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Abstrak 

Kehadiran budaya populer dalam bentuk genre-genre musik modern menyebabkan ruang 

praktik bagi musik keroncong mengalami keterbatasan. Peneliti melakukan penelitian ini untuk 

menggambarkan strategi adaptasi yang dilakukan orkes keroncong New Victory terhadap budaya 

populer di Surabaya. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tindakan maupun strategi yang 

dilakukan oleh orkes keroncong New Victory untuk beradaptasi dengan kehadiran budaya 

populer dalam bentuk genre-genre musik modern yang ada saat ini. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif kritis. Penelitian 

ini dilakukan di Surabaya tepatnya di jalan Dharmawangsa Punden 11 tempat berkumpulnya 

orkes keroncong New Victory. Informan dalam penelitian ini mencakup ketua dan anggota-

anggota inti hingga penyanyi dari orkes keroncong New Victory. Proses perncarian data 

dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi hingga wawancara mendalam terhadap informan 

yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan teori mekanisme survival dan teori fenomenologi 

untuk menganalisis hasil temuan data mengenai fokus dari topik yang diambil. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan. Pertama, adanya pandangan yang terbuka dari 

seluruh anggota orkes keroncong New Victory terhadap budaya populer. Kedua, orkes 

keroncong New Victory menerima meskipun ada salah satu dari anggotanya yang keberatan 

dengan kehadiran budaya populer. Ketiga orkes keroncong New Victory beradaptasi terhadap 

kehadiran budaya populer dengan cara meningkatkan kreativitas dan kualitas, kolaborasi 

aransemen musik, regenerasi anggota orkes keroncong, dan menambahkan instrumen alat musik 

modern. 

Dan setelah dianalisis menggunakan teori mekanisme survival dan teori fenomenologi, 

orkes keroncong New Victory melakukan beberapa strategi untuk beradaptasi terhadap kehadiran 

budaya populer. Hal ini menunjukkan orkes keroncong New Victory memiliki alasan dan tujuan 

untuk tetap mempertahankan musik keroncong dan tetap melestarikan musik keroncong agar 

tidak hilang ditelan oleh zaman dengan kehadiran budaya populer dalam bentuk genre-genre 

musik modern yang ada saat ini. 
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Abstract 

 The presence of popular culture in the form of genre-genre music modern led to the 

practice of for the music keroncong experience limitations. Researchers do this research to 

describe the adaptability strategy that’s being done orkes keroncong New Victory against the 

popular culture in Surabaya. The purpose of this research to determine the action and strategy is 

done by orkes keroncong New Victory to adapt with the presence of popular culture in the form 

of genre-genre modern music that exist today. 

 The study using the research qualitative with a critical perspective. This study was 

conducted in Surabaya precisely on the road Dharmawangsa Punden 11 the gathering of orkes 

keroncong New Victory. Infromants in this study include chairman and the core members up to 

the singer of orkes keroncong New Victory. The process of the data do with observations, the 

documentation, until in-depth interviews about the informants are there. In this research using 

theory survival mechanism and theory fenomenologi to analyze the findings data on the focus of 

the topic taken. 

 The result in this study shows that. The first, the view of the open from all members 

orkes keroncong New Victory of popular culture. The second, orkes keroncong New Victory 

received although there is one of its members who objected with the presence of popular culture. 

The third, orkes keroncong New Victory adapt against the presence of popular culture with the 

way to improve creativity and quality, collaboration arrangements are music, regenerate 

members of the orkes keroncong, and added instruments musical modern. 

 And after analyzed using theory survival mechanism and theories fenomenologi, orkes 

keroncong New Victory do some strategy to adapt to the presence of popular culture. This 

suggests orkes keroncong New Victory had reason and objectives of to stick to maintain the 

music keroncong and still preserve music keroncong so as not lost ingested by the with the 

presence of popular culture in the form of genre-genre modern music that exist today. 
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Pendahuluan 

 Musik keroncong sebagai praktik sosial semakin mengalami krisis eksistensi. Intensitas 

praktik lantunan khas musik keroncong di Surabaya jarang sekali terlihat dan terdengar. Terdapat 

waktu dan tempat tertentu untuk dapat melihat dan mendengarkan praktik musik keroncong di 

Surabaya. Mengkutip dalam berita “setiap weekend, penumpang nikmati live akustik dan 

keroncong di Bandara Juanda” (Nuraini Faiq, Surya.co.id). Hal tersebut dapat menjadi indikasi 

bahwasannya musik keroncong kurang mendapatkan ruang praktik social dalam kalangan 

masyarakat. Keroncong merupakan hasil asimilasi budaya barat dengan budaya asli Indonesia 

yang memiliki keunikan tersendiri dalam setiap lantunan irama musik ketika dipertontonkan 

maupun diperdendangkan. Keroncong mengalami banyak perubahan semenjak pertama kali 

dikenalkan. Keroncong merupakan musik yang menarik untuk didengarkan dengan perpaduan 

berbagai macam alat musik yang melekat pada setiap alunannya. 

 Dalam lingkungan sosialnya Orkes Keroncong (OK) New Victory berusaha 

mempertahankan musik keroncong sebagai budaya asli Indonesia dari mendunianya budaya 

populer, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis genre-genre musik modern. New Victory 

merupakan orkes keroncong ternama yang berada di Surabaya, tepatnya di jalan Dharmawangsa 

Pundern no.11. OK New Victory tetap berusaha menyuguhkan lantunan khas musik keroncong. 

Musik keroncong merupakan musik minoritas dan minim peminat di tengah-tengah merambah 

budaya populer dalam bentuk genre-genre musik modern di kehidupan sosial masyarakat 

Surabaya. Orkes keroncong ini sering berpartisipasi dalam berbagai ajang lomba-lomba musik 

keroncong dan juga tampil dalam berbagai ajang di Surabaya. Musik keroncong adalah musik 

dari perpaduan antara budaya barat dan budaya lokal (daerah maupun asli Indonesia). Keroncong 

beradaptasi dengan kemampuan kreativitas budaya daerah maupun asli Indonesia. Adanya unsur-

unsur asli Indonesia tersebut yang kemudian mengakomodasikan unsur-unsur dari budaya luar 

dan mengintegrasikan ke dalam budaya asli Indonesia. Faktanya masyarakat modern 

memandang musik keroncong sebagai salah satu budaya asli Indonesia yang berbeda dari musik 

modern dalam budaya popular. 

 Pada awalnya musik adalah bahasa perekat yang bersifat suci, musik merupakan media 

yang digunakan manusia untuk berkomunikasi antar sesama manusia, alam sekitar, maupun 

dengan kekuatan yang berada di luarnya. Setiap jenis musik memiliki kekuatan tersendiri untuk 

merepresentasikan karakter serta kebudayaan dalam masyarakat. Kekuatan ini yang kemudian 

menjadikan musik sebagai karya seni yang dapat melampaui batas waktu serta budaya, 

sebagaimana musik memainkan perannya dalam interaksi yang intim untuk merepresentasikan 

karakter para penikmatnya. Kekuatan seperti ini yang menyediakan ruang bagi gagasan 

kapitalisme untuk kemudian mencantumkan musik ke dalam industri budaya, sehingga musik 

dapat menjadi komoditas karena kapitalisme memahami musik memiliki nilai di pasaran 

(Dominic Strinati. 2007). 
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 Dewasa ini kalangan remaja lebih mengenal berbagai macam bentuk genre-genre musik 

modern daripada musik keroncong. Mengkutip dalam berita “saya mempunyai mimpi besar 

untuk membuat musik keroncong ini terus dikenal sebagai identitas kebangsaan seperti halnya 

musik K-Pop (Korea Pop) yang mendunia”, Indra menyadari saat ini musik keroncong kurang 

begitu digemari oleh anak muda masa kini (Desika Pemita, Liputan6.com). Kapitalisme global 

yang membawa dampak era modern menuju posmodern, yang mana ditandai adanya turut 

campur industri budaya dalam setiap penyebarluasannya. Dalam penyebarluasannya kapitalisme 

modern lebih menekankan pada komodifikasi budaya. Budaya merupakan desain dari 

masyarakat kapitalis modern. Penindasan kultural dan dominasi budaya lebih dominan daripada 

penindasan ekonomi. Budaya populer lahir bersamaan dengan mencuatnya era posmodernisme 

saat ini. Beberapa contoh fenomena dapat mengidentifikasi era posmodenrisme, diantaranya 

adalah kebuntuan pemilahan antara budaya dan masyarakat, penekanan pada gaya dengan 

mengorbankan substansi, kebuntuan pemilahan antara seni dan budaya populer, kekacauan atas 

ruang dan waktu, dan kejatuhan metanarasi. Ada pula beberapa contoh budaya populer yang 

dapat mengidentifikasi keberadaan posmodernisme, antara lain arsitektur, film, televisi, 

periklanan, dan musik pop (Dominic Strinati. 2003).  

 Manifestasi budaya yang terjadi akibat kapitalisme menyebabkan menyerbarluasnya 

budaya populer. Budaya populer banyak menghasilkan berbagai jenis genre-genre musik modern 

seperti Jazz, Pop, Rock n’ Roll, hingga yang paling baru saat ini adalah Electronic Dance Music 

(EDM). Berbagai jenis musik tersebut yang kemudian menjadikan ancaman bagi musik 

tradsional seperti keroncong. Diantara berbagai jenis musik yang ada, musik keroncong seakan 

kehilangan kekuatannya untuk tetap bersaing di era yang semakin maju ini. Tidak sedikit dari 

budayawan keroncong yang ada mengusahakan untuk mempertahankan musik keroncong yang 

di mana merupakan musik asli Indonesia agar tetap ada, berkesinambungan, dan tidak kalah 

bersaing dengan berbagai jenis musik yang ada pada era posmodern. Posmodern merupakan 

zaman di mana terjadi pergeseran tatanan sosial, teknologi informasi, hingga gaya hidup. Adanya 

standarisasi dan individualisasi semu menyebabkan kesamaan berbagai jenis genre-genre musik 

yang ada saat ini (Adorno dalam Dominic Strinati. 2003). Berbagai jenis genre-genre musik ini 

kemudian mendapatkan tempat tersendiri dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat dari 

berbagai kalangan muda hingga dewasa pun lebih terbuka terhadap kehadiran berbagai jenis 

genre-genre musik modern daripada musik keroncong sebagai budaya Indonesia. Eksistensi 

budaya populer yang melahirkan musik modern membuat musik keroncong terasingkan dari 

praktik sosialnya.  

 Lahirnya posmodernisme sendiri ditandai dengan adanya beberapa kondisi sosial maupun 

historis yang mendefinisikan ciri-ciri posmodernisme. Pertama adalah konsumerisme dan 

penjenuhan media. Kedua adalah pekerjaan kelas mengenah baru dan pasar konsumen. Ketiga 

adalah pengikisan identitas kolektif dan identitas personal. Dari ketiga hal di atas dapat 

diidentifikasi bahwa posmodern telah nyata terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. 

Eksistensi budaya populer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan Indonesia 
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yang di sini adalah musik keroncong. Manifestasi budaya akibat kapitalisme global membentuk 

industri budaya dan budaya massa. Dominasi budaya yang terjadi pada era posmodernisme 

akibat dari kapitalisme modern melahirkan budaya populer. Budaya populer sebagai dampak dari 

industrialisasi budaya melahirkan berbagai macam jenis genre-genre musik modern. Hadirnya 

berbagai macam jenis genre-genre musik modern membuat keanekaragaman dalam lingkungan 

musik di Surabaya. Hal tersebut mengikis ruang praktik sosial bagi musik keroncong di 

Surabaya, sehingga tidak banyak dari kalangan masyarakat yang meminati musik keroncong di 

tengah-tengah eksistensi budaya popular. Musik keroncong hampir kehilangan keeksistensiannya 

di tengah-tengah gelombang arus budaya populer. Dan kemudian mengharuskan orkes 

keroncong untuk beradaptasi terhadap kehadiran budaya populer di Surabaya. 

 

 

Metodelogi 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif kritis. 

Penelitian ini dilakukan dan memiliki lokasi penelitian di Surabaya tepatnya berada di jalan 

Dharmawangsa Punden no 11. Jalan Dharmawangsa Punden merupakan tempat berkumpulnya 

seluruh anggota orkes keroncong New Victory dan merupakan kediaman dari ketua orkes 

keroncong New Victory, yakni bapak Edi. Peneliti menentukan informan dalam penelitian ini 

mencakup ketua dan anggota-anggota inti (pemusik) hingga penyanyi dari orkes keroncong New 

Victory. Proses perncarian maupun pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

dokumentasi, hingga wawancara mendalam terhadap informan yang telah dipilih dan dipercaya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori mekanisme survival (James C. Scoot) dan teori 

fenomenologi (Alfred Schutz) untuk menganalisis hasil temuan data di lokasi penelitian 

mengenai fokus dari topik yang diangkat, yakni strategi adaptasi orkes keroncong New Victory 

terhadap budaya populer di Surabaya. 

 

 

Dinamika Perjalanan Orkes Keroncong New Victory 

 Pada tahun 1990 awal berdirinya orkes keroncong New Victory, cukup banyak para 

penikmat musik keroncong dari berbagai kalangan dari muda hingga tua. Tidak hanya itu 

tawaran maupun undangan untuk bermain pada event-event yang dikatakan sebagai job-joban 

juga masih banyak diterima dan berdatangan kepada orkes keroncong New Victory. Bahkan 

dahulu musik keroncong banyak diputar musiknya melalui radio-radio dan dipertontonkan 

melalui saluran televisi yang menyiarkan secara langsung irama khas musik keroncong. Namun 

seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun kebudayaan mengalami banyak perubahan apalagi 

dengan merambah budaya populer semakin membuat ruang bagi kebudayaan Indonesia 



 

6 

 

mengalami keterbatasan ruang praktiknya dan kebudayaan Indonesia khususnya musik 

keroncong kehilangan peminatnya. Tidak hanya itu kehadiran genre-genre musik modern saat 

ini, membuat persaingan cukup sengit antara kebudayaan modern dengan kebudayaan Indonesia 

khususnya musik keroncong.  

 Kehadiran budaya populer dalam bentuk keanekaragaman genre-genre musik modern 

yang ada saat ini juga menimbulkan adanya kesenjangan sosial antara musik modern dengan 

kebudayaan Indonesia. Akan tetapi hal yang sedemikian rupa tidak membuat orkes keroncong 

New Victory lalu menolak adanya kehadiran genre-genre musik modern yang ada saat ini. Orkes 

keroncong New Victory mengalami perombakan dalam susunan komposisi anggotanya pada 

tahun 2012 – 2014 dengan masuknya beberapa anggota baru yakni 2 penyanyi berusia muda 

(Ella dan Novi) dan 2 pemusik baru pemegang Cak – Cuk yakni (Gito dan Arik). Masuknya 

beberapa anggota musik yang cukup muda menandakan adanya strategi yang dilakukan orkes 

keroncong New Victory terhadap kehadiran budaya populer di Surabaya. Dahulunya orkes 

keroncong yang dihuni pemain keroncong berusia di atas 30-an, namun sekarang sudah ada 

perpaduan antara pemain usia tua dan usia muda bahkan remaja. 

 

 

Sikap Orkes Keroncong New Victory Terhadap Budaya Populer 

 Kehadiran budaya populer dalam bentuk genre-genre musik yang ada saat ini merupakan 

tantangan bagi orkes keroncong New Victory. Tidak hanya sebagai tantangan hadirnya budaya 

populer tersebut juga dapat menambah warna tersendiri dalam irama musik keroncong. Hal ini 

dikarenakan terdapat perpaduan aransemen antara genre-genre musik modern dengan musik 

keroncong. Namun kehadiran budaya populer kini menimbulkan kekhawatiran pada kebuayaan 

Indonesia, karena para pemuda masa kini lebih suka dengan genre-genre musik modern daripada 

musik  keroncong. Keanekaragaman genre-genre musik modern yang ada saat ini merupakan hal 

yang baik dalam pandangan para pemusik keroncong New Victory. Selain dapat dipadukan 

dengan irama musik keroncong, juga dapat menambah warna dan aransemen antara genre musik 

keroncong dengan genre-genre musik modern. Namun dalam hal ini musik keroncong tetap 

menjadikan pakem keroncong sebagai acuan dalam aransemennya. 

 Adanya keanekaragaman genre-genre musik modern yang ada saat ini dapat membuat 

musik keroncong menjadi lebih modern. Hal ini dikarenakan terjadi penggabungan aransemen 

antara genre-genre musik modern dengan musik keroncong. Dari penggabungan arasemen yang 

terjadi antara keduanya membuat musik keroncong lebih digemari oleh anak-anak muda di 

zaman sekarang. Budaya populer dalam bentuk genre-genre musik modern yang ada merupakan 

fenomena yang sangat luar biasa bagi orkes keroncong New Victory. Hal ini sangat bagus 

dikarenakan membuat persaingan di industri musik semakin menantang dan kompetitif. Seluruh 

genre musik modern dan kebudayaan Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan penggemar 
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di kalangan masyarakat. Sama halnya dengan orkes keroncong New Victory yang tetap 

membawakan musik keroncong dengan pakem irama keroncong yang menarik dan kekinian. 

Bahawasannya orkes keroncong New Victory menerima kehadiran budaya populer dalam bentuk 

genre-genre musik modern yang ada saat ini. Hal ini malah membuat orkes keroncong New 

Victory menjadi lebih modern dan tidak monoton. 

 

 

Strategi Orkes Keroncong New Victory Menghadapi Budaya Populer 

 Orkes keroncong New Victory melakukan regenerasi dengan mencari bibit-bibit muda 

pemusik keroncong yang memiliki bakat dan minat untuk beradaptasi terhadap budaya populer 

yang ada di Surabaya. Orkes keroncong New Victory berani melakukan inovasi terbaru, 

meningkatkan kualitas, dan kreativitas terhadap musik keroncong agar musik keroncong tidak 

kalah dengan genre-genre musik modern yang ada saat ini. Orkes keroncong ini dalam 

beradaptasi menghadapi perkembangan zaman musik keroncong dikemas lebih modern dengan 

memadukan antara musik keroncong dengan genre-genre musik modern yang ada saat ini. Para 

musisi orkes keroncong New Victory memiliki keahlian dalam mengkolaborasikan antara genre-

genre musik modern yang ada dengan irama khas musik keroncong.  

Informan Tahun/Posisi Sikap Strategi Menghadapi 

Pak Edi 1990/Ketua Menerima Mencari anak muda yang berbakat dan 

minat terhadap musik keroncong, 

memadukan antara musik modern 

dengan musik keroncong 

Mas Kung 1997/Cello Menerima Menjaga kreativitas dengan cara 

kolaborasi antara musik keroncong 

dengan genre musik saat ini 

Mbak Lina 2000/Bass Antara 

iya dan 

tidak 

Dengan memasukkan genre-genre 

musik yang ada saat ini ke alunan irama 

musik keroncong 

Mas Gito 2014/Cak Menerima Memiliki keahlian dalam 

mengkolaborasikan antara musik 

modern dengan musik keroncong 

Mas Arik 2014/Cuk Menerima Meningkatkan kualitas dan kreativitas, 

dengan cara menyatukan antara musik 

modern dengan musik keroncong 
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Dek Ella 2012/Penyanyi Menerima Mengaransemen, mampu 

mengkolaborasikan antara musik 

modern dengan musik keroncong 

Dek Novi 2012/Penyanyi Menerima Menambah kreativitas dengan cara 

berpadu dengan genre musik yang ada 

saat ini 

 

 

 

Kesimpulan 

 Musik keroncong sebagai kebudayaan Indonesia kini mengalami keterbatasan ruang 

praktik di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kemunculan budaya populer dalam bentuk 

genre-genre musik modern yang ada dan cenderung lebih disukai hampir dari seluruh kalangan 

pemuda hingga dewasa saat ini. Sehingga peneliti mengambil topik penelitian yakni  Strategi 

Adaptasi Orkes Keroncong New Victory Terhadap Budaya Populer di Surabaya, dalam topik ini 

peneliti memfokuskan kajian studinya kepada Orkes Keroncong New Victory yang merupakan 

salah satu orkes keroncong yang telah memiliki nama di Surabaya. Orkes keroncong ini pun 

sudah berdiri sejak tahun 1990-an dan telah lama berkelana di dunia musik keroncong.  

 Dalam studi ini peneliti menggunakan Mekanisme Survival (James C. Scoot) dan 

Fenomenologi (Alfred Schutz) sebagai alat untuk menganalisis fenomena strategi adaptasi yang 

terjadi pada orkes keroncong New Victory terhadap hadirnya budaya populer dalam bentuk 

genre-genre musik modern di Surabaya. Dari hasil temuan data dapat dijabarkan bahwasannya 

orkes keroncong New Victory cukup terbuka terhadap hadirnya genre-genre musik modern yang 

ada saat ini dan cenderung menerima kehadirannya meskipun terdapat salah satu dari anggota 

orkes keroncong New Victory yang sedikit keberatan. Orkes keroncong New Victory juga 

berusaha tetap membawakan musik keroncong sesuai pakem yang ada di tengah-tengah budaya 

populer dan mengkolaborasikan aransemen musik keroncong dengan genre-genre musik modern 

yang ada saat ini. Orkes keroncong New Victory juga berusaha untuk selalu meningkatan 

kreativitas dan kualitas, serta melakukan perekrutan anggota keroncong yang berusia muda dan 

memiliki bakat minat terhadap musik keroncong. Tidak hanya itu orkes keroncong New Victory 

juga menambahkan instrumen alat musik modern seperti Saxophone dan Organ/Electone. 

 Dari hasil temuan data tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan teori 

Mekanisme Survival (James C. Scoot) dan teori Fenomenologi (Alfred Schutz). Dari hasil 

analisis yang telah dilakukan peneliti dengan melihat tindakan maupun strategi yang diambil 

oleh orkes keroncong New Victory untuk beradaptasi terhadap budaya populer dalam bentuk 

genre-genre musik modern yang ada di Surabaya. Dalam teori mekanisme survival terdapat 
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beberapa tindakan maupun strategi untuk petani bertahan hidup dalam keadaan subsistensi, 

namun dalam studi ini bukanlah petani yang melakukan mekanisme survival akan tetapi orkes 

keroncong New Victory yang berusaha bertahan dari kehadiran budaya populer dalam bentuk 

genre-genre musik modern yang ada. Orkes keroncong New Victory untuk beradaptasi dengan 

kehadiran budaya populer melakukan tindakan maupun strategi seperti peningkatan kreativitas 

dan kualitas, kolaborasi aransemen antara musik keroncong dengan genre-genre musik modern, 

regenerasi anggota orkes keroncong, dan menambahkan instrumen alat musik modern seperti 

Saxophone dan Organ/Electone. 

 Sedangkan dalam teori fenomenologi setiap perilaku maupun tindakan manusia 

dipengaruhi oleh because motif dan in order to motif. Dilihat dari kedua motif yang ada, orkes 

keroncong New Victory melakukan beberapa strategi antara lain meningkatkan kreativitas dan 

kualitas, mengkolaborasikan aransemen musik, regenerasi anggota orkes keroncong, dan 

menambahkan instrumen alat musik modern untuk beradaptasi terhadap budaya populer. Hal ini 

menunjukkan bahwasannya orkes keroncong New Victory memiliki tujuan untuk tetap 

mempertahankan musik keroncong dan tetap melestarikan musik keroncong agar tidak hilang 

ditelan oleh zaman dengan kehadiran budaya populer dalam bentuk genre-genre musik modern 

yang ada saat ini. 
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