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KATA PENGANTAR

Keroncong merupakan salah satu jenis musik yang digemari 
masyarakat di Indonesia saat ini. Sebenarnya Keroncong 
merupakan jenis musik yang sudah mengalami berbagai 
perkembangan, awalnya jenis musik ini berasal dari Portugis. 
Musik Keroncong mulai masuk ke Indonesia tahun 1500-an, 
masa di mana Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia. 
Saat itu musik Keroncong terus beradaptasi dengan jenis musik 
lainnya di Indonesia. Para seniman musik Keroncong juga terus 
mengembangkan inovasi mereka sehingga menjadi jenis musik 
yang saat ini kita kenal sebagai musik Keroncong. 

Para seniman musik dan penyanyi Keroncong dari masa 
ke masa terus bermunculan dan berkarya pada zamannya. 
Ada penyanyi yang mengalami masa keemasan pada tahun- 
tahun tertentu, kemudian disusul oleh penyanyi baru yang 
membawa inovasi untuk musik keroncong. Musik Keroncong 
juga dapat dibagi menjadi beberapa zaman atau masa, seperti 
musik Keroncong tempo dulu, masa musik Keroncong abadi, 
masa musik Keroncong modern, dan masa musik Keroncong 
milenium. Setiap masa tersebut melahirkan seniman dan 
penyanyi musik yang andal pada masanya.

Buku ini membahas tentang sejarah masuknya musik 
Keroncong ke Indonesia, beberapa jenis musik lain yang 
memengaruhi perkembangan musik Keroncong, dan berbagai 
instrumen yang digunakan dalam memainkan musik Keroncong. 
Selain itu, penulis juga membahas penyebaran musik Keroncong 
sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.


