini kebudayaan, untuk mendapatkan sense 
of membership.  Permasalahan timbul ketika orang-orang cenderung mengkotak-
kotakkan diri mereka seperti yang dikemukakan Taifel&Turner(1985) dalam 
Blake&Ashforth (1989): According to Social Identity Theory, people are tend to  
classify themselves and others into various social cathegories such as organizational 
membership, religious affiliation, gender, and the age cohort  . Rentang usia yang 
disebutkan dalam teori di atas juga diperjelas dengan teori Dick Hebdidge yang 
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menyatakan bahwa youth subcultures engages in symbolic forms of resistance to both 
dominant and parent cultures. Kenyataan ini mengancam regenerasi kebudayaan 
tradisional yang umumnya merupakan peninggalan kebudayaan orang tua.  

Jeffrey Weeks(1990) menyatakan identitas sebagai persamaan yang anda miliki 
dalam suatu kelompok dan perbedaan kelompok anda dengan kelompok lain. Akan 
tetapi di era modern sekarang ini, homogenisasi kebudayaan menjadi suatu ancaman. 
Karenanya kajian-kajian mengenai pemeliharaan identitas cenderung diarahkan kepada 
“golongan-golongan minoritas, atau kalau tidak kelompok-kelompok yang “terancam” 
atau “lemah” dalam situasi-situasi di mana terjadi perubahan yang cepat. (Eriksen, 
1993:113). 

2. Teori Self and Other 

Dalam The Spectacle of the ‘Other’, Stuart Hall(1997) mengemukakan adanya 
oposisi biner dan relation of power. Only when there is an other, can you know who you 
are. To discover the fact is to discover and unlock the whole enormous history of 
nationalism and of racism. Self conctructs as the Other is invented. Hall 
menggambarkan posisi self dan other dalam tatanan kehidupan. Keduanya memiliki 
posisi yang kontras namun menariknya masing-masing bergantung pada yang lain 
karena ketiadaan salah satunya meniadakan yang lainnya. Freud pun menyetujui dengan 
mengemukakan bahwa Other is fundamental to the constitution of the self, to us as 
subjects, and to sexual identity. Dalam kebudayaan, konstuksi self and other acapkali 
dipergunakan untuk penggambaran budaya yang mendominasi dan yang kurang 
mendominasi. 

3. Teori Nasionalisme dan Integrasi 

Nationalism is the fundamental organizing principle that links nations to states. 
(Bertrand, 2004). Sartono Kartodirjo(1998) mengemukakan lima prinsip nasionalisme, 
yaitu kesatuan (unity), kebebasan (liberty), kesamaan (equality), kepribadian 
(personality), dan prestasi (performance). (Kartodirjo, 1999) Kebudayaan dalam 
konteks nasionalisme berperan penting sebagai aspek yang mempersatukan bangsa 
karena kebudayaan terbentuk dalam kesamaan visi, memiliki kepribadian yang unik dan 
menuai prestasi. Prinsip pertama nasionalisme adalah kesatuan, maka teknologi sosial 
diarahkan untuk memicu proses integrasi. Dalam bab Integrasi sosial dan integrasi 
kebudayaan dalam buku sosiologi dan antropologi, Maurice-Duverger (1981) 
mengemukakan integrasi sebagai “dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara 
bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota di dalam masyarakat”. 
Integrasi sosial menjadi penggambaran akan proses penyesuaian antara perbedaan unsur 
dalam kehidupan sosial demi dihasilkannya pola kehidupan yang serasi di masyarakat. 

III.  DARI YANG UNIVERSAL KE BETAWI, BETAWI KE KERONCONG 
TUGU 

Dalam bab ini akan dipaparkan jenis-jenis musik Betawi, sejarah Keroncong 
Tugu, dua komunitas yang juga menjadi sanggar bagi seni musik Keroncong Tugu, dan 
penjabaran Keroncong Tugu sebagai musik Betawi. 

3.1.  Masyarakat Betawi dan Musiknye 

Menurut Ninuk Kleden dalam Ensiklopedi Jakarta Culture and Heritage.Buku 
II.(Yayasan Untuk Indonesia, 2005), hal yang membedakan masyarakat suatu bangsa, 
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suku dan komunitas adalah kebudayaan masyarakat suatu bangsa, suku atau komunitas 
tersebut. Ciri yang membedakan komunitas orang Betawi dengan dengan kelompok lain 
adalah kesamaan pengalaman historis, secara tradisional memiliki daerah tempat tinggal  
dan kebudayaan sejak komunitas tersebut dikenal. Bahasa, religi, kosmologi, uoacara 
dan kesenian merupakan ciri kebudayaan yang membedakan orang Betawi dengan yang 
lain. Wilayah budaya Betawi dibagi menjadi dua bagian yaitu Betawi Tengah/kota dan 
Betawi pinggiran dimana Betawi Tengah lebih maju daripada Betawi pinggiran. Seni 
musik yang berkembang di Betawi Tengah umumnya bernafaskan Islam antara lain 
musik Samrah, Rebana, Gambus, dan kasidahan. Wilayah pinggir seni musiknya antara 
lain tanjidor. Sementara menurut Yahya Andi Saputra, budayawan Betawi, wilayah 
budaya Betawi dibagi menjadi tiga yaitu Betawi pesisir, betawi tengah dan Betawi 
pinggir. Seni musik tidak jauh berbeda dariklasifikasi sebelumnya. Sebagai tambahan, 
di Betawi pesisir terdapat seni musik Keroncong Tugu. Keroncong Tugu masuk di 
wilayah Kampung Tugu, Koja, Jakarta Utara.  

Dalam budaya Betawi, nafas keislaman merupakan hal yang lumrah. Bahkan 
Rakhmad Zaitani Kiki dalam artikelnya Arti Islam Bagi Masyarakat Betawi 
mengemukakan bahwa identik dengan islam telah menjadi ciri khas Betawi yang 
dikenali dan diakui bahkan amat ditekankan oleh penulis maupun pengamat Betawi baik 
di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Perbedaan tampak dari sisi Keroncong Tugu 
sebagai seni musik yang kental dengan unsur Portugis. Keroncong Tugu sebagai musik 
dari Tugu secara rutin meramaikan perayaan di Tugu seperti pesta Natal, tahun baru, 
Hari Raya Mandi-Mandi, Pesta panen, dan ulang tahun Gereja Tugu.(Yayasan Untuk 
Indonesia, 2005) Perayaan-perayaan tersebut identik dengan umat kristiani yang 
memang merupakan penduduk asli Kampung Tugu.  

3.2.  Keroncong Tugu dalam Genjrengan Sejarah dan Instrumen 

Keroncong Tugu, seperti yang dikenal sebagian masyarakat, merupakan seni 
musik yang kental akan budaya Portugisnya. Hal ini tidak lepas dari latar belakang 
sejarah dari masyarakat Tugu sendiri. Dalam catatan sejarah, asal muasal penduduk 
Tugu keturunan Portugis merupakan tawanan-tawanan perang dari daerah-daerah yang 
pernah dikuasai oleh Portugis. Pada masa itu, orang-orang tersebut antara lain berasal 
dari Goa, Malabar, Coromandel, Bengal, Arakan, Malakka, dsb.(Dinas Kebudayaan 
DKI Jakarta, 1992). Orang—orang ini menjadi awak kapal Portugis, buruh, maupun 
mengikuti rumah tangga orang Portugis. Kejatuhan Malaka pada 1641 ke tangan 
Belanda merupakan akhir dari pendudukan Portugis di Malaka yang kemudian 
menjadikan keturunan Portugis asal Benggala dan Coromandel dari Malaka sebagai 
tawanan perang Belanda yang ditempatkan di Kampung Bandan. Dua puluh tahun 
lamanya mereka menetap di sana sampai akhirnya kurang lebih dua puluh tiga kepala 
keluarga (kurang lebih 150 orang) dimerdekakan oleh Belanda pada 1661 dengan syarat 
penghapusan nama-nama Portugis mereka dan pengubahan kepercayaan dari Katolik ke 
Protestan.  

Orang-orang yang kemudian dikenal dengan sebutan De Mardijkers. Menurut 
Ensiklopedi Jakarta, De Mardijkers pada masa itu menjadi budak belian oleh Belanda 
sebagai pembantu tukang-tukang Belanda dalam pembuatan meubelair. Mardijker 
berasal dari bahasa Sansekerta yang secara harfiah bermakna “bebas dari perbudakan” 
atau dengan kata lain “orang yang dimerdekakan”. Di Batavia posisi mereka di bawah 
tekanan orang dengan “darahmurni Eropa”. De Mardijkers menirukan kebiasaan orang 
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Portugis termasuk bahasa mereka. Mereka kebanyakan hidup berkelompok dan tinggal 
di sekitar gereja Portugis. Kebanyakan orang ini akhirnya lenyap dan hanya menyisakan 
beberapa marga di Tugu dan beberapa di Pejambon. De Mardijkers inilah yang 
ditempatkan di Kampung Tugu yang dulunya masih berupa rawa-rawa sarang nyamuk. 
Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942, De Mardijkers dianggap musuh Jepang 
karena anggapan bahwa De Mardijkers merupakan bagian dari Barat. Penduduk 
Kampung Tugu pun meninggalkan kampung mereka untuk pindah ke tempat yang lebih 
aman.   

Apabila sebelum perang dunia ke II terdapat kurang lebih 60 kepala keluarga di 
Kampung Tugu, maka kemuadian hanya terdapat kurang lebih 42 keluarga yang terdiri 
dari orang-orang tua sedangkan yang lain menetap di Jakarta. Banyak pula yang lebih 
dulu pindah ke Jawa Barat, Irian Barat, Jawa Timur, bahkan Belanda. Saat ini, delapan 
keluarga besar keturunan Portugis yang masih ada di Kampung Tugu antara lain 
Keluarga Abraham, Andreas, Cornelis, Michiels, Salomons, Saymons, Quiko, Browne. 
(Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 1992) 

Orang-orang keturunan Portugis di Tugu banyak bercampur dengan suku bangsa 
lain seperti Belanda, Tionghoa, Ambon, Manado, Jawa, Sunda, dan sebagainya. 
Keturuan mereka disebut orang Mestizo.Mengingat dahulu Kampung Tugu merupakan 
wilayah yang terpencil, salah satu hiburan mereka adalah musik. Musik yang mereka 
mainkan sangat khas dengan bunyi crong..crong.. yang menjadi cikal bakal nama musik 
Keroncong. 

Musik tidak akan ada tanpa instrumen penghasilnya. Keroncong Tugu sebagai  
seni musik Betawi juga memiliki instrumen atau alat musik yang memiliki kehasan 
bunyi masing-masing sehingga harmoni suara instrumen-instrumen tersebut melahirkan 
komposisi indah alunan musik Keroncong Tugu. Permainan musik Keroncong Tugu 
pada mulanya dimainkan oleh 3-4 orang dengan gitar sambil menyanyikan lagu-lagu 
melankolik. Alat musik pengiringnya antara lain Gitar “Frounga” ukuran besar(cak) 
dengan 4 senar, Gitar “Macina”(cuk) ukuran sedang dengan 3-4 senar dan Gitar “Jitera” 
ukuran kecil dengan 5 senar. Dalam perkembangan ditambahkan biola, seruling, 
gendang rebana, mandolin, cello, kempul, dan triangle. Dasar-dasar keroncong terutama 
terletak pada ciri gendang yang diwijudkan lewat petikan cello dan melodinya yang 
terlantun lewat cak dan cuk. 

3.3.  Keroncong Tugu Cafrinho & Krontjong Toegoe: Dua Sanggar Besar 

1. Keroncong Tugu Cafrinho 

Keroncong Tugu Cafrinho melalui banyak perkembangan dalam penamaannya. 
Dulu, keroncong ini bernama Keroncong Moresco atau Moresko Toegoe yang dibina 
oleh Fernando Quiko dan Samuel Quiko. Menurut alm. Samuel Quiko yang merupakan 
anak dari Guido Quiko, Keroncong Tugu merupakan suatu kebanggaan karena 
sekalipun usia kesenian sudah sangat tua, warga Tugu tetap setia pada kesenian ini. Alat 
musik, masih menurut Samuel, masih tetap sama dengan yang leluhur mereka mainkan. 
Peralatan tersebut masih mereka buat sendiri. Penambahan alat musik terjadi pada awal 
abad 20 yaitu penambahan selo(cello) dan bas. Kelompok Musik ini juga setia 
membawakan lagu lama mereka seperti Kaparinyo, dan Moresco, juga lagu 
setambul.(Ruchiat, 2003). Kostum kelompok ini juga unik. Laki-lakinya menggunakan 
syal yang dililitkan di leher, baju koko putih, celana batik, dan baret sebagai tutup 
kepala. Pemain perempuan memakai kebaya ( Ruchiat, 2003). 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

193

Selepas wafatnya Samuel Quiko, Keroncong Tugu Cafrinho dipimpin oleh putri 
dari Samuel Quiko, Euginia Quiko. Menurut Euginia, kelompok musiknya berbeda 
dengan kelompok Keroncong Tugu lainnya karena ia menggunakan alat musik rebana 
betawi untuk melengkapi alat-alat musik terdahulu, yaitu gitar, bass, selo, biola, cuk 1 
dan cuk 2. Keunikan kelompoknya membuat kelompok musik ini sering diminta 
mengisi acara-acara di Dinas DKI Jakarta atau pemprov misalnya Festival Kota Tua. 
Kelompok ini juga sudah terdaftar dan diakui sebagai kesenian Betawi oleh Lembaga 
Kebudayaan Betawi. Saat ini Keroncong Tugu Cafrinho bermarkas di Jalan Raya Tugu 
28 RT 03/14. Gg. Bhinneka. Kelurahan Tugu Utara. Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 

2. Krontjong Toegoe 

Selain Keroncong Tugu Cafrinho ada pula Krontjong Toegoe yang melestarikan 
musik Keroncong Tugu. Krontjong Toegoe merupakan pecahan dari komunitas 
Krontjong Poesaka Moresco Toegoe yang sudah bubar pada Juli 1988. Arend J Michiels 
berinisiatif membentuk krontjong Toegoe yang bertahan sampai saat ini bahkan sudah 
dipatenkan namanya sejak 10 Februari 2008. Krontjong Toegoe yang kini dipimpin 
Andre J Michiels menjadi sebuah komunitas yang sarat prestasi. Penampilan mereka di 
negeri Belanda juga sangat diminati sehingga mereka beberapa kali diundang ke 
Belanda dalam festival Tong-Tong sebanyak tiga kali yaitu di tahun 1998, 2006 dan 
2008 dan satu kali undangan tahun 1999. Singapura juga salah satu negara pengundang 
Krontjong Toegoe.  

Krontjong Tugu juga mendapatkan penghargaan dalam negeri, yaitu 
penghargaan dari Gubernur Sutiyoso pada tahun 2004 dan penghargaan dari Walikota 
Jakarta Utara tahun 2009. Komunitas ini juga berkesempatan bermain Keroncong di 
Istana Negara pada tahun 2008. Prestasi-prestasi tersebut memicu Krontjong tugu untuk 
terus berkreasi dan berinovasi. Hal tersebut terlihat dari kostum panggung mereka yang 
tidak harus selalu berkebaya untuk yang wanita dan memakai syal untuk pria. Dari segi 
lagu, selain lagu-lagu betawi seperti Kampung Serani, Oud Batavia, Jali-Jali dan 
Cafrinho, Krontjong Toegoe juga memainkan lagu-lagu pop seperti yang terdapat di CD 
Krontjong Toegoe, Romantic Souvenir 2010 , yaitu lagu-lagu ciptaan Pance Pondang 
antara lain Ku Cari Jalan Terbaik, Walau Batin Menangis, dan Kerinduan. Sekalipun 
memainkan lagu pop, Krontjong Toegoe tidak kehilangan inti musik keroncong itu 
sendiri.  

Sebagai upaya regenerasi, Krontjong Toegoe membentuk Krontjong Toegoe 
Junior yang beranggotakan anak-anak dari Kampung Tugu. Beberapa diantara mereka 
merupakan anak-anak keluarga Michiels sendiri. Krontjong Toegoe Junior tidak kalah 
kualitasnya dengan para senior sekalipun mereka belum lama berlatih. Hanya saja lagu-
lagu yang mereka bawakan masih terbatas jumlahnya karena para pelatih mereka 
melarang anak-anak tersebut memainkan lagu-lagu orang dewasa.  Penampilan mereka 
pada Festival kampoeng Toegoe pada November 2010 menjadi pusat perhatian 
penonton. Menurut Andre Michiels, Krontjong Toegoe junior saat ini merupakan binaan 
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.  

3.4.  Keroncong Tugu Punya Betawi 

“Kue pancong tepungnya terigu.. Ini keroncong oh.. Keroncong Tugu...” 
(Krontjong Toegoe, 2010) 
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Identitas ke-Portugisan masyarakat Tugu yang kemudian menjadi penerus bagi 
seni musik Keroncong Tugu memunculkan anggapan masyarakat tentang Keroncong 
Tugu yang bukan kebudayaan Betawi. Kenyataannya, anggapan tersebut tidak benar 
menilik dari beberapa faktor yaitu dari tempat dan nama, pilihan lirik-lirik lagu yang 
mereka bawakan, dan pengakuan dari masyarakat. Apabila dilihat dari tempat dan 
nama, sudah jelas bahwa seni musik ini bernama Keroncong Tugu yang berpusat di 
wilayah Kampung Tugu. Tugu sendiri merupakan suatu wilayah di kelurahan Semper, 
kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dengan demikian, Kampung Tugu masuk ke dalam 
wilayah Jakarta sekaligus merupakan wilayah penduduk Betawi. Penggunaan nama 
Keroncong Tugu pun menjadi suatu penanda bahwa seni musik ini berasal dari Betawi.  

Selain dari nama dan tempat, Keroncong Tugu juga khas akan lirik-lirik lagu 
yang dibawakan mereka yang khas Betawi seperti Keroncong Tugu, Kampung Tugu, 
Sirih Kuning, Jali-Jali, Sepasang Mata Bola, Betawi tempat ku dilahirkan, dan 
sebagainya. (Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 1992). Ada pula lagu lainnya seperti Oud 
Batavia, Kampung Serani, lgm. Bunga Teratai dan Surilang.  

Di samping kedua faktor tersebut, pengakuan dari masyarakat lah yang membuat 
Keroncong Tugu menjadi bagian dari seni musik Betawi. Pengakuan tersebut 
dipengaruhi juga dari prestasi musik keroncong. Di luar negeri, musik keroncong 
dikenal sebagai “Made in Indonesia” karena eksistensinya sejak tahun 1964 pada New 
York World Fair. (Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 1992). Tidak hanya itu, Krontjong 
Toegoe sebagai salah satu sanggar seni musik juga telah mengukirkan banyak prestasi 
atas nama Keroncong Tugu. Kelompok ini rutin mengisi acara di negeri Belanda yaitu 
di acara festival Tong-Tong. Terhitung sudah empat kali Krontjong Toegoe diundang 
mengisi acara di Belanda yaitu pada tahun 1998, 1999, 2006 dan 2008. Selain di 
Belanda, mereka juga diundang ke Singapura. Di dalam negeri, Krontjong Toegoe juga 
mendapatkan perhatian dari negara. Buktinya Krontjong Toegoe diundang ke istana 
negara pada tahun 2008 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam rangka 
menyambut tamu negara dari Brazilia. Prestasi-prestasi tersebut membuahkan apresiasi 
tinggi dari pemerintah. Pada tahun 2004, Sutiyoso yang menjabat sebagai Gubernur 
DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Krontjong Toegoe yang disusul 
penghargaan serupa oleh Walikota Jakarta Utara di tahun 2009.  

Keterlibatan Krontjong Toegoe dalam acara-acara masyarakat Betawi seperti di 
acara Lebaran Orang Betawi pada 2010 juga membuktikan penerimaan orang betawi 
atas Krontjong Toegoe sebagai bagian dari seni musik Betawi. Sebagai tambahan, seni 
musik Keroncong Tugu juga disebutkan dalam buku-buku betawi seperti Robin Hood 
Betawi (2001) karya Alwi Shahab dan buku-buku terbitan Dinas Kebudayaan dan 
Permuseuman DKI Jakarta seperti Ragam Budaya Betawi (2002), Seni Budaya Betawi: 
Pralokakarya Penggalian dan Pengembangannya (2000), Profil Seni Budaya Betawi, 
Keroncong Tugu, dan sebagainya. Keroncong Tugu juga disebutkan dalam banyak 
artikel suratkabar ibukota sebagai budaya Betawi. Keanggotaan Keroncong Tugu 
Cafrinho dalam Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) juga menjadi bukti penguat. 
Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa unsur Portugis yang menjadi salah satu ciri 
Keroncong Tugu bukanlah menjadi penghalang bagi seni musik ini untuk menjadi 
bagian dari budaya Betawi.  
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IV.  ALASAN HARUS KERONCONG TUGU: SEBUAH PRESENTASI 
KEUNGGULAN 

Dalam Bab 4 akan dipaparkan analisis keunggulan Keroncong Tugu dengan 
Keroncong Solo sebagai pembanding. Keroncong Tugu juga akan dianalisis posisinya 
dalam masyarakat sebagai representasi other sementara posisi Keroncong Tugu sebagai 
self dianalisis sebagai potensi pembangkit semangat dan nasionalisme. 

4.1.  Keroncong Tugu Versus Keroncong Solo 

Tugu merupakan aset bangsa yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih 
jauh lagi. Hal ini sehubungan dengan karakteristik Keroncong Tugu yang sarat akan 
keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi modal kuat dalam daya saing bangsa. Akan 
tetapi, menurut Stuart Hall(1997), “Only when there is an other, can you know who you 
are.” Maka dari itu, penting bagi Keroncong Tugu untuk memiliki pembanding supaya 
karakteristik dan keunggulan dari Keroncong Tugu dapat terlihat dengan jelas. Dalam 
paparan ini penulis akan membandingkan Keroncong Tugu dengan Keroncong Solo 
dengan Gesang sebagai tokohnya. Keroncong Solo dipilih penulis sebagai pembanding 
karena dalam perkembangan seni musik keroncong, dapat dikatakan bahwa Keroncong 
Solo atau yang dikenal juga sebagai Langgam Jawa, cukup populer di masyarakat 
khususnya di Jawa.  

Berdasarkan sejarah, Keroncong Tugu merupakan musik keroncong yang 
pertama kali masuk ke Indonesia, tepatnya di Jakarta. Keroncong Tugu pada saat itu 
sangat kuat pengaruh Portugisnya karena dibawa oleh orang-orang keturunan 
Portugis(Mestizo). Menurut Manusama yang diperkuat oleh Antonio Pinto da Franca, 
lagu keroncong pertama dibuat di Kampung Tugu sekitar tahun 1661. Judul lagu 
tersebut adalah Moresco, Cafrinho, Old Song dan Craddle song.(Franca, 1970: 106-
108) dalam Alfian (2006). Hal ini membuktikan bahwa Keroncong Tugu sebagai musik 
keroncong yang dihasilkan pertama kali dan murni karena masih sangat dekat dengan 
akar budaya Portugis yang kemudian bercampur dengan budaya lokal. Kemurnian inilah 
yang kurang dimiliki oleh Keroncong Solo karena menurut sejarah, Keroncong Solo ada 
setelah Keroncong Tugu dan keberadaannya ditunjang oleh populernya Bahasa Melayu 
di Batavia sekitar tahun 1870. Pengaruh musik melayu membuat musik keroncong 
menjadi romantis dan mendayu-dayu.Pada 1920-1942, musik keroncong mengalami 
perkembangan yang dinamis dari segi alat musik, irama, karakter lagu dan apresiasi. 
Peminat musik ini pun tersebar di beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, 
Yogyakarta, dan Solo. 

Penggiat musik keroncong pun semakin banyak hingga salah satu diantaranya 
menjadi Keroncong Solo. Alat musik Keroncong Solo telah berakulturasi dengan musik 
tradisional seperti gamelan sehingga nada yang dihasilkan lebih tenang dan lembut. 
Perpindahan nadanya pun lebih lambat. Cengkok yang dihasilkan membuat keroncong 
ini juga dikenal sebagai langgam (Langgam Jawa). Hal ini tentu berbeda dengan 
Keroncong Tugu yang pada hakikatnya merupakan musik dengan irama cepat dan 
rancak sehingga membangkitkan semangat pendengarnya. Musik Keroncong Tugu 
dapat menceriakan hampir semua jenis lagu dan mengajak pendengar untuk turut 
berdansa. 

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang berusaha menghapuskan unsur kebarat-
baratan dalam musik keroncong. Kebarat-baratan yang dimaksud adalah irama yang 
cepat dan dinamis yang berpotensi mengobarkan semangat. Hal tersebut merupakan 
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bagian dari propaganda Jepang. Musik keroncong kemudian diarahkan ke irama yang 
lebih lembut untuk menimbulkan kesan ketimuran yang lebih sopan. “Sepasang Mata 
Bola” karya Ismail Marzuki merupakan salah satu lagu yang diciptakan pada masa itu 
sebagai bentuk protes terhadap Jepang. Hal ini berarti Jepang tidak sungguh-sungguh 
ingin menekankan aspek kesopanan dalam bermusik, tetapi lebih kepada ingin 
memasung Keroncong Tugu yang memiliki unsur barat. Kenyataannya, musik 
Keroncong Tugu yang cepat bukan berati perwujudan dari ketidaksopanan melainkan 
pengobar semangat. Hal tersebut sesungguhnya sangat positif bagi masyarakat 
Indonesia, khususnya bagi para pemuda pada masa pendudukan Jepang untuk 
mengobarkan semangat kemerdekaan. Semangat yang sama pun masih terus terpancar 
dalam Keroncong Tugu masa kini.  

4.2.   Keroncong Tugu Menggugat Hakikat Other 

Dalam artikelnya The Spectacle of the ‘Other’, Stuart Hall(1997) menyatakan 
akan selalu adanya relation of power diantara kutub-kutub oposisi biner. “Baik” 
beroposisi dengan “buruk”, laki-laki-perempuan, terdepan-terbelakang, dan sebagainya. 
Maka itulah self-other menjadi sebuah oposisi biner. Uniknya, Self identik dengan inti, 
mayoritas dan segala keunggulan sementara other mewakili keterbalikan dari self itu 
sendiri. Mengacu pada teori Hall, budaya tradisional dalam era globalisasi pada 
umumnya menempati posisi other yang mana budaya modern/populer menjadi self-nya. 
Maka, budaya tradisional termasuk budaya Betawi adalah other. 

Representasi self-other rupanya tidak hanya sebatas budaya populer(modern)-
budaya tradisional. Aspek-aspek budaya tradisional pun dapat menjadi other di 
kalangan aspek tradisional yang lainnya. Dalam kebudayaan Betawi, kebudayaan yang 
banyak dikenal dan diminati, banyak dimainkan dan regenerasinya menyebar 
merupakan representasi self. Dalam ranah seni musik Betawi misalnya, Gambang 
Kromong dan Tanjidor dapat dikategorikan sebagai self. Posisi other, mengikuti oposisi 
biner, merupakan keterbalikan dari self itu sendiri. Dengan kata lain, seni musik Betawi 
dalam posisi other adalah seni musik yang kurang dikenal dan diminati, serta kurang 
dimainkan. Keterjangkauan dalam menikmati musik ini masih terbatas dan 
regenerasinya terpusat: other ialah Keroncong Tugu.  

Posisi Keroncong Tugu sebagai other cukup menarik mengingat Keroncong 
Tugu sendiri sudah diakui sebagai Budaya Betawi. Seharusnya pengakuan tersebut 
cukup untuk membuat Keroncong Tugu menjadi bagian dari self. Menurut studi di 
lapangan, kurangnya apresiasi masyarakatlah yang akhirnya menjadikan Keroncong 
Tugu sebagai other. Hal tersebut bukan berarti masyarakat tidak mengetahui atau tidak 
memiliki kesadaran sama sekali. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka 
mengetahui namun tidak merasa memiliki karena kurangnya kesadaran masyarakat akan 
Keroncong Tugu sebagai seni musik Betawi.  

Hasil wawancara yang penulis lakukan di beberapa wilayah mengenai apresiasi 
masyarakat DKI Jakarta akan Keroncong Tugu di wilayah Tugu menguatkan studi 
pustaka penulis bahwa masyarakat yang ada di dalam kelompok yang sama, dalam hal 
ini dalam kelompok other, akan memiliki apresiasi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan masyarakat di luar kelompok. Keroncong Tugu sebagai other tentu melibatkan 
kampung dan masyarakat Tugu. Pada umumnya masyarakat Kampung Tugu dapat 
dengan mudah menunjukkan lokasi komunitas Keroncong Tugu. Intinya, mereka 
mengetahui dan mengapresiasi seni musik tersebut. Di sisi lain, masyarakat luar Tugu 
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yang penulis temui di Rawa Belong dan Pusat Kebudayaan Betawi Setu Babakan pada 
umumnya tidak mengetahui Keroncong Tugu dengan alasan bukan orang asli Betawi, 
tidak pernah mendengar, atau tidak pernah mempelajari. Orang-orang yang lain 
mengatakan tahu, namun mereka menyamaratakan jenis musik keroncong. Mereka tahu 
keroncong seperti apa namun tidak mengetahui secara spesifik seperti apakah 
Keroncong Tugu. 

Berbicara tentang other, tentu kaitannya adalah mengenai sesuatu yang sifatnya 
cenderung kepada hal yang negatif. Keroncong Tugu dalam representasinya sebagai 
other dalam budaya Betawi bukanlah karena tidak adanya pengakuan atas seni musik 
tersebut sebagai muik Betawi, namun lebih dikarenakan pengembangannya yang 
terpusat di Tugu, Jakarta Utara sehingga kurang menyentuh masyarakat Betawi Tengah 
maupun pinggiran. Pak Diman, budayawan Betawi dari Pusat Kebudayaan Betawi Setu 
Babakan mengemukakan bahwa suatu kebudayaan perlu adanya penyebaran sehingga ia 
tidak berkembang apalagi mati di satu tempat. Keroncong Tugu pun demikian, harus 
dibantu untuk dapat ‘melebarkan sayap’ ke luar Tugu. 

Sementara itu Keroncong Tugu sebagai other di mata masyarakat DKI Jakarta 
merupakan hasil dari minimnya kesadaran identitas masyarakat. Minimnya kesadaran 
tersebut dipicu oleh kuatnya arus globalisasi yang dalam seni musik diwakili dengan 
masuknya musik-musik modern. Keroncong Tugu sebagai musik tradisional tidak lagi 
menarik terutama bagi generasi muda karena baik dari segi materi maupun kemasannya 
kalah menjual dengan musik modern yang populer saat ini seperti musik-musik band. 

Dapat ditarik benang merah bahwa Keroncong Tugu sebagai other merupakan 
perwujudan pengembangan terpusat yang minim penyebaran. Sebagai tambahan, other 
juga muncul akibat kalah saing Keroncong Tugu dengan musik populer. Lantas, 
bagaimana masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat DKI Jakarta umumnya 
melihat kenyataan Keroncong Tugu sebagai other yang tidak bersifat other? 

Keroncong Tugu yang pengembangannya terpusat, justru tidak membuat musik 
ini teralienasi tetapi malah memberikan suatu ciri khas bagi musik ini. Nama Tugu yang 
melekat pada musik ini mewakili tempat dan masyarakat Tugu yang mengingatkan para 
pelaku musiknya dengan sejarah masa lalu. Kecintaan terhadap seni musik yang dibawa 
oleh nenek moyang mereka membuat para penerusnya setia melestarikan seni musik ini. 
Pengembangan terpusat juga ternyata memberikan hikmah bahwa Keroncong Tugu 
adalah satu-satunya dan hanya dapat ditemukan di wilayah Tugu saja sehingga kesan 
istimewa yang bersifat positif yang muncul. Hal ini disebutkan oleh seorang pecinta 
musik Keroncong Tugu, Mr.Walter, tamu dari Belanda yang datang khusus bersama 
rombongan dari Belanda ke markas Krontjong Tugu demi mengobati kerinduan mereka 
akan musik ini.  

Apabila dikatakan bahwa Keroncong Tugu kurang dapat menarik generasi 
muda, kenyataannya kiprah Keroncong Tugu sudah menembus pasar internasional. 
Dengan segala prestasi, pengakuan dan keunggulan tersebut apakah masih pantas untuk 
Keroncong Tugu dikategorikan sebagai self? Sebab dinilai dari segi prestasi dan 
karakteristik, Keroncong Tugu tidak dapat dikatakan memenuhi kategori other.  

4.3.  Nasionalisme Dalam Keroncong Tugu: Representasi Self 

Dalam dua pembahasan sebelumnya, telah dikemukakan keunggulan Keroncong 
Tugu dan posisinya sebagai other dalam masyarakat sekalipun karakteristik dan 
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prestasinya tidak dapat dikategorikan sebagai other. Sekarang Keroncong Tugu akan 
dilihat sebagai self. Bagaimana Keroncong Tugu dapat dilihat sebagai self? 

Keroncong Tugu sebagai self berarti melihat Keroncong Tugu sebagai inti 
sekaligus bagian dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat Betawi 
sebagai pelaku budaya dan juga Masyarakat DKI Jakarta yang berdiam di wilayah yang 
sama dengan orang-orang Betawi. Potensi Keroncong Tugu untuk menjadi self 
sangatlah besar. Keroncong Tugu memiliki karakteristik yang lebih dari cukup untuk 
menjadi self. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu. Ketika suatu kelompok telah 
menjadi self, mereka harus dapat memberikan sesuatu untuk kelompoknya. Hal tersebut 
termasuk dalam solidaritas kelompok. Solidaritas tentu mengarah kepada integritas. 
Integritas tidak akan terwujud tanpa adanya nasionalisme. Keroncong Tugu sebagai seni 
musik tradisional Betawi memiliki potensi sebagai pembangkit rasa nasionalisme 
tersebut. 

Jacques Bertrand (2004)mengemukakan bahwa nasionalisme merupakan dasar 
pengaturan prinsip yang menghubungkan bangsa dengan negara. Hal ini menegaskan 
pentingnya nasionalisme dalam suatu negara karena apabila nasionalisme sudah tidak 
ada, hubungan antara bangsa dan negara dapat dikatakan tidak berfungsi dengan baik 
dan dengan mudah suatu negara dapat dipecah.  

Sartono Kartodirjo(1998) mengemukakan lima prinsip nasionalisme, yaitu 
kesatuan (unity), kebebasan(liberty), kesamaan(equality), kepribadian(personality), dan 
prestasi (performance). Kebudayaan dalam konteks nasionalisme berperan penting 
sebagai aspek yang mempersatukan bangsa karena kebudayaan terbentuk dalam 
kesamaan visi, memiliki kepribadian yang unik dan menuai prestasi. Keroncong Tugu 
merupakan seni musik tradisional yang berarti bagian dari kebudayaan. Dalam 
karakteristiknya, Keroncong Tugu terbentuk dari adanya kesamaan sejarah dari 
masyarakat Tugu yang diberikan kebebasan oleh Belanda. Pengasingan membuat orang-
orang tersebut memiliki kepribadian yang unik dan karakteristik yang tercermin pada 
musik penghibur hati mereka, yaitu Keroncong Tugu. Keunikan inilah yang di 
kemudian hari menuai prestasi. 

Berbicara mengenai nasionalisme, tentu saja Keroncong Tugu mencerminkan 
semangat nasionalisme. Sejarah membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang 
pada 1942, Jepang berusaha melakukan propaganda untuk mendapatkan simpati yang 
terdiri dari dua cara, yaitu mengambil hati orang Indonesia dan mendekati golongan 
Islam. Jepang, melalui lembaga kebudayaannya Keimin Bunka Shidosho menghapuskan 
unsur-unsur barat, termasuk akhirnya melarang Keroncong Tugu dimainkan. Hal ini 
sangat menarik karena musik Keroncong Tugu ternyata memberikan ancaman bagi 
Jepang. Ancaman tersebut tentu berkaitan dengan keinginan Jepang untuk dapat terus 
berkuasa di Indonesia. Dengan kata lain, Jepang berusaha menghapuskan segala sesuatu 
yang berpotensi menyulut pemberontakan. 

Karakteristik inilah yang melekat pada Keroncong Tugu. Bukan pemberontakan-
nya, melainkan semangat dan keriaan yang dapat mengobarkan semangat masyarakat 
terutama pemuda. Pada masa itu, masyarakat sedang menghadapi penjajahan sehingga 
semangat pemuda tentu berkaitan dengan kemerdekaan dan nasionalisme. Keroncong 
Tugu dapat mengobarkan semangat nasionalisme  melalui iramanya. 

Adaptasi Keroncong Tugu di era modern ini, tentu sangat bermanfaat terkait 
dengan Indonesia yang masih terjajah sekalipun bukan secara fisik. Modernisasi yang 
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membawa budaya populer perlahan-lahan mematikan budaya tradisional dalam negeri. 
Untuk itulah Keroncong Tugu sangat perlu untuk dikembangkan dan menjadi tuan 
rumah di negeri sendiri karena karakteristiknya sebagai pengobar semangat. Dengan 
begitu, Keroncong Tugu menjadi representasi dari self. Keroncong Tugu menjadi bagian 
inti masyarakat dan memberikan sumbangsihnya tidak hanya bagi Betawi, tapi juga bagi 
bangsa Indonesia. Nasionalisme inilah yang menjadi pemicu adanya integrasi sosial. 
Dalam bab Integrasi sosial dan integrasi kebudayaan dalam buku sosiologi dan 
antropologi, Maurice-Duverger(1981) mengemukakan integrasi sosial menjadi 
penggambaran akan proses penyesuaian antara perbedaan unsur dalam kehidupan sosial 
demi dihasilkannya pola kehidupan yang serasi di masyarakat. Keroncong Tugu sebagai 
pengobar semangat nasionalisme dapat menjadi medianya. 

V.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan kajian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, Keroncong Tugu merupakan seni musik tradisional Betawi yang sangat 
potensial untuk dikembangkan lebih jauh lagi karena Keroncong Tugu memiliki 
keunggulan dan karakteristik tersendiri. Apabila dibandingkan dengan Keroncong Solo, 
Keroncong Tugu lebih dekat dengan unsur-unsur asli irama musiknya yang dibawa oleh 
orang-orang keturunan Portugis sementara Keroncong Solo dan adaptasinya dengan alat 
musik lokal seperti gamelan membuat irama keroncong di Keroncong Solo berubah 
menjadi lambat. Hal ini berarti Keroncong Solo sudah bergeser dari irama keroncong 
asalnya.  Sementara itu, Keroncong Tugu dapat beradaptasi dengan lagu apapun tanpa 
kehilangan irama keroncongnya yang cepat dan dinamis. Keroncong Tugu dengan 
irama cepatnya menjadi pengobar semangat masyarakat sejak zaman dahulu pada masa 
penjajahan. Sekarangpun Keroncong Tugu dapat mengobarkan semangat masyarakat 
dan pemuda.  

Kedua, Keroncong Tugu dalam pandangan masyarakat DKI Jakarta berada 
dalam posisi other yang berarti berada dalam posisi minoritas dan kurang dominan. 
Posisi ini berarti masyarakat mengenal Kerocong Tugu, namun, tidak memiliki rasa 
kepemilikan atas Keroncong Tugu. Posisi ini disebabkan oleh status Keroncong Tugu 
sebagai budaya tradisional yang dalam era modern ini kurang diminati oleh masyarakat, 
khususnya generasi muda. Hal ini terkait dengan DKI Jakarta sendiri yang merupakan 
basis pertemuan berbagai macam adat istiadat dan budaya sehingga kebudayaan 
tradisional cukup sulit untuk memetakan posisinya di tengah masyarakat yang 
majemuk. Ditambah lagi aspek keterjangkauan yang tidak dipenuhi Keroncong Tugu 
karena pelestariannya yang bersifat terpusat sehingga masyarakat sulit untuk 
mendapatkan akses musik Keroncong Tugu. 

Akan tetapi, posisi Keroncong Tugu sebagai other patut direnungkan kembali 
mengingat sebagai other yang seharusnya mewakili kaum minoritas yang terpinggirkan, 
Keroncong Tugu malah berjaya. Keroncong Tugu berhasil menembus pasar 
internasional dan bahkan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Jakarta, bahkan ke 
Tugu. Di mata wisatawan mancanegara justru Keroncong Tugu lah yang menjadi self.  

Ketiga, sebagai seni musik tradisional Betawi, Keroncong Tugu merupakan 
budaya yang potensial namun kurang mendapatkan apresiasi masyarakat. Maka itulah, 
perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melihat Keroncong 
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Tugu sebagai bagian dari self. Apresiasi tersebut dapat ditingkatkan dengan optimalisasi 
karakteristik Keroncong Tugu yang difokuskan pada pembangkit rasa nasionalisme. 
Keroncong Tugu dan iramanya yang rancak menciptakan suasana yang ceria dan secara 
tidak langsung mempengaruhi pendengarnya sehingga dapat bersemangat.  

Hal ini dibuktikan melalui catatan sejarah pada zaman pendudukan Jepang di 
Indonesia, khususnya Batavia. Pada masa itu Keroncong Tugu dilarang untuk 
dimaainkan karena berpotensi untuk mengobarkan semangat masyarakat terutama para 
pemuda. Semangat tersebut dikhawatirkan akan berujung pada pemberontakan. Untuk 
menjadikan Keroncong Tugu sebagai self, Keroncong Tugu dapat melakukan inovasi 
dengan mengiringi lagu-lagu populer. Hal ini sangat baik karena selain dapat menarik 
minat generasi muda, Keroncong Tugu juga dapat menyesuaikan diri dengan zaman 
tanpa harus kehilangan unsur-unsur aslinya. 

5.2.  Rekomendasi 

Optimalisasi Keroncong Tugu sebagai aset budaya Betawi yang memiliki daya 
saing dan daya tahan tinggi patut untuk mendapatkan perhatian lebih. Keroncong Tugu 
harus mampu melebarkan sayapnya ke luar Tugu sehingga mereka lebih dikenal 
masyarakat dan dengan begitu kesadaran masyarakat akan identitas Keroncong Tugu 
sebagai budaya tradisional Betawi yang harus dilestarikan, meningkat. Cara-cara untuk 
dapat mewujudkan hal tersebut yang pertama adalah membuat Keroncong Tugu dikenal 
masyarakat luas. Keroncong Tugu harus diperdengarkan di ruang publik secara berkala. 
Selain itu, Keroncong  Tugu harus mampu beradaptasi dengan era modern tanpa harus 
kehilangan jati dirinya. Keroncong Tugu juga harus meningkatkan prestasinya di ranah 
internasional. Sebagai upaya pelestarian jangka panjanng, Keroncong Tugu juga harus 
diperkenalkan kepada generasi muda khususnya anak-anak dan remaja supaya mereka 
sadar akan tanggungjawab mereka untuk melestarikan budaya bangsa. Adapun solusi 
kreatif yang penulis tawarkan ialah sebagai berikut: 

1. Pemutaran lagu-lagu berirama Keroncong Tugu di ruang publik di wilayah DKI 
Jakarta. Ruang –ruang publik tersebut meliputi  

a. Shelter bus TransJakarta 
b. Stasiun 
c. Terminal 
d. Bandar Udara 

Pemutaran lagu-lagu tersebut dapat diatur sedemikian rupa sehingga 
berfungsi optimal. Pemutaran lagu dalam shelter bus Transjakarta dapat 
memanfaatkan waktu pagi hari di saat orang-orang memulai aktivitas berangkat ke 
kantor maupun ke sekolah dan ketika sore hari sepulang beraktivitas. Pemutaran di 
Stasiun, Terminal, dan Bandar udara dapat diatur setiap jam sehingga lama 
kelamaan masyarakat akan familiar dengan musik Keroncong Tugu. 

2. Pemakaian musik Keroncong Tugu dalam iklan layanan masyarakat 

3. Aransemen lagu-lagu populer dengan musik Keroncong Tugu dan dipopulerkan 
oleh artis ibukota. 

Upaya ini sangat positif mengingat generasi muda lebih mudah didekati 
menggunakan metode budaya populer sesuai dengan teori Dick Hebdige dalam 
pembahasan. 
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4. Keroncong Tugu Goes to School.  

Upaya ini merupakan tur Keroncong Tugu ke sekolah-sekolah di Jakarta. 
Upaya ini sudah pernah dilakukan akan tetapi belum optimal. Kerjasama pemerintah 
di bidang pendidikan dapat membantu Keroncong Tugu untuk melaksanakan 
program ini. Program ini sangat baik karena anak-anak usia sekolah cepat menyerap 
hal-hal baru. Kegiatan ini dapat dibarengi dengan seminar yang menekankan pada 
Keroncong Tugu sebagai pembangkit nasionalisme. 

Dengan melaksanakan program-program tersebut, penulis berkeyakinan 
bahwa Keroncong Tugu akan lebih diminati oleh masyarakat sehingga pelestarian 
Keroncong Tugu dan optimalisasinya sebagai daya saing bangsa dapat berjalan 
dengan baik. Keroncong Tugu dapat menjadi budaya Betawi yang mengharumkan 
nama bangsa di kancah internasional sekaligus menjadi pengobar semangat 
nasionalisme di hati rakyat Indonesia. 
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