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SARI 
Ajitomo, Wiku. 2013 JIBLES: Group Band Pelestari Lagu-Lagu Karya Koes 

Plus Di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur. 
Skripsi. Jurusan Sendratasik, fakultas Bahasa dan Seni , 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Abdul Rachman, 
Spd, Mpd,  Pembimbing II : Drs. Eko Raharjo, M.Hum. 

JIBLES merupakan group band yang berdiri sejak tahun 2007 
membawakan lagu-lagu milik Koes Plus dan Koes Bersdaudara diwilayah 
Purwokerto Timur. Lagu-lagu yang dikoleksi sudah cukup banyak hampir 150 
lagu. Selama berdiri JIBLES menjadi band idola tidak hanya di Purwokerto saja, 
melainkan di Purbalingga dan Cilacap. Nama JIBLES sendiri dalam bahasa 
Banyumas berarti “ mirip “. JIBLES terbentuk dengan maksud melestarikan lagu-
lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara serta bagaimana fungsi para pemain dan 
masyrakat pecinta lagu-lagu Koes Plus diwilayah Purwokerto. Berdasarkan 
paparan diatas, peneliti membahas permasalahan, yaitu (1) bagaimana group 
musik JIBLES melestarikan lagu-lagu Karya Koes Plus dan Koes Bersudara, (2) 
bagaimana fungsi group JIBLES bagi para personil dan masyarakat pecinta lagu-
lagu Koes Plus di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan demikian akan 
menghasilkan data yang beesifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kelurahan 
Kranji Kecamatan Purwokerto Timur. Sasaran peneletian adalah pada usaha group 
JIBLES melestarikan lagu-lagu Koes Plus dan fungsinya bagi personil serta bagi 
masyarakat penggemarnya. Pengambilan data diperoleh dari tekhnik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan 
cara reduksi data, pennyajian data, dan penarikan data. Dari hasil penelitian, 
bahwa usaha pelestarian lagu-lagu karya Koes Plus oleh JIBLES adalah 
mengumpulkan para penggemar, membentuk kepengurusan komunitas 
penggemar, mengadakan konser disebuah cafe, mengadakan festival band sebagai 
sasaran generasi muda, mendatangkan group Koes Plus, membuat pernak-pernik 
berlogo Koes Plus yaitu berupa kaos berlogo Koes Plus. Sedangkan fungsi 
JIBLES adalah sebagai sarana ekspresi bagi pemain dalam melestarikan lagu 
Koes Plus dan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat Kranji Kecamatan 
Purwokerto Timur. 

Agar pelestarian lagu-lagu karya Koes Plus di wilayah Purwokerto  dapat 
terlaksana dengan baik, diharapkan semua komponen yang terkait dapat 
bekerjasama saling mendukung dalam usahanya agar para pecinta atau masyarakat 
komunitas dapat terus melakukan kegiatan yang nyata dengan semangat para 
personil JIBLES sebagai pelaku musik untuk selalu kompak dalam ekspresinya 
membawakan lagu-lagu Karya Koes Plus dan Koes Bersaudara. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kesenian. Berkesenian sebagai 

sebuah bentuk tindakan sosial manusia artinya orang yang melakukan kegiatan 

seni itu minta tanggapan dan / atau respon orang lain atas seni yang diciptakannya  

atau disajikan (Soekanto,1990). Seni adalah penciptaan benda atau segala hal 

yang karena kendahan bentuknya, orang senang melihat dan mendengar. 

Seni musik adalah: ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, 

kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama 

yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990 

: 602 ). Kegiatan mendengarkan musik dapat memupuk dan meningkatkan rasa 

keindahan musik serta memberi pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur 

musik, melalui bunyi musik yang diperdengarkan (Jamalus,1988 : 44). 

Musik adalah gagasan melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa melodi, 

irama dan harmoni dengan unsur pendukung berupa bentuk gagasan sifat dan 

warna bunyi. Namun dalam penyajianya sering berpadu dengan unsur-unsur lain 

seperti bahasa, gerak ataupun warna (Soeharto, 1992 : 86). 

Negara kita kaya akan berbagai macam jenis musik. Salah satu jenis musik 

yang berkembang dan banyak penggemarnya adalah musik pop. Sampai saat 

ini.ditempat keramaian seperti perbalanjaan serta supermarket.
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Dan yang lebih sering, jika kita melihat di Stasiun televisi di Indonesia,mereka  

berlomba-lomba menampilkan sajian musik dan artis band pop. Disisi lain kaset-

kaset dan CD lagu dan musik pop melimpah dipasaran. Itu semua menunjukkan 

bahwa musik pop di Indonesia berkembang pesat.  

Ciri yang ada pada musik popular sebagian besar termuat terkonsep pada 

budaya massa. Peratama adalah : keberadaannya digunakan untuk hiburan oleh 

masyarakat. Kedua,merupakan produk terpakai atau barang konsumsi sebagai 

sarana kesenangan / hiburan yang dibuat secara masal. Ketiga adalah 

penggunannya secara luas. Keempat adalah sebagai sesuatu yang simbolis yang 

diminati oleh masyarakat luas. (Wadiyo, 2008 : 92.) 

Musik popular Indonesia adalah musik dengan bahasa Indonesia yang 

tumbuh dan berkembang serta menyatu dengan masyarakat. Pertumbuhan musik 

popular Indinesia banyak dipengaruhi oleh berbagai jenis irama seperti : jazz, 

rock, disko, reggae, blues dan lain-lain. Menilai musik popular tidaklah mudah 

dan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal.  

Keberhasilan sebuah lagu sampai menjadi hit atau terkenal dan menjadi 

puncak dalam deretan lagu-lagu popular, tidak selalu ditentukan oleh segi estetika 

musiknya. Dapat juga dipengaruhi oleh iklim selera atau banyaknya hasil rekaman 

yang terjual, disisi lain bisa juga dinilai dari bentuk aransement musik yang 

digarapnya. Boleh dikata kelompok musik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia 

dan mempunyai banyak penggemar pada jaman 1970 an cukup banyak 

bermunculan.  
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Salah satu kelompok musik yang terkenal pada saat itu adalah kelompok  

Koes Plus. Musik Koes Plus adalah group musik populer Indonesia yang dibentuk 

pada tahun 1969 sebagai kelanjutan dari group Koes Bersaudara. Group musik 

yang terkenal pada tahun 1970 an ini dianggap sebagai pelopor musik pop dan 

rock,n roll diIndonesia.  

Sampai sekarang group musik ini masih pentas membawakan lagu-lagu 

mereka,walaupun sudah tidak lengkap lagi personilnya. Bangsa Indonesia 

mestinya bangga khususnya insan pecinta musik, dengan terbentuknya group  

Koes Plus sebagai pelopor musik pop Indonesia, dengan sejumlah karyanya yang 

mungkin belum dimiliki oleh band-band lain apalagi era sekarang ini.  

Koes Plus tetap sebagai kelompok band yang paling dikenang, diingat dan 

selalu terngiang dalam benak hampir sebagian besar penduduk Nusantara ini. 

Selain lagu mereka meledak di dalam negeri, ternyata Koes Plus juga kondang di 

Malaysia, Singapura, Brunei dan Australia. 

Perjalanan karier Koes Plus dari tahun 1969 sampai 1980 tak ubahnya 

seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Perjalanan 

mereka juga penuh tantangan dan cobaan. Akan tetapi semua itu tidak pernah 

menyurutkan langkah mereka untuk berkarir di dunia musik.  

Sejak awal karier, mereka sudah mendapat berbagai cobaan. Mulai dari 

tentangan dari sang ayah, pergantian nama band, bongkar pasang personel, dan 

permasalahan dengan perusahaan rekaman. Persoalan terbesar datang dari 

pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Aliran musik 

mereka yang dianggap sebagai perusak mental pemuda Indonesia, dilarang untuk 
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dimainkan. Peraturan tersebut sempat membuat mereka harus mendekam dalam 

penjara Glodog. Setelah pemerintahan Sukarno jatuh, udara kebebasan mulai 

terasa lagi di Indonesia. Para seniman dan penikmat musik menjadi bebas 

mengekspresikan keinginan mereka.  

Aliran musik Koes Plus yang tadinya dilarang, kembali disukai, bahkan 

penggemar mereka semakin bertambah. Koes Plus pun kembali menjadi Group 

Band yang paling banyak penggemarnya pada masa itu. Sebagai group band yang 

paling terkenal dan banyak menghasilkan album,  

Koes Plus hanya dibayar sekali untuk setiap album yang dihasilkan. Tidak 

ada royalty dan tidak ada tambahan uang untuk setiap CD/kaset yang terjual. 

Bahkan, sampai sekarang mereka tidak pernah mendapatkan uang dari hasil 

penjualan kaset yang berisi lagu-lagu lama mereka sehingga kehidupan mereka 

pun tetap biasa-biasa saja.  

Meskipun berbagai  persoalan intern  yang menimpa mereka, namun 

sejarah telah mencatatnya pula dengan terbentuknya beberapa komunitas yang 

lahir dari sana. Legendaris musik ini telah melahirkan beberapa komunitasnya 

yang unik sebagaian  dari perjalanan panjang mereka. Komunitas ini mampu 

menyedot para anggotanya untuk berpartisipasi dan berbagi cerita seputar 

perjalanan panjang grup legendaris ini. 

Komunitas unik ini sudah banyak terbentuk dibelahan bumi Nusantara ini 

dengan kegiatan-kegiatan positifnya, selain melestarikan budaya bangsa dengan 

tetap mengabadikannya, juga kegiatan mengumpulkan data maupun pernak-pernik 

sang legenda seperti kaset-kasetnya maupun piringan hitam juga gambar maupun 
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video aslinya. Semua itu bisa terwujud dari partisipasi komunitas ini untuk 

mengabadikan sang legenda musik tanah air ini. 

JIBLES merupakan salah satu group band yang membawakan lagu-lagu 

Koes Plus dan Koes Bersaudara yang ada di Kelurahan Kranji Kecamatan 

Purwokerto Timur. Kata JIBLES  yang diambil dari bahasa Banyumas yang 

berarti persis atau mirip, merupakan suatu anugerah yang mungkin tidak ada di 

daerah atau tempat lain dengan pengertian mendekati cara memainkan musiknya  

serta suara dari salah satu personil dalam membawakan lagu-lagu Koes Plus. 

JIBLES tercatat dalam wadah atau komunitas penggemar lagu-lagu Koes 

Plus Banyumas dengan nama”  Banyumas Koes Plus Community” (BKPC). Group 

JIBLES terbentuk kurang lebih 7 tahun yang lalu, yaitu tahun 2008. Dari 

perjalanan tahun ketahun telah membawa keberhasilan bermusik yaitu 

membawakan lagu-lagu Koes Plus dengan jumlah lagu yang hampir mencapai 

150 lagu. Dengan ketekunan berlatih dan komitmen serius dari masing-masing 

pemain, JIBLES menjadi kelompok band pembawa lagu-lagu Koes Plus yang 

paling digemari di Purwokerto. 

Terbentuknya JIBLES berawal dari kesukaan para pemain menyukai lagu-

lagu Koes Plus yang sering bertemu dalam acara lagu-lagu kenangan disebuah 

stasiun televisi daerah di Purwokerto. Berawal dari keinginan yang sama, mereka 

bersepakat membentuk group dengan nama JIBLES. Lagu-lagu yang dibawakan 

digarap dengan semirip mungkin dari aransemen serta lagu-lagu dari orsinalitas 

karya Koes Plus.  
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Didukung dari jumlah pemain yang kebetulan sama dengan personil Koes 

Plus yaitu 4 orang, dan kemiripan suara dari salah satu personilnya, maka group 

JIBLES mempunyai keinginan melestarikan lagu-lagu Koes Plus diwilayah 

Purwokerto dan sekitarnya 

Dari latar permasalahan diatas, peneliti berkeinginan melakukan penelitian 

dengan judul “ JIBLES : Group Band Pelestari lagu-lagu Karya Koes Plus Di 

Kranji Kecamatan Purwokerto Timur”. 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas , yang ingin dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah usaha pelestarian lagu-lagu Koes Plus oleh goup musik 

JIBLES di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur ? 

         1.2.2 Bagaimanakah fungsi group musik JIBLES di Kelurahan Kranji,     

Kecamatan Purwokerto Timur ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1.3.1 Untuk mengetahui dan mendiskripsikan usaha pelestarian lagu-lagu   

Koes Plus oleh group musik JIBLES di Purwokerto Timur. 
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1.3.2  Untuk mengetahui dan mendiskripsikan fungsi group musik JIBLES      

bagi para pemain dan masyarakat pecinta lagu-lagu Koes Plus di 

Purwokerto Timur. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mempunyai harapan ada manfaat 

yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diharapkan adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis antara lain: 

1.4.1.1 Bagi personal musik itu sendiri, artinya penelitian ini dapat dijadikan         

suatu dorongan atau  motivasi dalam berkreasi dan melestarikan grup musik  Koes 

Plus melalaui group musik JIBLES band, dikelurahan Kranji Kecamatan 

Purwokerto Timur. 

1.4.1.2 Dengan keberadaan grup musik JIBLES band tersebut pemerintah Kota 

dan Departemen Kepariwisataan diharapkan dapat memberikan perhatian 

dukungan dan solusi demi keberadaan ( eksistensi ) grup musik JIBLES band, 

agar lebih maju dan dapat dijadikan sebagai asset kota dalam wadah yang sudah 

dibentuk yaitu “ Banyumas Koes Plus Community”( BKPC). 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

1.4.2.1 Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengayaan 

pengalaman dan gambaran yang obyektif tentang usaha pelestarian dan fungsi  

group musik JIBLES bagi masyarakat Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI  

2.1  Musik 

Musik sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan, merupakan 

salah satu  media yang dapat dijadikan alternatif peningkatan kecerdasan dan 

pembentukkan  moral. Bahkan Alkindy (2003) mengungkapkan bahwa dari jaman 

dahulu sampai  kini banyak orang tertarik pada musik salah satunya disebabkan 

mereka tengah  mencari kehidupan spiritual serta ketenangan dan kedamaian yang 

tersembunyi dalam substansi musik yang bersifat spiritual. 

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk 

bunyi yang teratur dengan melodi, ritme serta mempunyai unsur keselarasan yang 

indah ( Sunarko, 1985 : 5 ).  

Menurut Maryoto ( 1989 : 9 ) musik adalah gerakan bunyi dan musik 

merupakan totalitas fenomena akustik yang apabila diuraikan terdiri dari 3 pokok 

yaitu : (1) unsur yang bersifat material, (2) Unsur yang bersifat spiritual, (3) Unsur 

yang bersifat moral, musik bukanlah sekedar emosi atau rasa yang akal budi. 

Diungkapkan oleh Jamalus ( 1988 : 1 ) bahwa musik adalah suatu hasil karya seni 

bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi-komposisi musik yang diungkapkan 

pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur – unsur musik yaitu irama, 

melodi, harmoni, bentuk atau struktur dan ekpresi sebagai satu kesatuan yang 

utuh.  
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Musik hadir dalam masyarakat sebagai bentuk seni yang bersifat audio, 

artinya hadir dalam waktu peran pendengaran dalam menikmati musik mutlak 

diperlukan. Belajar musik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, 

pendekatan yang paling alamiyah adalah melalui ekplorasi bunyi, yang hanya 

dapat dilakukan tepat apabila orang memahami elemen-elemen  atau unsur musik 

(Yosep, 2004 : 61 ) . 

Dari pendapat tentang musik di atas dapat disimpulkan bahwa musik adalah 

ungkapan isi hati manusia dalam bentuk melodi, ritme, harmoni yang dapat 

dinikmati melalui pendengaran, karena merupakan ekplorasi bunyi yang dalam 

penyaliannya harus berpadu dengan unsur – unsur yang lain seperti bahasa, gerak 

dan warna. 

2.2  Musik Pop 
 

Menururt ( Napsirudin dkk, 1994 : 122 ) istilah pop diambil dari  kata 

populer. Kata ini telah menjadi kata sehari-hari dalam masyarakat kita untuk 

menyebut jenis irama dalam musik. Dari sebutan itu timbullah suatu pengertian 

bahwa kata pop dipakai untuk menjembatani musik yang asalnya dari barat, dari 

yang sulit diterima (klasik) menjadi musik yang ringan dapat diterima oleh lapisan 

masyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa musik pop adalah 

musik yang ringan, sederhana, dan disenangi masyarakat pada masa tertentu.  

Musik populer Indonesia adalah musik populer berbahasa Indonesia yang 

berkembang di Indonesia dan menyatu dengan masyarakat Indonesia. Sejak awal 

pertumbuhannya, musik populer Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai jenis 

irama, seperti jazz, rock, dangdut, disko, reggae, blus dan lain-lain. 
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Sekitar tahun 1960 sejak munculnya kelompok The Beatles, musik pop 

Indonesaia muncul bagaikan jamur dimusim hujan, mulai dari Koes Bersaudara, 

Dara Puspita, The Singer, The Beat Girl, Erni Johan, Rahmat Kartolo, Titik 

Sandora, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada tahun 1970 an muncul Koes 

Plus, Faforite Group, Panbers, D’ Loyd, God Bles, The Mercys, Teti Kadi. 

Kemudian tahun 1980 an musik pop Indonesia dikejutkan dengan hadirnya 

pembaharuan dalam musik dangdut yang dimotori oleh Oma Irama (sekarang 

Rhoma Irama ). Perkembangan musik populer Indonesia saat ini sangat beragam 

ada pop dangdut, pop sunda, pop kreatif, pop jawa, rock, slow rock, rap, jazz pop, 

dan masih banayak lagi. Penyanyi-penaynyinya juga bertebaran diantaranya : 

Agnes Monica, Rossa, Iwan Fals, Afgan, Vidi Aldiano, Ahmad Dhani, Once, serta 

dengan munculnya penyanyi era tahun 2000 an yaitu bentuk Girl Band dan Boy 

Band.   

Musik pop di Indonesia diawali oleh sebuah grup yang cukup terkenal 

pada tahun 1970-an. Nama grup ini adalah Koes Plus. Grup ini menjadi legendaris 

di Indonesia karena puluhan lagu, bahkan ratusan lahir dari kelompok musik ini, 

dari yang versi pop, pop jawa, irama melayu, dangdut, pop anak-anak, lagu 

berbahasa Inggris, irama keroncong, folk song, dan hard beat.  

Lagu mereka sungguh sederhana baik dalam syair, musik, maupun melodi. 

Ciri khasnya adalah perpaduan suara antara vokalis mereka (Yon dan Yok) yang 

khas. Lagu-lagu mereka masih tetap digemari sampai sekarang. Kelompok ini 

dibentuk pada tahun 1969, sebagai kelanjutan dari kelompok Koes Bersaudara. 



11 
 

 
 

Koes Bersaudara menjadi pelopor musikpop and rock ‘n roll, bahkan pernah 

dipenjara karena musiknya yang dianggap mewakili aliran politik kapitalis.  

Di saat itu sedang garang-garangnya gerakan anti Kapitalis di Indonesia. 

Sekitar tahun 1976, Koes Plus mulai redup, mungkin karena generasi yang 

berganti dan selera musik masyarakat yang terusberkembang. Sekitar 1978, Koes 

Plus benar-benar lesu.  

Kelesuannya digantikan oleh penyanyi solo ataupun grup yang terus 

menerus berganti dari tahun ke tahun. Sekitar tahun 1970 sampai 1980-an musik 

pop Indonesia dihiasi oleh kelompok musik antara lain Koes Plus, Mercy’s, 

Panber’s, D’Lloyd.  

Selanjutnya, akhir-akhir ini masuk kelompok-kelompok musik baru seperti 

Gigi, Sheila On 7 Peterpan, dan Radja. Inilah gambaran bahwa musik pop akan 

sangat terkenal dalam kurun waktu tertentu dan akan segera menghilang. Setelah 

menghilangnya Koes Plus sebagai pelopor musik pop di Indonesia, maka muncul 

lagi generasi musik pop berikutnya.  

http://amy0511.wordpress.com/2013/02/19/sejarah-dan-perkembangan-musik-

pop. 

2.3 Perkembangan Musik Pop di Indonesia 

Perkembangan musik pop Indonesia pada tahun 1960-an dikenal para artis 

ialah Norma Sanger, Sam Saimun, Bing Slamet, Ade Ticoalu, Mien Sondakh, 

Rachmat Kartolo, Titiek Puspa, Yoke Simatupang, Lilis Suryani, Tety Kadi, dan 

Erni Johan secara politis saat itu mereka mendapat hambatan sebagai pengaruh 

buruk dari barat yang saat itu mengancam kelestarian identitas nasional. 
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Kelompok Koes Bersaudara dan Dara Puspita makin berkembang, namun Koes 

Bersaudara kemudian Koes Plus terkena imbas politik mereka masuk penjara pada 

tanggal 29 Agustus 1965 karena dianggap kebarat-baratan.  

Kemudian dekade sekitar tahun 1970-an banyak grup Band bermunculan 

seperti Favorit Grup, Panbers serta D’Lloyd. Pada umumnya sulit untuk 

menentukan suatu gaya individual dari keseluruham karena para artis-artis ini 

masing-masing memiliki kelebihan baik dari segi musikal maupun penampilannya 

Musik Pop, pastinya bukan sesuatu yang aneh di telinga kita. Nama musik 

pop sendiri diambil dari kata popular yang berasal dari rock and roll pada tahun 

1950-an. Istilah musik populer dan musik pop sering digunakan secara bergantian, 

meskipun yang pertama adalah deskripsi musik yang populer (dan dapat termasuk 

gaya apapun), sedangkan yang terakhir adalah genre tertentu yang mengandung 

kualitas daya tarik masa. 

Grup musik pop sering disebut dengan sebutan band yang menggunakan 

peralatan elektronik atau modern. Instrumen yang wajib ada dalam bentuk grup 

sederhanannya antara lain, Drum, gitar melodi dan rhythm, piano, dan bass gitar. 

Musik pop di Indonesia diawali oleh sebuah group musik yang berasal dari Jawa 

Timur yaitu Koes Bersaudara dan sekarang menjadi Koes Plus. 

 Nama grup ini adalah Koes plus. Kehadiran Koes Plus membawa sejarah 

dalam dunia musik populer Indonesia. Mereka dijuluki sebagai pelopor musik pop 

Indonesia karena mempunyai kelebihan dari segi karya, rekor album, genre 

musiknya, dan jumlah lagu yang diciptakan dibandingkan dengan group musik 

lain saat itu. Meskipun lagu-lagu ciptaan Koes Plus dan Koes Bersaudara 
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sederhana, namun banyak memberikan inspirasi bagi perkembangan musik 

Indonesia saat ini. 

Sekarang telah banyak penyanyi dan band Indonesia yang terkenal di Asia 

Tenggara seperti, Afgan, Ungu, Wali, NOAH dan sebagainya. Jenis musik ini bisa 

dibilang mempunyai peran penting dalam perkembangan musik di Indonesia, 

karena selain banyak diminati oleh masyarakat. Musik ini juga lebih mudah untuk 

dimainkan dan sangatlah populer di kalangan remaja di Indonesia.  

Perkembangan Musik Indonesia semakin hari semakin menunjukan angin 

positif, khususnya bagi industri Musik  itu sendiri. Bisa Kita lihat dari 

bermunculan Musisi-Musisi dan Band-band Baru yang jelas Menambah Warna 

musik kita dan menjamurnya acara-acara musik ataupun acara hiburan lainnya 

yang tetap menampilkan segmen musik dengan frekuensi yang cukup tinggi.    

Bahkan hampir setiap pagi kita di suguhi acara di televisi yang mayoritas  

manyajikan acara musik dan tentu saja tidak sedikit pula acara pencarian bakat 

seperti ‘ Indonesia Idol ‘ yang tentu saja menampilkan penyanyi-penyanyi 

berkualitas tinggi karena sudah mengikuti tahapan audisi.  

       http://langitmusik.com/2013/06/12/perkembangan-musik-pop-di-indonesia- 

2.4 Pelesatarian 

2.4.1 Pengertian Pelestarian 

Pelestarian mempunyai pengertian menjaga keberadaannya jangan sampai 

punah atau hilang. Dalam pengertian melestarikan, berarti memberikan contoh 

nyata serta melakukan tindakan dapat terwujud kesinambungan keberadaan musik 
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itu.Tetapi juga berarti memperbanyak tersedianya kemungkinan–kemungkinan 

untuk mengolah dan memperbarui wajah memikat (Sedyawati, 1981 : 50 ).  

Mempertahankan kesenian berarti mempertahankan konteksnya yang 

berbagai ragam dan mengembangkan kesenian bisa berarti mengikuti dua 

kemungkinan arah menuju kestuan dan keseragaman atau mempertahankan 

keserbanekaan. Keserbanekaan mempunyai arti yang positif, karena menimbulkan 

dinamik yang saling berhubngan.  

Corak corak yang berbeda, sikap–sikap yang berbeda serta fungsi–fungsi 

yang berbeda dalam olah seni dapat saling memperluas pandang antara wilayah 

budaya ethnic yang ada, sedang suatu kesempatan untuk saling mengenal secara 

mendalam dapat merupakan suatu pengalaman yang penuh gairah, maka usaha 

pengembangan kesenian sangat penting untuk menghidupkan kesenian di 

lingkungan ethnic sendiri, membuat kesenian merupakan kebutuhan masyarakat. 

Pelestarian adalah suatu proses atau tehnik yang didasarkan pada kebutuhan 

individu itu sendiri. Kelestarian tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu harus 

dikembangkan pula. Melestarikan suatu kebudayaan pun dengan cara mendalami 

atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. Mempertahankan nilai 

budaya,salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut disertai 

dengan keadaaan yang kita alami sekarang ini. Yang bertujuan untuk menguatkan 

nilai-nilai budayanya. 

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib melestarikan budaya-budaya 

negara kita sendiri agar tidak luntur atau hilang. Contohnya seperti tarian, 

makanan khas, baju daerah, dan sebagainya. Karena budaya yang kita punya dapat 
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mencerminkan kepribadian bangsa kita yaitu Indonesia. Walaupun Indonesia 

memiliki berbagai macam suku dan adat tetapi tetap saja itu semua merupakan 

satu bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Kebudayaan Lokal Indonesia adalah semua budaya yang terdapat di  

Indonesia yaitu segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di 

seluruh kepulauan indonesia, baik yang ada sejak lama maupun ciptaan baru yang 

berjiwa nasional.  

Peranan budaya lokal ini mempunyai peranan yang penting dalam 

memperkokoh ketahanan budaya bangsa, oleh karena itu Pemerintah Daerah 

dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya, 

karena budaya tumbuh dan kembang pada ranah masyarakat pendukungnya.  

Disamping itu, bagi pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

masyarakat sendiri, dan elemen lainnya haruslah menyokong atas 

keberlangsungan dalam pengelolaan kekayaan budaya kedepan. 

http://deeanastasia.blogspot.com/2011/04/upaya-pelestarian-budayaindoensia.html 

2.4.2 Filosofi Pelestarian 

Filosofi pelestarian didasarkan pada kecenderungan manusia untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya pada masa yang telah lewat namun memiliki arti 

penting bagi generasi selanjutnya. Namun demikian tindakan pelestarian makin 

menjadi kompleks jika dihadapkan pada kenyataan sebenarnya.  

Tindakan pelestarian yang dimaksudkan guna menjaga karya seni sebagai 

kesaksian sejarah, kerap kali berbenturan dengan kepentingan lain, khususnya 

dalam kegiatan pembangunan.  



16 
 

 
 

James Mastron (1982)
 
mengungkapkan bahwa hal ini menggambarkan 

begitu kompleksnya masalah yang ada dalam aktivitas pelestarian.  

Lewat kajian historis terhadap peristiwa-peristiwa penting di masa lampau, 

kita yang hidup sekarang bisa mempelajari pola tingkah laku (behavioral 

patterns) manusia dan menganalisisnya demi kepentingan hidup kita sekarang dan 

masa-masa selanjutnya.  

Sejarah eksistensi sebuah peradaban tidak hanya dapat ditelusuri lewat 

historiografi ataupun catatan aktivitas pejuangan masyarakatnya. Selain misalnya 

memerinci kajian geologis, masih banyak saksi bisu lainnya yang bisa 

menceritakan perjalanan masa lalu sebuah kota, terutama ketika kota tersebut 

mengalami masa kejayaan. Salah satu dari saksi bisu itu adalah bangunan-

bangunan tua, yang banyak di antaranya menyimpan catatan sejarah autentik.  

2.4.3 Pendapat Beberapa Ahli 

Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau 

kegiatan  untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang 

memiliki nilai guna untuk dilestarikan.  

Namun sejauh ini belum terdapat pengertian yang baku yang disepakati 

bersama. Berbagai pengertian dan istilah pelestarian coba diungkapkan oleh para 

ahli perkotaan dalam melihat permasalahan yang timbul berdasarkan konsep dan 

persepsi tersendiri. Berikut pernyataan para ahli : 

(1) Nia Kurmasih Pontoh (1992:36), mengemukakan bahwa konsep awal 

pelestarian adalah konservasi, yaitu upaya melestarikan dan melindungi 

sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap 

fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya. 

(2) Eko budihardjo (1994:22), upaya preservasi mengandung arti 

mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan tradisional/kuno 

persis seperti keadaan asli semula. Karena sifat prservasi yang stastis, upaya 
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pelestarian memerlukan pula pendekatan konservasi yang dinamis, tidak 

hanya mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (conservation 

areas) dan bahkan kota bersejarah (histories towns).  

Dengan pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan, menilai 

dari inventarisasi bangunan bersejarah kolonial maupun tradisional, upaya 

pemugaran (restorasi), rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi 

yaitu memberikan nafas kehidupan baru. 

2.4.4 Manfaat Pelestarian 

Sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang Republik Indonesia 

No. 5 Tahun 1992, perlindungan terhadap benda cagar budaya dan situs, bertujuan 

melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia, mengingat bahwa benda cagar budaya memiliki arti penting bagi 

pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.             

Pelestarian bangunan bersejarah juga merupakan suatu pendekatan yang strategis 

dalam pembangunan kota, karena pelestarian menjamin kesinambungan nilai-nilai 

kehidupan dalam proses pembangunan yang dilakukan manusia.  

Manfaat pelestarian juga dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang 

pelestarian di antaranya :  Menurut Budihardjo dalam Thamrin (1988 : 11), 

terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelestarian bangunan dan 

kawasan bersejarah di antaranya : 
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(1) Pelestarian memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat untuk 

kontinuitas, memberi kaitan yang berarti dengan masa lalu, serta memberi 

pilihan untuk tinggal dan bekerja di samping lingkungan modern. 

(2) Pada saat perubahan dan pertumbuhan terjadi secara cepat seperti 

sekarang, kelestarian lingkungan lama memberi suasana permanen yang 

menyegarkan. 

(3) Pelestarian memberi keamanan psikologis bagi seseorang untuk dapat 

melihat menyentuh dan merasakan bukti-bukti fisik sejarah. 

(4) Kelestarian mewariskan arsitektur, menyediakan catatan historis tentang 

masa lalu dan melambangkan keterbatasan masa hidup manusia. 

(5) Kelestarian lingkungan lama adalah salah satu aset komersial dalam 

kegiatan wisata internasional. 

(6) Dengan dilestarikannya warisan yang berharga dalam keadaan baik maka 

generasi yang akan datang dapat belajar dari warisan-warisan tersebut dan 

menghargainya sebagaimana yang dilakukan pendahulunya. 

Menurut Shirvani (1985:44-45) terdapat beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh dari pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah di antaranya : 

(1) Manfaat kebudayaan yaitu sumber-sumber sejarah yang dilestarikan dapat 

menjadi sumber pendidikan dan memperkaya estetika. 

(2) Manfaat ekonomi yaitu adanya peningkatan nilai property, peningkatan 

pada penjualan ritel dan sewa komersil, penanggulangan biaya-biaya 

relokasi dan peningkatan pada penerima pajak serta pendapatan dari sektor 

pariwisata. 
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(3) Manfaat sosial dan perencanaan, karena upaya pelestarian dapat menjadi 

kekuatan yang tepat dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. 

Menurut (Gufron, 1994:21), manfaat pelestarian diantaranya : 

(1) Warisan sejarah yang menggambarkan kebesaran atau peristiwa yang 

terjadi di zamannya. 

(2) Memperkaya seni budaya setempat dan nasional, yang dapat 

menggambarkan jati diri bangsa. 

(3) Sebagai bukti kelengkapan sejarah perkembangan arsitektur di kota 

tersebut. 

(4) Merupakan hasil prestasi sejarah arsitektur di kota tersebut. 

(5) Sebagai bahan kajian yang sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, 

terutama yang menyangkut masalah perkotaan. 

(6) Merupakan bukti hasil prestasi sejarah penataan kota di kota tersebut. 

(7) Adanya bangunan bersejarah dengan bentuk arsitektur yang unik dan 

menarik dapat dijadikan studi perbandingan oleh para arsitek dan 

perencana kota dalam mendesain bangunan dan menata lingkungannya. 

(8) Tetap terjaganya keutuhan elemen pembentuk citra dan estetika kota 

tersebut. 

 
http://www.google.com, teori pelestarian oleh para ahli 

 

2.4.5  Prinsip-Prinsip Dasar Konsep Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda. 

Menurut Drs I Made Purna, Warisan budaya tak benda wujudnya antara 

lain : tradisi dan ekspresi lisan, bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, 
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ritus, perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam 

semesta,kemahiran,kerajinan.  

Sistem warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, 

secara terus menerus, diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok 

sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan 

alam, serta sejarahnya dan memberikan mereka makna jatidiri dan keberlanjutan 

unjtuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas 

manusia. 

Kata pelestarian sudah dikenal umum baik dikalangan akademis, birokrat, 

dan masyarakat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurunkan tiga arti 

untuk kata “lestari”: (1) seperti keadaan semula; (2) tidak berubah ; (3) kekal. 

Ketiga arti kata ini mungkin masih tepat digunakan dalam pemahaman terhadap 

produksi budaya bersifat fisik (tangible) 

Akan tetapi produk budaya yang bersifat tan benda (intangible) seperti 

dalam bentuk seni dan tradisi (yang lebih menekankan dalam bentuk ide, konsep, 

norma) ketiga arti tersebut sangat berlawanan dengan sifat seni dan tradisi yang 

hidup. Bila arti kata lestari itu kita terapkan kepada pelestarian seni maupun 

tradisi, maka kebudayaan suatu masyarakat akan mendeg, tidak hidup sejajar 

dengan perkembangan budayanya.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menurunkan tiga kata “melestarikan” 

yaitu : (1) menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah; (2) membiarkan tetap 

seperti keadaan semula : (3) mempertahankan kelangsungan (hidupnya).  
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Arti yang pertama dan kedua memandegkan kreativitas seni, maupun 

tradisi. Sedangkan arti yang ketiga masih dapat ditafsirkan bagaimana kreativitas 

seni maupun tradisi berkiprah untuk melangsungkan hidup suatu jenis kesenian 

maupun tradisi lainnya. 

Bagi masyarakat yang mengartikan pelestarian sebagai usaha dalam 

membuat sesuatu tidak berubah, seperti keadaan semula, mungkin produk budaya 

harus seperti keadaan semula. Peninggalan budaya nenek moyang yang berupa 

fisik (BCB) sajalah yang cocok diperlakukan seperti itu.  

Misalnya candi, pura, puri, rumah adat, keris, peralatan dari perunggu, atau 

mas dan perak dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk tari, sastra, musik, tatacara, 

upacara dan lain sebagainya. Golongan yang kedua ini ada yang memang harus  

dijaga kelestariannya sedapat mungkin, tetap digunakan sebagai bahan baku karya 

seni baru.  

 http://www.bpsntbali.com  

2.5 Fungsi Seni  

Dalam perkembangan ditengah pesatnya kemajuan di berbagai aspek 

kehidupan, keindahan tidak lagi menjadi tujuan yang paling penting dalam 

berkesenian.   

2.5.1 Fungsi Religi/Keagamaan  

Karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Contoh : kaligrafi, busana 

muslim/muslimah, dan lagu-lagu rohani. seni juga sering digunakan untuk sebuah 

upacara kelahiran, kematian, pernikahan dsb. contohnya : gamelan dalam upacara 

Ngaben di Bali (gamelan luwang, angklung dan gambang) 
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2.5.2 Fungsi Pendidikan 

Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dalam musik, misalkan 

Ansambel karena didalamnya terdapat kerjasama, atau Angklung dan gamelan 

pun ada nilai pendidikannya karena kesenian tersebut terdapat nilai sosial, 

kerjasama dan disiplin. karya seni yang sering digunakan untuk 

pelajaran/pendidikan seperti : gambar ilustrasi buku pelajaran, film 

ilmiah/dokumenter, poster, lagu anak-anak, dan alat peraga IPA.  

2.5.3 Fungsi Komunikasi 

Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti, kritik sosial, 

gagasan, kebijakan dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. bisa dilihat 

dalam pagelaran wayang kulit, wayang orang dan seni teater ataupun poster, 

drama komedi dan reklame. 

2.5.4 Fungsi Rekreasi/Hiburan 

Kejenuhan seseorang karena aktifitasnya sehari-hari membuat seseorang 

membutuhkan penyegaran diri, misalnya diwaktu hari libur mangunjungi tempat-

tempat rekreasi obyek wisata (rekreasi alam). Seni juga dapat dijadikan sebagai 

benda rekreasi misalnya seni pertunjukan sendra tari, pagelaran musik, 

pertunjukan teater. 

Seni sebagai rekreasi merupakan seni yang mampu menciptakan suatu 

kondisi tertentu yang bersifat penyegaran dan pembaharuan kondisi yang telah 

ada. Di era globalisasi ini kehadiran seni mendapatkan perhatian yang sangat 

serius dari banyak pihak (terkait dengan kebutuhan dan nilai ekonomi atau bisnis) 
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2.5.5 Fungsi Artistik 

Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan 

karyanya tidak untuk hal yang komersial, seperti : musik kontenporer, tari 

kontenporer, dan seni rupa kontenporer. (seni pertunjukan yang tidak bisa 

dinikmati pendengar/pengunjung, hanya bisa dinikmati oleh para seniman dan 

komunitasnya) 

2.5.6 Fungsi Guna (seni terapan) 

Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali 

sebagai media ekspresi (karya seni murni) atau pun dalam proses penciptaan 

mempertimbangkan aspek kegunaannya, seperti : perlengkapan/peralatan rumah 

tangga yang berasal dari gerabah ataupun rotan. 

2.5.7 Fungsi Kesehatan (terapi) 

Seni sebagai fungsi untuk kesehatan, seperti pengobatan penderita 

gangguan physic ataupun medis distimulasi melalui terapi musik (disesuaikan 

dengan latar belakang pasien).  Musik telah terbukti mampu digunakan untuk 

menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologis trauma pada suatu 

kejadian dsb.  

Berbicara mengenai musik, Alan P Merriam menyebutnya sebagai suatu 

lambang dari hal-hal yang berkaitan dengan ide-ide maupun perilaku suatu 

masyarakat (Merriam,1964:32-33). Musik merupakan bagian dari kesenian, 

kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1986 :203-

204), dan merupakan salah satu kebutuhan manusia secara unviersal 

(Boedhisantoso,1982:23) yang tidak pernah lepas dari masyarakat. 
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Musik merupakan salah satu dari kebudayaan, berarti musik diciptakan 

oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan sebuah keindahan. Dapat 

diartikan bahwa musik memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Merriam 

dalam bukunya The Anthropology Of Music menyatakan ada 10 fungsi dari musik. 

Apa-apa sajakah kesepuluh fungsi musik itu ? berikut akan dijelaskan. 

(1). Fungsi pengungkapan emosional, disini musik berfungsi sebagai suatu media 

bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaan atau emosinya. Dengan kata lain 

si pemain dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya nelalui musik. 

(2). Fungsi penghayatan estetis, musik merupakan suatu karya seni. Suatu karya 

dapat dikatakan karya seni apabila dia memiliki unsur keindahan atau estetika di 

dalamnya. Melalui musik kita dapat merasakan nilai-nilai keindahan baik melalui 

melodi atupun dinamikanya. 

(3). Fungsi hiburan, musik memiliki fungsi hiburan mengacu kepada pengertian 

bahwa sebuah musik pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat menghibur. Hal 

ini dapat dinilai dari Melodi ataupun liriknya. 

(4). Fungsi komunikasi., musik memiliki fungsi komunikasi berarti bahwa sebuah 

musik yang berlaku di suatu daerah kebudayaan mengandung isyarat-isyarat 

tersendiri yang hanya diketahui oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari teks atau pun melodi musik tersebut. 

(5). Fungsi perlambangan, musik memiliki fungsi dalam melambangkan suatu hal. 

Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek musik tersebut, misalmya tempo sebuah 

musik. Jika tempo sebuah musik lambat, maka kebanyakan teksnya menceritakan 

hal-hal yang menyedihkan. Sehingga musik itu melambangkan akan kesedihan. 
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(6). Fungsi reaksi jasmani, jika sebuah musik dimainkan, musik itu dapat 

merangsang sel-sel saraf manusia sehingga menyebabkan tubuh kita bergerak 

mengikuti irama musik tersebut. Jika musiknya cepat maka gerakan kita cepat, 

demikian juga sebaliknya. 

(7). Fungsi yang berkaitan dengan norma sosial, musik berfungsi sebagai media 

pengajaran akan norma-norma atau peraturan-peraturan. Penyampaian 

kebanyakan melalui teks-teks nyanyian yang berisi aturan-aturan. 

(8). Fungsi pengesahan lembaga sosial, fungsi musik disini berarti bahwa sebuah 

musik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu upacara . musik 

merupakan salah satu unsur yang penting dan menjadi bagian dalam upacara, 

bukan hanya sebagai pengiring. 

(9). Fungsi kesinambungan budaya. 

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi yang berkaitan dengan norma sosial. 

Dakam hal ini musik berisi tentang ajaran-ajaran untuk meneruskan sebuah sistem 

dalam kebudayaan terhadap generasi selanjutnya. 

(10). Fungsi pengintegrasian Masyarakat 

Musik memiliki fungsi dalam pengintegrasian masyarakat. Suatu musik jika 

dimainkan secara bersama-sama maka tanpa disadari musik tersebut menimbulkan 

rasa kebersamaan diantara pemain atau penikmat musik itu. 

http://budayamusik.blogspot.com/2010/03/sikap-kita-
terhadapkeberadaan-musik.html 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Seni merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, 

hampir semua dikehidupan ini memiliki unsur seni, sekalipun bentuk dan 

kadarnya berbeda-beda, yaitu ada yang dalam bentuk seni rupa, seni tari, seni 

musik, ataupun yang lainnya.   

Musik Pop sebagai bagian dari seni musik yang berkembang di Indonesia, 

mempunyai tempat tersendiri dari bagian dunia musik di Indonesia. Untuk itulah, 

dalam lingkungan masyarakat Indonesia, musik Pop menjadi musik yang paling 

banyak disukai oleh masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan jenis musik 

yang lain.  

Dalam kenyataan hidup di lingkungan masyarakat Indonesia, dari 

kalangan masyarakat paling bawah sampai dengan atas, musik Pop menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.  

Koes Plus adalah salah satu group musik yang membawakan lagu-lagu 

jenis pop diIndonesia pada tahun 1960 sampai tahun 1980 an. Karya musiknya 

sangat mengagumkan bila dibandingkan dengan group musik lain pada zaman itu. 

Seiring berjalannya waktu dan zaman telah berubah, musik Koes Plus 

tergeser oleh munculnya penyanyi solo yang bermunculan pada tahun 1980. 

Untuk dapat mempertahankan eksistensi dan melestarikan lagu-lagu  Koes Plus di 

masyarakat, maka harus ada suatu usaha yang dilakukan.  

Usaha tersebut adalah sebuah proses pengembangan yang merupakan 

suatu pembaharuan yang disebabkan oleh pembangunan yang berkaitan dengan 

kreativitas seni musik Pop.         
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Dalam hal ini usaha yang dilakukan antara lain dalam bentuk pelestarian 

dengan membentuk group-group band pelestari musik Koes Plus, yang sampai 

saat ini sudah banyak muncul di kota-kota di Indonesia dan kususnya di kota 

Purwokerto yang mebawakan lagu-lagu Koes Plus.  

Tanpa adanya sebuah usaha, maka segala sesuatu dalam bentuk apapun 

tidak akan bisa bertahan dan maju, demikian pula dengan grup musik Jibles Band, 

selama ini dalam usaha melestarikan musik Koes Plus  sudah banyak mengalami 

perkembangan, misalnya dalam hal penerimaan job / pementasan. Yang masih 

sulit adalah merangkul para generasi muda untuk belajar mendengarkan dan 

mencintai musik Koes Plus,hal ini banyak kendala yang menyebabkan. 

Dari kerangka berfikir seperti yang sudah dijelaskan, maka penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, mempunyai tujuan mendapatkan gambaran yang nyata 

tentang usaha group musik JIBLES dalam melestarikan musik Koes Plus dan 

bagaimana fungsi JIBLES bagi para pemain dan masyarakat Purwokerto 

khususnya para pecinta lagu-lagu Koes Plus.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan penelitian 
 

Metode penelitian merupakan cara bekerja untuk dapat memahami objek 

penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui dan dikuasai oleh 

seorang peneliti. Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia untuk 

menemukan jawaban atau pemecahan masalah atau suatu yang dipermasalahkan 

yang dihadapi berdasarkan ketentuan ilmiah, dengan kata lain bahwa penelitian 

merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah 

yang dimaksud adalah memenuhi kriteria logis, obyektif, sistematis dan empiris 

(Jazuli, 2001 : 7-8). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati (Bogdan 

dan Taylor dalam Moleong, 1989 : 3).  

3.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian tentang kelompok musik pop Jibles Band, ini berlokasi di 

kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang 

sudah terorganisir dalam wadah yang bernama "Banyumas Koes Plus Comunyti”.  

Alasan pemilihan lokasi karena grup musik Pop pelestari Koes Plus ini 

sudah mempunyai jam terbang dalam penerimaan Job atau pentas-pentas yang 

telah di lakukan didalam kota maupun diluar kota Banyumas. Sehingga dalam 

usaha melestarikan lagu-lagu Koes Plus JIBLES sangat digemari oleh para pecinta 

atau komunitas yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. 
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3.3 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian ini tertuju pada usaha JIBLES  melestarikan lagu-lagu 

Koes Plus bagi para pemain dan masyarakat pecinta musik Koes Plus. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Supaya dapat diperoleh data dan keterangan yang akurat, relevan, reliable, 

maka harus digunakan suatu cara atau teknik pengumpulan data yang tepat 

dan akurat, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  

3.4.1 Observasi   

Observasi merupakan bagian kegiatan pengamatan kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu obyek yang menggunakan seluruh alat indra yang 

dapat dilakukan melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan 

pengecap (Arikunto, 1998 : 146). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu 

suatu penelitian yang observasinya peneliti secara langsung terjun kemasyarakat 

mengamati keberadaan masyarakat di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto 

Timur berhubungan dengan keberadaan grup musik Jibles Band pelestari musik 

Koes plus. 

Peneliti juga menggunakan obsevasi non partisipan yaitu mengamati 

tentang kehidupan masyarakat terhadap kesenian, dan sikap serta dukungan 

masyarakat terhadap grup musik JIBLES Band. Selain itu peneliti juga melakukan 

observasi terhadap skill dan motivasi musisinya, latihan, pendanaan, promosi, 

serta sarana dan prasarana yang disediakan.  
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Begitu juga usaha pelestarian dan fungsi musiknya bagi masyarakat di 

Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur khususnya para pecinta lagu-lagu 

Koes Plus. Dalam usaha pelestariannya JIBLES melakukan beberapa langkah 

anatara lain mengumplkan para pecinta atau komunitas pada sebuah acara pentas 

disebuah Cafe di Purwokerto, membentuk kepengurusan organisasi, mengadakan 

konser ( Live Musik ) pada setiap malam Rabu, mengadakan festival band dengan 

sasaran anak dan genersi muda, mendatangkan group musik Koes Plus, dan 

mengikuti beerapa parade lagu-lagu Koes Plus.  

Sedangkan fungsi musik JIBLES sendiri bagi masyarakat Kelurahan 

Kranji adalah sebagai sarana hiburan dan menjadikan kekayaan budaya di 

Purwokerto yang memiliki nilai positif bagi kemajuan kesenian diwilayah 

Banyumas kususnya. 

3.4.2 Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk mencari informasi dari terwawancara (Arikunto, 1996 : 145-146). Dalam 

dunia penelitian, wawancara didefinisikan sebagai pengumpulan informasi dengan 

jalan menanyakan langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan 

pada tujuan penelitian. 

(Menurut Arikunto, 1996 : 145-146), ditinjau dari pelaksanaannya 

wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu : (1) wawancara bebas, di mana 

pewancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga harus sesuai dengan data yang 

akan dikumpulkan, (2) wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan 

oleh pewancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci, 



31 
 

 
 

(3) wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin. 

Persiapan wawancara dapat dilakukan menurut tahap-tahap tertentu, yaitu : 

(1) menentukan siapa yang akan diwawancarai, (2) mencari tahu bagaimana cara 

sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden, (3) mengadakan 

persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara, sehingga dapat 

menghasilkan data yang akurat.  

Agar diperoleh data yang akurat tentang usaha pelestarian dan fungsi 

musik Jibles Band di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten 

Banyumas, maka dalam penelitian ini yang dipandang mampu memberikan data 

akurat atau informan adalah sebagai berikut :  

3.4.2.1 Kepala Desa Kranji dengan materi wawancara lokasi wilayah 

geografis , kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Kranji. 

3.4.2.2  Pembina Group JIBLES dengan materi wawancara asal –usul atau 

sejarah berdirinya JIBLES, jadwal latihan, jadwal pentas,sarana 

dan prasarana, kesejahteraan personil, promosi, dan fungsi group 

JIBLES bagi pembina. 

3.4.2.3 Masyarakat Komunitas Koes Plus dengan materi wawancara 

bagaimana dukungan pada JIBLES dalam usaha pelestarian lagu-

lagu Koes Plus di Purwokerto. 

3.4.2.4  Pemain, materi wawancara meliputi, penguasaan lagu, penguasaan 

alat musik, kekompakan dalam bermusik, bentuk penampilan, 

aransemen, fungsi JIBLES bagi pemain itu sendiri. 
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3.4.3. Dokumentasi  

Menurut Arikunto, 1996 : 148) dokunemtasi berasal dari kata dokumen 

yang berarti barang-barang tertulis, menambahkan bahwa dokumen dibagi 

menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah 

catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan pengalaman dan kepercyaan 

seperti buku harian, surat pribadi, atau autobiografi. (Moleong, 1999 : 161-163) 

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. 

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, laporan rapat. 

Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin dan berita yang disiarkan media 

massa.  

Bahan-bahan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian adalah 

foto JIBLES dalam mengumpulkan para komunitas, daftar susunan organisasi 

komunitas, foto pementasan JIBLES dalam usaha pelestarian, foto festival band 

anak sekolah lagu-lagu Koes Plus, foto Koes Plus saat diundang JIBLES, foto 

pernak-pernik Koes Plus dalam bentuk kaos. 

3.5 Teknik Analisa Data  

Tehnik analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang dapat di sarankan oleh data (Moleong, 

1990 : 103).  
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Dalam penelitian musik Jibles Band, data yang diambil bersifat kualitatif, 

maka analisa data yang digunakan adalah sesuai dengan data kualitatif, yaitu 

analisa deskriptif kualitatif, proses analisis data menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

3.5.1 Pengumpulan Data  

Mekanisme kerja dalam kegiatan pengumpulan data yaitu dengan cara 

mengatur dan mengorganisir sehingga data dapat dibaca, untuk memperoleh data 

seseorang peneliti harus menyediakan waktu untuk berada di daerah penelitian, 

harus sering berada di lapangan penelitian, harus mempelajari cara berfikir 

subyek, kehadiran peneliti harus bisa diterima peneliti, harus terbuka, jujur, 

dengan apa yang dikerjakan, tetapi jangan berbicara secara detail. 

3.5.2  Mereduksi Data  

Mereduksi data yaitu cara memformulasikan teori ke dalam seperangkat 

konsep yang tinggi, tingkatan abstraksinya atas dasar keragaman dari seperangkat 

kategori dan kawasannya. Proses reduksi (disederhanakan), dilakukan dengan cara 

penulis membuat rangkuman dari data yang sudah dikumpulkan. 

3.5.3  Penyajian Data  

Penyajian data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang 

memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data yang baik merupakan cara utama bagi analisis yang akurat. 
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3.5.4 Verifikasi data  

Verifikasi data (penarikan kesimpulan) yaitu penerliti melakukan tinjauan 

ulang terhadap catatan data lapangan yang sudah ada, dimulai dari pengumpulan 

data, proses reduksi data, proses verifikasi, kemudian diadakan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan penjelasan di atas rincian proses analisis data dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut :  

 

  

3.6 Teknik Keabsahan Data  

Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, digunakan teknik pengujian 

data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, penyidik, dan 

teori (Moleong, 1989 : 159). Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan perbandingan dan pengecekan yang dilakukan dengan 

cara:  

3.6.1  Membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara.  

3.6.2 Membandingkan yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi.  
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3.6.3 Membandingkan apa yang dikatakan informan pada situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  

3.6.4 Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang 

berlainan.  

3.6.5 Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berlaku. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

4.1.1 Letak Geografis Lokasi penelitian  

Kelurahan Kranji adalah sebuah kelurahan yang teletak di Kecamatan 

Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, yaitu 2 km dari kecamatan dan 1km 

dari pusat kota Purwokerto. Letak geografis yang masih berada di tengah kota 

Purwokerto, kelurahan Kranji berbatasan dengan kelurahan lain yitu:  

Sebelah utara   : Wilayah Kelurahan Sokanegara dan Bancar Kembar 

Sebelah selatan            : Wilayah Kelurahan Karang Pucung, Pasir Muncang 

       dan Tanjung 

Sebelah barat               : Wilayah Kelurahan Sokanegara dengan Kedung Wuluh 

Menurut daftar isian potensi kelurahan ( Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa Deparrtemen dalam Negri 2010 ) luas wilayah Kelurahan 

adalah 182 , 45 Hektar. Dengan luas pemukiman 12,66 ha, luas lahan pertanian 

24,01 ha, luas perkantoran 1,35 ha, luas taman 1,20 ha, luas pemukiman lainnya 

4,50 ha, luas tanah pemakaman 0,35 ha.  

4.1.2 Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat 

4.1.2.1 Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kelurahan Kranji dari tahun ketahun mengalami kenaikan. 

Keberagaman etnis yang ada, menunjukkan bahwa kemajemukan dalam 

kehidupan bermasyarakat sangat beragam. 
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Laporan kependudukan kelurahan Kranji pada bulan Mei 2013 adalah 8.717 

jiwa. Dibawah ini adalah data jumlah penduduk Kelurahan Kranji Kecamatan 

Purwokerto Timur. 

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk kelurahan Kranji 

Jumlah penduduk 

Laki-laki 

Jumlah Penduduk 

Perempuan 

Jumlah penduduk 

Keseluruhan 

3.989 jiwa 4.728 jiwa 8.717 jiwa 

      Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Kelurahan Kranji Bulan Mei Tahun   

2013. 

4.1.2.2 Kehidupan Keagamaan 

Ditinjau dari segi Religiusnya masyarakat Kranji mayoritas memeluk 

agama Islam. Kerukunan umat beragama sangat terjaga dengan baik karena 

masyrakat Kelurahan Kranji sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan serta 

tolernasi yang baik meskipun ada beberapa penganut agama lain yaitu Kristen dan 

Katholik. Dibawah ini adalah data tentang keagamaan di Kelurahan Kranji 

Tabel 2. Data Pemeluk Agama Kelurahan Kranji 

Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Kranji Tahun 2013 

 

NO Jenis Agama Jumlah Pemeluk 

1 Islam 9.036 orang 

2 Kristen 712 orang 

3 Katholik 487 orang 

4 Hindu 236 orang 

5 Budha 202 orang 
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4.1.2.3 Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kranji 
 

 Dilihat dari letak yang berada ditengah kota Purwokerto, masyarakat 

kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur sebagian besar memilki tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi. Letak kelurahan yang dikelilingi oleh beberapa 

lembaga pendidikan yaitu SMA dan SMP mencerminkan masyrakatnya 

mempunyai latar belakang tingkat pendidikan yang maju dengan keberadaan 

sumber daya manusia yang hidup dalam tatanan intelektual yang modern. 

Menurut data yang diperoleh peneliti, bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat Kranji yang dilingkupi oleh beberapa lembaga yaitu : lembaga 

pendidikan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan politik, maka dapat diambil data 

sebagai berikut :   

Tabel 3. Data Pendidikan Penduduk Kelurahan Kranji 

No  Jenis pendidikan Jumlah dalam satuan 

1 Belum sekolah 719 orang 

2 Sekolah dasar tidak tamat 271 orang 

3 Tamat sekolah dasar / sederajat 1.757 orang 

4 SMP sederajat 876 orang 

5 SMA sederajat 3.298 orang 

6 Diploma dan Sarjana 2.787 orang 

    Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Kranji Tahun 2013 

4.1.2.4 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kranji 

Melihat kelurahan Kranji yang letaknya berada ditengah hiruk pikuknya 

kota Purwokerto, peneliti menilai dan mengamati bahwa masyarakatnya hidup 
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dalam taraf ekonomi yang baik, artinya sebagian besar penduduk kelurahan Kranji 

Purwokerto Timur memilki kesejahteraan ekonomi yang baik. Dengan didukung 

beberapa potensi antara lain : pendidikan, sumber daya alam, kelembagaan, 

sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, serta keamanan, masyarakat 

Kelurahan Kranji memiliki mata pencaharian yang mapan.  

Penguasaan asset ekonomi oleh masyarakat merupakan bukti bahwa 

sebagian besar mata pencaharian penduduk kelurahan Kranji adalah pengusaha.   

Dari data yang diperoleh peneliti bahwa penguasaan asset oleh masyarakat 

kelurahan Kranji adalah sebagai berikut   

Tabel 4. Data Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kranji 

No  Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 Peagawai Negri 913 orang 

2 Swasta / Buruh 406 orang 

3 Pedagang 234 orang 

4 Pengusaha 321 orang 

5 TNI / Polri 92 orang 

6 Tukang 313 orang 

7 Dodkter 16 orang 

8 Pengemudi becak 85 orang 

9 Sopir  189 orang 

10 Montir  21 orang 

 Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Kranji Tahun 2013 
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4.1.3 Kehidupan Berkesenian Penduduk Kelurahan Kranji 

Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur merupakan komunitas 

masyarakat yang hidup disuasana perkotaan. Melihat dari latar belakang 

masyarakat sosial yang maju, bahwa kehidupan berksenian merupakan hal yang 

menjadi kegiatan biasa. Meskipun lokasinya diperkotaan, bentuk kesenian 

tradisional masih banyak dijumpai. Bentuk kesenian yang ada antara lain : ebek, 

campur sari, hadroh, keroncong, wayang dakwah.  

Bentuk seni pertunjukan yang ada di Kelurahan kranji masih beragam, 

kesenian tradisi mayarakatnya masih bertahan seiring dengan kemajuan jaman. 

Kesenian yang ada di kelurahan Kranji mempunyai warna yang beragam dari 

kesenian daerah atau tradisi sampai bentuk kesenian modern seperti kelompok 

band yang ada yaitu JIBLES sendiri.  

Keberadaan group musik JIBLES dikelurahan kranji merupakan satu 

contoh kesenian modern yang ada, apalagi pemuda yang sebagian besar 

berpendidikan yang berpotensi mempunyai talenta berkesenian yang beragam 

khususnya kelompok band yang sebagian anak-anak usia sekolah.  

4.2 Profil Group Band JIBLES 

4.2.1 .Sejarah Berdirinya JIBLES 

 Group band JIBLES berdiri kurang lebih dari tahun 2007, dengan nama 

Oldies Band dengan jumlah personil 6 orang yang berdomisili di perumahan 

Selabaya Indah Purbalingga. Melalui wawancara dengan bapak Heru tanggal 10 

Juli 2013 bahwa awalaberirinya JIBLES tidak membawakan lagu-lagu Koes Plus 
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saja, tetapi juga membawakan lagu-lagu tembang kenangan seperi : Panbers, The 

Mercys, D’ Looyd dan lain-lain. 

Bearawal dari itu, banyak memeberikan pengalaman dalam bermain musik 

yaitu sering melakukan pentas di Stasiun Televisi daerah di Purwokerto. Dari 

seringnya melakukan pentas baik di acara hajatan sampai ke Stasiun Televisi, 

banyak masyarakat meihat dan tertarik dengan  Oldies Band dan  mempunyai fans 

yang banyak khususnya para orang tua usia 35 tahun keatas. 

Perjalanan dari tahun 2007, ternyata personilnya mengalami pasang surut 

dengan berganti pemain. Berangkat dari kefakuman pemain, maka nama Oldies 

Band berubah nama menjadi JIBLES dengan jumlah hanya 4 orang pemain. 

 Nama JIBLES diambil dari bahasa Banyumas yang berarti (mirip) 

merupakan suatu anugrah yang mungkin tidak ada ditempat atau daerah lain 

dengan pengertian mendekati cara memainkan musik dan suara dari satu personil 

dalam membawakan lagu-lagu Koes Plus. 

Dari 4 orang itu mempunyai keinginan yang sama yaitu ingin berfokus 

menyanyikan lagu-lagu Koes Plus. Secara kebetulan 1 dari 4 pemain memiliki 

kemiripan vokal dengan personil Koes Plus, dan jumlah pemain 4 orang yang 

kebetulan sama dengan jumlah pemain aslinya, maka dalam penggrapan 

aransemen musiknya juga berusaha digarap semirip mungkin dengan asli dari 

bentuk aslinya. Dari awal nama JIBLES di kukuhkan markas atau sekertariat 

berpindah dari selabaya Purabalingga pindah ke Kranji Purwokerto Timur. 

 Personil JIBLES yang kebetulan saling berjauhan yaitu Purbalingga dan 

Purwokerto, maka dalam pelaksanaan latihan terpusat dipurwokerto. Dalam 
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perjalanan kariernya JIBLES menadapatkan tanggapan yang luar biasa di kota 

Purwokerto dan sekitarnya.  

Dari pentas hajatan sampai dipanggil mengisi di Insatansi pemerintah, 

mengisi live musik di café, serta mengikuti parade mengenang  almarnum Tony 

Koeswoyo yang diselenggrakan di Taman Hiburan Rakyat Solo.  

Perjalanan karier JIBLES mendapatkan suport atau dorongan dari 

komunitas pecinta lagu-lagu Koes Plus di Purwokerto yang di wadahi dengan 

nama ( Banyumas Koes Plus Community) atau BKPC. 

Seiring dengan waktu yang berjalan nama JIBLES semakin di cintai oleh 

masyarakat pecinta lagu-lagu Koes Plus yang berada diwilayah Purwokerto dan 

sekitarnya. Dengan kepercayaan yang diberikan dari komunitas Koes Plus di 

Purwokerto, maka jibles semakin tertantang menggarap lagu-lagu yang menjadi 

sarana ekpresi bagi para pemainnya dan sebagai sarana melestarikan lagu-lagu 

Koes Plus di Purwokerto.  

Dari Banyumas Koes Plus Community sendiri sering menyelenggrakan 

acara khusus yaitu mendatangkan langsung Group Koes Plus  meskipun sekarang 

personilnya tidak asli, dan hanya menyisakan satu personil aslinya yaitu Yon 

Koeswoyo.  

Kedatangan Koes Plus sendiri, bagi JIBLES merupakan peristiwa 

bersejarah  karena pada acara konser tersebut JIBLES diberi kesempatan sebagai 

Band pembuka. Dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri dapat bermain musik 

dilhat oleh sang legenda musik Indonesia.  
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Sedangkan bagi masyarakat dan pecinta Koes Plus menjadi catatan sejarah 

tersendiri. Sebab kesempatan itu sangat langka untuk mereka yang benar-benar 

suka atau ngefens berat dengan lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. 

Perbendaharaan lagu yang di kuasai oleh JIBLES kurang lebih 150 lagu 

yang pernah dibawakan. Jumlah tersebut merupakan prestasi tersendiri dengan 

kurun waktu yang relatife lama, namun bagi pemain sangat bangga mampu 

membawakan lagu-lagu Koes Plus dengan kemiripan aslinya.  

Keberadaan JIBLES menjadi pionir bagi band-band pelestari lagu-lagu 

Koes Plus di wilayah Banyumas yang semakin lama semakin bertambah dan 

berkembang untuk melestarikan lagu-lagu karya Koes Plus.  

Hal ini terbukti bahwa JIBLES sering mendapatkan job atau tawaran dan 

mendapatkan kepercayaan pada acara-acara konser lagu-lagu Koes Plus 

dibandingkan dengan group pelestari yang lain yang ada di Purwokerto dan 

sekitarnya. 

 JIBLES  merupakan band pelestari yang belum berani menembus jalur 

rekaman. Namun dari suatu kekaguman pada legenda musik Indonesia paling 

tidak sudah membuat suatu sikap yang jelas bahwa, Melihat sifat dan kemampuan 

yang dimiliki personal, Koes Plus dan Koes Bersaudara  benar-benar mempunyai 

fundamental yang kokoh, tidak rapuh atau tidak goyah untuk berdirinya sebagai 

suatu group. 

4.2.2 Organisasi Dan Formasi Pemain 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Pembina group JIBLES 

dan juga pecinta lagu-lagu Koes Plus, dengan begantinya nama dari Oldies Band 
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menjadi JIBLES mempunyai pengaruh yang sangat positif dalam membawakan 

serta melestarikan lagu-lagu Koes Plus diPurwokerto.   

JIBLES yang sekarang menjadi idola masyarakat pecinta lagu-lagu Koes 

Plus di Purwokerto, telah memiliki suatu wadah yang telah dikukuhkan dalam 

suatu organisasi kepengurusan. Dalam kepengurusan yang telah terbentuk, 

menejemen JIBLES telah ditunjuk seorang Pembina dan pemimpin group. 

Sebuah group musik sudah sepantasnya mempunyai seorang pemimpin 

atau leader dalam penggrapan musiknya. Perjalanan karier JIBLES telah 

membuahkan hasil yang menggembirakan terhadap pemain atau pecinta lagu-lagu 

Koes Plus di Purwokerto dan sekitarnya.  

Hal ini terbukti dengan dibentuknya ketua dan pemimpin group yang 

menjadi barisan paling depan dalam perencanaan pentas atau konser. Sebagai 

pembina ditunjuk Bapak Heru dan sebagai pemimpin Group dipercayakan oleh 

Aji. JIBLES yang telah menjadi bagian dari komunitas pecinta lagu-lagu Koes 

Plus dan Koes Bersaudara di wilayah Banyumas dan sekitarnya, menjadi lebih 

profesional dalam melaksanakan pentas ataua konser baik di Purwokerto sendiri 

atau di luar kota. 

4.2.2.1 Jumlah Permain 

Group musik JIBLES yang teridiri dari 4 orang pemain merupakan suatu 

kelebihan tersendiri dibandingkan dengan group musik lain pelestari lagu-lagu 

Koes Plus yang ada diPurwokerto.  
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Jam terbang pentas yang dimulai dari tahun 2007, menjadikan catatan 

tersendiri bagi pemain, yang dirasa cukup mempunyai pengalaman yang banyak 

dalam penampilannya melestarikan lagu-lagu karya Koes Plus di Purwokerto baik 

di acara resmi, acara regular disebuah Café, dan acara diStasiun Televisi 

Banyumas.Didukung oleh kemampuan pemain yang mempunyai skil atau tekhnik 

yang baik dan professional, JIBLES semakin menunjukkan keberadaannya dalam 

permainan musik membawakan lagu-lagu Koes Plus. Aransemen musik yang 

dibawakan mengacu pada orisinalitas musik aslinya.  

Hal ini mempunyai nilai tersendiri tentang profil JIBLES. Permainan 

musik yang sengaja dibuat semirip mungkin dari aslinya, menjadikan suatu 

karakter tersndiri bahwa arti nama JIBLES yang dalam bahasa Banyumas berarti 

“mirip” dijadikan suatu komitmen untuk mampu membawakan lagu-lagu dan 

musiknya mendekati aslinya. 

Dari pengalaman yang diraih selama ini, menjadi tantangan dan motivasi 

tersendiri bagi personil JIBLES untuk tetap eksis dan komitmen melestarikan 

lagu-lagu Koes Plus di Purwokerto dan sekitarnya.  

Banyak pengalaman yang telah didapat selama perjalanan pentas JIBLES 

diluar Banyumas, anatara lain diundang mengisi parade musik di Taman Hiburan  

Rakyat dikota Solo dalam rangka mengenang almarhum Tony Koeswoyo pada 

tahun 2010. Berangkat dari pengalaman itu, nama JIBLES semakin dikenal tidak 

hanya sebatas di Purwokerto saja. 
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 Kemampuan musiknya semakin diuji dan semakin dikenal oleh masyrakat 

luas dalam melestarikan lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. Dengan 

jumlah jam pentas sangat padat JIBLES merasakan tantangannya dalam melayani 

para pecintanya di Purwokero dan sekitarnya. 

4.2.2.2 Penguasaan Lagu 

 Penguasaan lagu merupakan syarat suatu kelompok group musik dalam 

menampilkan karya orang lain atau karya sendiri. JIBLES sebagai group pelestari 

lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara, selama kariernya telah menguasai 

sejumlah lagu-lagu milik Koes Plus dan Koes Bersaudara. Hal ini tidaklah mudah 

dalam menghafalkan syair atau liriknya.  

Perlu waktu dan kesabaran dalam menghafal serta mempelajari dari 

ratusan atau bahkan mecapai seribu lebih lagu-lagu karya Koes Plus dan 

Bersaudara. Suatu kebanggaan tersendiri bagi para pemain, karena dari sekian 

banyak lagu, sudah hampir 150 judul lagu-lagu yang sudah dikuasai oleh JIBLES 

selama perjalanan bermain musik dari tahun 2007. 

Bentuk lagu yang sederhana namun penuh makna yang tinggi serta tema 

lagu yang luas dan dikemas dengan gaya variasi irama, syair yang penuh dengan 

makna pribadi,sosial atau bahkan nasonalis, reigius atau bahkan tema cinta, 

menjadikan keinginan tersendiri bagi JIBLES untuk terus melesatarikan lagu-lagu 

Koes Plus dan Bersadara. 
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4.2.2.3 Kemampuan Memainkan Alat Musik 

 Dengan kesamaan jumlah pemain yaitu 4 orang, penguasaan alat musik 

personil JIBLES dalam permainan musiknya, berusaha untuk mendekati sama 

dengan aransemen aslinya. Masing-masing personil telah memiliki skil atau 

permainan pribadi yang mempunyai kemampuan bermusik baik dan tidak 

diragukan lagi.  

 Posisi organ dan melodi gitar dimainkan oleh satu orang, Ryhtm, bass, 

serta drum. Kemampuan bermusik masing-masing personil telah terbukti 

kamahirannya, serta kekompakan dalam menentukan lagu serta didukung dengan 

kemiripan salah personil yang kebetulan suaranya mendekati mirip dengan 

aslinya, maka dalam pertunjukan pentasnya JIBLES memiliki keunggulan dengan 

group band lain pelestari lagu-lagu Koes Plus yang ada di Purwokwerto.  

Dari jumlah lagu-lagu karya Koes Plus dan Bersaudara, JIBLES dalam 

memilih lagu-lagu yang dibawakan masih memiliki kendala yaitu belum 

sepenuhnya penggarapan musiknya atau cara menyanyikannya sama atau mirip 

dengan aslinya. Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing-

masing personil serta cara memainkan atau menyanyikannya. 

4.3 Usaha Pelestarian Lagu-Lagu Koes Plus 

Koes Plus yang dibentuk pada tahun 1969, sebagai kelanjutan dari 

kelompok “Koes Bersaudara”. Grup yang berasal dari Kelurahan 

Sendangharjo, Tuban, Jawa Timur ini merupakan alumnus SMK Negeri 1 Tuban 

dan pada akhirnya menjadi pelopor musik pop dan rock  'n  roll, bahkan pernah 



48 
 

 
 

dipenjara karena musiknya yang dianggap mewakili aliran politik  kapitalis. Di 

saat itu sedang garang-garangnya gerakan anti kapitalis di Indonesia.  

Kita Sering mendengar  orang di sekitar, teman, saudara, sahabat bertanya-

tanya penuh keheranan. Kenapa begitu suka, begitu gandrung, begitu nge-fans 

dengan sebuah group musik Koes Plus ataupun Koes Bersaudara.  

Pada awalnya susah juga untuk menjawab atau menjelaskannya. Sebab 

tidak mudah  untuk menunjukkan dengan jelas dan terang tentang faktor-faktor 

apa saja yang membuat Koes Plus atau Koes Bersaudara menjadi sebuah group 

musik yang dikagumi saat itu.   

Dari kekaguman itu, sebuah komunitas penggemar lagu-lagu Koes Plus 

dan Bersaudara di Purwokerto, mendeklarasikan untuk melestarikan lagu-lagunya. 

Kehadiran group musik JIBLES pembawa lagu-lagu Koes Plus dan Bersaudara 

diPurwokerto, dijadikan suatu sarana dalam melestarikan lagu-lagu Koes Plus dan 

Koes Bersaudara. 

Dalam usaha pelestarian lagu-lagu Koes Plus dan Bersaudara, JIBLES 

dengan personil 4 orang memberikan suguhan penampilan musik yang digarap 

seperti aslinya. Dengan maksud agar nuansa Koes Plus tetap ada sebagai kiblat 

musik pop Indonesia. Konsep yang dilakukan oleh JIBLES dalam melestarikan 

lagu-lagu Koes Plus dan Bersaudara adalah:  

4.3.1 Usaha Mengumpulkan Komunitas Pecinta Lagu-lagu Koes Plus. 

Group musik JIBLES terbentuk dari kecintaan para personel menyenangi 

lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. Dari kecintaan itu, mereka bersepakat 
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untuk membawakan dan ingin melestarikan lagu-lagunya dengan personil yang 

sama dengan group musik Koes Plus yang asli.  

Perjalanan goup musik JIBLES yang sudah berdiri sejak tahun 2007, 

sudah dikenal oleh para pecinta lagu-lagu Koes Plus di wilayah Banyumas, 

Purbalingga, dan Cilacap. 

Sehingga dengan niat dan komitmen bersama, mengajak orang yang nge-

fans berat dengan JIBLES dan cinta dengan lagu-lagunya Koes Plus dan Koes 

Bersaudara, untuk menyatukan keinginan bersama dalam mengabadikan atau 

melestarikan lagu-lagu karya group musik Koes Plus dan Koes Bersaudara 

diwilayah Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap.  

Usaha yang ditempuh JIBLES dalam mengumpulkan para pecinta lagu-

lagu Koes Plus adalah mengajak berkumpul di sebuah rumah tempat tinggal salah 

satu penggemar Koes Plus yaitu Bapak Bejo setiap malam kamis, yang akhirnya 

diputuskan untuk bertemu disebuah Cafe di Purwokerto yaitu Cafe Kongkow dan 

beralih di Cafe Lumbung sambil menikmati pentas JIBLES setiap malam Rabu 

hingga saat ini. 

Dalam usaha mengumpulkan para pecinta lagu-lagu Koes Plus dan 

Bersaudara, menuai banyak pujian dan dorongan atau suport dari para pecinta dan 

penggemar lagu- lagu Koes Plus dan Bersaudara. Sebagi hasilnya adalah semakin 

banyak para pecinta yang hadir di Cafe Lumbung yang datang tidak dari 

Purwokerto saja, melainkan dari Purbalingga dan Cilacap.  
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Mereka berusaha  memesan lagu kesayangan mereka, atau menyanyikan 

sendiri diiringi oleh JIBLES yang pada pentas malam itu selalu memberikan 

kesempatan kepada Audien untuk ikut bergabung bernyanyi. 

Para penggemar pada intinya menyambut positif dengan munculnya group 

musik JIBLES sebagai group pelestari lagu-lagu Koes Plus dan Bersaudara di 

wilayah kota Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya. Mereka merasa 

terfasilitasi dan merasa terhibur dengan terbentuknya JIBLES sebagai pemrakarsa 

pelestarian lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara yang mungkin tidak disetiap 

kota di Indonesia ada. Berawal dari usaha mengumpulkan para pecinta lagu-lagu 

Koes Plus dan Koes Bersaudara itulah, group musik JIBLES merasa mempunyai 

tanggung jawab yang luas kepada para pecinta atau penggemar untuk sungguh-

sunguh berupaya melestarikan lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara di 

wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya. 

 

Foto 1 : Suasana Kumpul Bersama, JIBLES dengan Komunitas Pecinta Koes Plus 
Di Cafe Lumbung Purwokerto. ( Sumber : Yatno : 2012 ) 
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4.3.2 Usaha Membentuk Kepengurusan Organisasi Komunitas Pecinta Lagu-  

lagu Koes Plus 

Dari kecintaan masyarakat pada JIBLES dan semakin banyak para 

penggemar atau pecinta lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara, JIBLES 

mengajak para penggemar membentuk suatu organisasi kepengurusan dengan 

nama Koes Music Fans Club Jiwa Nusantara wilayah Banyumas, Purbalingga, 

Cilacap dan sekitarnya.  

Tujuan dibentuknya kepengurusan organisasi pecinta atau penggemar 

lagu-lagu Koes Plus dan Bersaudara adalah, untuk menyusun suatu program 

kegiatan penampilan group musik JIBLES dalam usaha melestarikan lagu-lagu 

Koes Plus dan Koes Bersaudara. Kepengurusan itu telah terbentuk pada tahun 

2010 dengan nama Banyumas Koes Plus Community dan diperbaharui lagi pada 

tahun 2013 dengan nama Koes Musik Fans Club Jiwa Nusantara.  

Sejak kepengurusan organisasi komunitas terbentuk dari tahun 2010, 

banyak hal yang telah dilakukan yaitu mengadakan konser pertama di Rumah 

Makan Cipta Rasa, sampai mendatangkan Group Koes Plus dengan formasi yang 

sekarang ini. Hingga waktu terus berganti, kepengurusan tidak dapat berjalan 

lancar hingga tahun 2011. Meskipun demikian, jadwal pentas JIBLES tetap jalan  

melayani para komunitas. Kurang lebih pada tanggal 23 april 2013, kepengurusan 

diambil alih oleh tokoh komunitas yang peduli dengan JIBLES yang merubah 

suasana kepengurusan bangkit lagi. Dengan terbentuknya wadah organisasi yang 

baru  itulah pelaksanaan pentas melayani para penggemar mendengarkan lagu-

lagu oleh group musik JIBLES, dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.  
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Dalam usahanya membentuk kepengurusan JIBLES bersama komunitas 

menunjuk orang-orang yang mampu duduk dalam suatu kepengurusan. Dengan 

kesepakatan yang diambil terbentuklah susunan kepengurusan yaitu : 

Sebagai penasihat adalah : Bapak Imam Subiyakto, Bapak Punggung, 

Bapak Rusli, Bapak Riyanto, Bapak Pudji Hartono. Sedangkan sebagai 

Organising Comity adalah : Ketua Bapak Nanung Astoto, wakil ketua Bapak 

Suyaka, sekretaris adalah Bapak Waskito dan Bapak Purwo, bendahara yaitu Ibu 

Lusi, ibu Purwo, ibu Elliya Dharmawati. 

Sebagai koordinator wilayah Banyumas yaitu Bapak Imam, wilayah 

Purbalingga adalah Bapak Tri Nuryanto, sedangkan wilayah Colacap yaitu Bapak 

Didit. Kepengurusannya dibantu oleh beberapa seksi yaitu : seksi usaha oleh 

Bapak Permadi,Yatno, Abu Tholib. Untuk seksi humas adalah Bapak Sony, Fajar. 

Untuk seksi sosial yaitu Ibu Punggung dan Saudara Sari. Adapun sebagai tekhnisi 

dan perlengkapan yaitu Bapak Bejo dan bapak Eko.  

Dari susunan kepengurusan Koes Music Fans Club yang telah terbentuk, 

JIBLES mendapat suatu kemapanan dalam mengembangkan permainan musik 

serta memiliki menejemen yang baik untuk melakukan tindakan nyata yaitu 

menghibur dan sekaligus melestarikan lagu-lagu Koes Plus bersama pecinta dan 

penggemar. Dengan semangat Jiwa Nusantara, komunitas yang sudah terbentuk 

dalam organisasi kepengurusan, pada tahun 2012 mengadakan sukuran.  

Dalam syukuran itu JIBLES bersama komunitas, mendatangkan personil 

Koes Plus yang sudah tidak aktif lagi yaitu Yok Koeswoyo. Merupakan sejarah 

dan kebaggaan sendiri bagi JIBLES dan komunitas karena beliau mau hadir di 
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tengah komunitas Purwokerto. Beliau sempat memberikan suatu hadiah kepada 

JIBLES dan komunitas yaitu lagu album Pembuka yang diliris tahun 2012.  

Tabel 5 : Kepengurusan Koes Musik Fans Club Purwokerto 

No  Nama Keterangan 

1 

 

Imam Subiyakto, Punggung, 

Riyanto 

Penasehat 

2 Nanung Astoto Ketua 

3 Suyaka Wakil ketua 

4 Waskito, Purwo Sekretaris 

5 Lusi, Elliya Darmawati Bendahara 

6 Imam, Tri Nuryanto, Didit Koordinator wilayah Purwokerto, 

Purbalingga, Cilacap 

7 Permadi, Abu Tolib, Yatno, Seksi usaha 

8 Sony, Fajar, Seksi humas 

9 Ibu Punngung, Sari Seksi sosial 

10 Bejo, Eko Seksi perlengkapan 

Sumber : Kepengurusan Komunitas Pecinta Koes Plus Purwokerto. 

                                 Tahun 2013. 

4.3.3 Usaha Mengadakan Konser ( Lve Musik ) Di Sebuah Café di 

Purwokerto 

Sebuah group band ternama di Indonesia sebagian besar terinspirasi 

dengan group band yang sebelumnya popular baik itu dari dalam negri atau dari 

luar negri (manca).  
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Kelompok musik Koes Plus yang merupakan kelanjutan dari Koes 

Bersaudara adalah sebuah group musik yang mempunyai rekor menciptakan lagu 

terbanyak dan memiliki berbagai irama ( Genre ), dibandingkan dengan group 

musik pada zamannya atau jenis musik zaman sekarang.  

Dari berbagai karya lagu-lagu yang dimiliki oleh Koes Plus, banyak para 

pecinta musik di tanah air khususnya era tahun 1969 sampai tahun 1980 an, ingin 

mengabadikannya dengan berbagai cara yang ada di kota-kota besar di Indonesia.  

Begitu juga group musik JIBLES yang ada diPurwokerto mempunyai cara 

dalam melestarikan lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. Dengan bekal yang 

cukup banyak dalam perbendaharaan lagunya, JIBLES mengadakan suatu bentuk 

konser musik langsung ( Live musik ) di sebuah Café di Purwokerto.  Langkah ini 

ternyata sangat mendukung dan tepat dalam usahanya bersama komunitas yang 

ada diwilayah Purwokerto.  

Penampilan musik oleh JIBLES di Cafe dilakukan sejak tahun 2010 

sampai saat ini. Pada penampilannya dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu 

setiap selasa malam dengan durasi waktu dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 

23.00. wib.Dengan waktu yang cukup banyak, serta didukung dengan sound 

system yang sederhana, JIBLES dalam penampilan musik membawakan lagu-

lagunya mendapat sambutan yang baik dari komunitas pecinta lagu-lagu Koes 

Plus dan Koes Bersaudara.  
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Disamping menampilkan lagu-lagu, JIBLES juga memberikan kesempatan 

kepada para pengunjung untuk dapat berekspresi bernyanyi diatas panggung 

dengan tujuan supaya mereka yang mempunyai hobi dapat tersalurkan bakatnya 

bernyanyi diatas panggung diiringi oleh JIBLES. 

Band legendaris tanah air, Koes Plus memang sudah tidak lagi produktif 

menelurkan karya-karya mereka. Namun, lagu-lagu dari grup musik yang 

terbentuk pada 1969 ini masih kerap mengalun manis terdengar di telinga. 

Tidak sedikit, komutitas atau orang masih kerap mendendangkan tembang-

tembang grup band bersaudara ini. Seperti di Purwokerto, setiap selasa malam, 

komunitas pencinta musik Koes Plus mengadakan acara kumpul bareng untuk 

melestarikan karya apik band pelantun Kolam Susu itu. 

Punggung Triwardoyo, koordinator Koes Plus Mania Purwokerto 

mengatakan, ia dan komunitasnya rajin berkumpul untuk sekadar temu kangen 

dan berbagi pengalaman dengan penggemar Koes Plus lainnya di Banyumas. 

“Kami berkumpul di Lumbung Cafe, Purwokerto, atau di depan SPBU Pabuaran,”  

Punggung menambahkan, tidak ada pendaftaran member atau persayratan 

untuk ikut berkumpul dalam Koes Plus Mania. Menurut dia, hanya perlu datang 

saja dan bisa ikut melestarikan grup musik tersebut.  

“Kalau di sini intinya untuk mempererat hubungan kekeluargaan saja. 

Tentunya antar pencinta Koes Plus,”Ia mengisahkan, pada dasarnya memang 

komunitas Koes Plus Mania bertujuan melestarikan karya dari band yang di 

gawangi Yon Koeswoyo dkk.  
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Foto 2 :  Konser Group JIBLES Di Rumah Makan Cipta Rasa dalam    
              Rangka Pelestarian Lagu-Lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara 
             ( Sumber : Fajar : 2010 )  
 
4.3.4 Usaha Mengadakan Festival Band. 

Lagu-lagu Koes Plus memang sudah dikenal dikalangan usia menengah, 

dalam arti mereka yang sudah menginjak usia 40 tahun. Dari jumlah lagu dan 

jenis musik yang mereka bawakan, sangat luar biasa dibandingkan dengan group 

band yang muncul pada saat itu tahun 1970 an. Bagi generasi muda sekarang, 

lagu-lagu milik Koes Plus tidak banyak dikeanal. Alasan yang logis karena 

sekarang banyak muncul band-band yang terkenal membawakan jenis lagu-lagu 

populer.  

Demi kelangsungan dan melestarikan lagu-lagu Koes Plus, JIBLES 

membuat terobosan nyata yaitu memperkenalkan kepada kaum muda untuk 

mengenal lagu-lagunya Koes Plus dan Koes Bersaudara. Dalam kegiatan ini 

JIBLES membuat suatu bentuk kegiatan yaitu mengadakan festival Band yang 

dilaksanakan tanggal 23 Agustus tahun 2012 di Purbalingga.  
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Dan sebagai sasarannya adalah anak-anak sekolah yang ada diwilayah 

Purwokerto, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya. Usaha ini ternyata mendapatkan 

sambutan dan apresiasi yang baik dari para peserta. Lagu-lagu yang dipakai dalam 

festival adalah lagu-lagu yang sudah populer dimasyarakat karya Koes Plus dan 

Koes Bersaudara. 

Tujuan diadakan festival adalah, untuk merangkul generasi muda agar 

mencintai budaya, musik dan  musisi Indonesia sebagi generasi penerus 

melestarikan warisan budaya bangsa serta sambil memperkenalkan lagu-lagu 

Koes Plus dan Koes Bersaudara sebagai group musik yang mempunyai sejarah 

panjang mempelopori musik pop yang ada di Indonesia.  

Pada festival ini, disamping mempunyai tujuan yaitu melestarikan lagu-

lagu Koes Plus lewat generasi muda, JIBLES dan panitia mencari bibit- bibit 

pemain musik yang baik untuk dibina dan diperkenalkan kepada mereka lagu-lagu 

dan warna musiknya, agar dikemudian hari generasi yang akan datang mengenal 

lagu-lagu karya Koes Plus sebagai pelopor musik pop di Indonesia.  

Dalam hal ini panitia merencanakan untuk melaksanakan festival pada tiap 

tahun, dengan lokasi yang berbeda yaitu di Purwokerto dan Cilacap, sebagai 

bagian dari komunitas Koes Musik Fans Club yang telah dikukuhkan pada tanggal 

23 April Tahun 2013 di Purwokerto. Komunitas pecinta Koes Plus yang sekarang 

dengan nama CIBANGGALAS atau Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan 

sekitarnya  masih ingin mengembangkan wilayahnya dalam berapresiasi 

melestarikan Lagu-lagu Koes Plus bersama group JIBLES. 
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Foto 3 : Peserta Festival Band lagu-lagu Koes Plus Anak-anak Sekolah di       

Purbalingga sebagai bentuk Usaha Pelestarian 
                   ( Sumber : Reza : 2012 ) 
 
4.3.5 Usaha Mendatangkan  Group Musik Koes Plus. 

Sebagai bentuk kecintaan  pada lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara, 

group musik JIBLES sebagai band pelestari telah 4 kali mendatangkan langsung 

group musik Koes Plus diPurwokerto yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2012. 

Dalam usaha mendatangkan Group Koes Plus dana yang diperoleh adalah dari 

para donatur komunitas serta sponsor.  

Meskipun para pesonilnya tidak lengkap lagi, hanya menyisakan vokalis 

yaitu Yon Koeswoyo, namun kedatangan mereka di Purwokerto merupakan suatu 

sejarah yang mungkin jarang untuk dijumpai ditempat lain. Kehadiran Koes Plus 

diwilayah Purwokerto menjadikaan suatu agenda yang tersusun setiap tahun oleh 

komunitas sebagai bentuk kecintaan yang nyata dengan lagu-lagunya. 
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Hadirnya Koes Plus dengan formasi yang sekarang di Purwokerto, tidak 

disia-siakan oleh komunitas pecinta dan JIBLES sendiri untuk menyatakan 

kesungguhannya melestarikan lagu-lagu Koes Plus  diahadapan langsung 

penyanyi aslinya. Pada penampilan konsernya di Purwokerto, JIBLES diberi 

kepercayaan menjadi band pembuka. Suatu kebanggan sendiri bagi JIBLES dapat 

menampilkan ekspresinya langsung didepan penyanyi aslinya yaitu Koes Plus 

sendiri. Dari penampilan Koes Plus yang sekarang berganti menjadi Koes Plus 

Pembaharuan itulah, nama Banyumas Koes Plus Community dikukuhkan oleh mas 

Yon Koeswoyo sendiri disebuah rumah makan Cipta Rasa pada tahun 2010.  

Kedatangan group musik Koes Plus ke Purwokerto merupakan sejarah 

bagi JIBLES dan komunitasnya. Kesempatan yang jarang terjadi sehingga sangat 

dimanfaatkan oleh JIBLES dan penggemarnya sebagai bentuk tindakan usaha 

yang nyata bagi kelestarian lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. 

Kedatangan group musik Koes Plus di Purwokerto merupakan prakarsa bersama 

antara JIBLES dan komunitas pecinta atau penggemar karena kerinduan akan 

lagu-lagunya yang melegenda dan mudah didengarkan tetapi susah untuk 

dimainkan.  

Kekaguman dan Kerinduan JIBLES bersama komunitas akan group musik 

Koes Plus dengan kemampuan yang tiada duanya dibandingkan dengan group 

musik lain, karena mereka mempunyai kelebihan kemampuan menciptakan lagu, 

kemampuan mengolah Vokal, kemampuan memainkan alat musik, tidak 

emosional, sederhana, nama yang manis, tampang yang simpatik, jumlah empat 

Orang, tema lagu yang luas, variasi irama musik, serta unjuk gelar yang menawan. 
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Dengan hadirnya Koes Plus di Purwokerto, tanggapan masyarakat sangat 

antusias dan merasakan terhibur karena bisa melihat langsung sosok idola mereka. 

Bentuk kepedulian kepada komunitas dan masyarakat menjadi bukti bahwa 

dengan mendatangkan group musik Koes Plus, JIBLES dengan tulus dan 

sungguh-sungguh agar lagu-lagu karya Koes Plus dan Koes Bersaudara tetap 

dapat didengarkan oleh pecinta atau penggemar tidak hanya oleh para kaum usia 

menengah saja, tetapi kedepannya anak-anak muda zaman sekarang menjadi  

kenal dengan lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara serta dapat memaknai 

lagu-lagunya sebagai group pelopor musik Pop di Indonesia.  

Melihat sifat dan kemampuan yang dimiliki personal, Koes Bersaudara 

Plus benar-benar mempunyai fundamental yang kokoh, tidak rapuh atau tidak 

goyah untuk berdirinya sebagai suatu group. 

 

 

foto 4 : Group Koes Plus Pembaharuan Diundang JIBLES Pentas Di Rumah 
Makan Cipta Rasa Purwokerto 

             ( Sumber : Fajar : 2010 ) 
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4.3.6  Mengikuti Parade Lagu-lagu Koes Plus. 

Bentuk kecintaan group musik JIBLES pada lagu-lagu Koes Plus dan 

Koes Bersaudara tidak hanya diekspresikan hanya di sebuah Cafe di Purwokerto 

saja. Pada tahun 2010 JIBLES diundang mengikuti sebuah Parade lagu-lagu Koes 

Plus mengenang 70 tahun Almarhum Tony Koeswoyo yang dilaksanakan di 

Taman Hiburan Rakyat dikota Solo.  

Dari perjalanan karier bermusik yang cukup lama, JIBLES mendapatkan 

tempat dihati para penggemar tidak hanya dari Purwokerto dan sekitarnya, 

melainkan dari luar kota.  

Penampilannya di Taman Hiburan Rakyat dikota Solo menunjukkan 

bahwa JIBLES sudah dikenal di Jawa Tengah dengan group lain yang pernah 

tampil bersama saat itu.  

Seiring waktu berjalan, pada bulan Juni tahun 2013 JIBLES juga diundang 

di Purawisata Jogjakarta untuk mengisi malam Tembang Koes Plus. Penampilan 

di Jogjakarta JIBLES juga mendapat tanggapan yang positif. Hali ini terbukti 

JIBLES mendapat tawaran lagi pentas untuk kedua kalinya di Jogjakarta, tetapi 

karena ada kendala teknis maka tidak bisa dilaksanakan.  

Dengan semangat Jiwa Nusantara, JIBLES merasakan sedikit 

keberhasilannya dalam usaha melestarikan lagu-lagunya Koes Plus dan 

Bersaudara meskipun hasilnya belum sepenuhnya tercapai tetapi sudah kelihatan 

wujud dari usaha yang dicita-citakan yaitu mengabadikan atau melestarikan lagu-

lagu Karya Koes Plus dan Koes Bersaudara khususnya diwilayah Banyumas, 

Purbalingga, dan Cilacap. 
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      foto 5 :  Suasana Konser JIBLES Saat  Parade Melestarikan lagu-lagu Koes 
Plus Di Purbalingga tanggal 14 April 

                   ( Sumber : Anton : 2013 ) 
 

4.3.7 Membuat Atribut Berlogo Koes Plus. 

Group musik JIBLES dalam melestarikan lagu-lagu Koes Plus dan Koes 

Bersaudara tidak hanya sebatas menyanyikannya dan mengumpulkan para 

penggemar saja, mereka mempunyai ide membuat simbul dan pernak-pernik yang 

bernuansa Koes Plus yaitu  membuat kaos berlogo Koes Plus dengan bentuk, 

corak dan warna yang berfariasi.  

Adapun tujuan pembuatan kaos berlogo Koes Plus dimaksudkan untuk 

memberikan kehormatan pada group musik Koes Plus dengan hasil karya lagu-

lagu yang melegenda di Indonesia. Dari hasil pembuatan kaos itu, JIBLES 

memberanikan diri untuk mempromosikan dan menjual ke penggemar, dengan 

harga yang terjangkau.  
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Sebagian hasil  penjualan kaos itu, untungnya dimasukkan ke dalam kas 

organisasi kepengurusan sabagai bentuk kepedulian JIBLES pada organisasi 

komunitas pecinta lagu-lagu Koes Plus di wilayah Purwokerto dan sekitarnya 

yang telah terbentuk. Simbol atau logo yang sudah dimiliki oleh para penggemar 

atau pecinta Koes Plus dan Koes Bersaudara dalam bentuk kaos selalu dipakai 

saat berkumpul. Begitu juga group JIBLES dalam setiap penampilannya selalu 

menggunakan simbol atau atribut Koes Plus dalam bentuk kaos yang sudah 

dimiliki. Hal ini mencerminkan kecintaan kepada sang legenda musik Indonesia 

yaitu Koes Plus dan Koes Besaudara sebagai idola  mereka sebagai bentuk usaha 

nyata JIBLES dalam berekspresi dan kebanggaan membawakan lagu-lagu karya 

Koes Plus dan Koes Bersaudara di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. 

 

 

                       foto 6 : Bentuk Kaos Berlogo Koes Plus Sebagai Bagian dari  
                                    Usaha Melestarikan Lagu-Lagu Koes Plus  
                                    ( Sumber : Bejo : 2013 ) 
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4.4 Fungsi Group Band JIBLES. 

4.4.1 Fungsi Bagi Pemain. 

4.4.1.1 Fungsi Hiburan 

 Sebagai group pelestari lagu-lahu Koes Plus, para pemain JIBLES merasa 

terhibur karena mampu memberikan dan berekspresi dalam setiap penampilannya. 

Musik memiliki fungsi yang menghibur karena didalamnya mengandung unsur-

unsur keindahan atau estetika. Keindahan yang dimilki sebuah musik memberikan 

kesan tersendiri bagi penikmatnya. Pemain JIBLES dalam hal ini merasa terhibur 

bersama para pemain serta dapat menikmati keindahan musik yang mereka 

mainkan. 

4.4.1.2 Fungsi Ekspresi. 

 Berdirinya group musik JIBLES yang khusus membawakan lagu-lagu 

Koes Plus dan Koes Bersaudara telah berkibar selama kurang lebih 6 tahun, 

memberikan kesan khusus pada personilnya. Berawal dari kesukaan dan kecintaan 

pada Koes Plus dan Koes Bersaudara dan akhirnya terbentuk suatu group musik, 

para personil atau pemain sangat menikmati dan mensyukuri hasil yang selama itu 

diperjuangkan.  

Artinya dengan berdirinya JIBLES, para pemain dapat mengungkapkan 

emosinya dalam melestarikan lagu-lagu Koes Plus lewat alat musik yang 

dimainkan. Hal ini mudah dimengerti, karena pencipta lagu adalah orang yang 

paling mengenal lagu, baik pesan  maupun ke mana misi lagu akan dibawa, baik 

yang tersurat maupun tersirat.  
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Apalagi bila lagu itu adalah catatan pengalaman pribadi. Suasana hati dari 

pengalaman yang mengantar terciptanya lagu itu sebagian akan terekspresikan 

pada penekanan alat musik yang dimainkan. Jiwa lagu pun akan segera 

terpancarkan dari alat musik yang dimainkan, bisa sentuhan halus organ, dawai 

gitar atau bas atau juga pukulan pada drum. Sedangkan bila dimainkan oleh orang 

lain, maka biasanya akan tercampur dengan penafsiran yang lain.  

Kepuasan telah dialami oleh para personil JIBLES dalam melayani 

masyarakat komunitas pecinta lagu-lagu Koes Plus, baik itu secara langsung atau 

tidak langsung. Artinya dapat mengobati kerinduan tentang sosok Koes Plus 

dengan lagu-lagunya yang tidak akan hilang ditelan oleh jaman. 

Sebagai visi atau tujuan pribadi dalam berperan serta pelestarian guna 

kelanjutan stabilitas budaya. Melalui perminan musik yang dibawakan, pemain 

dapat merasakan nilai-nilai keindahan lewat musik yang dimainkannya melalui 

melodi, ritme, harmoni serta dinamik yang ada dalam setiap lagu-lagu karya Koes 

Plus.  

Disamping itu juga sabagai ungkapan rasa kepuasan batin bagi para 

personil JIBLES  dalam kemampuannya memainkan alat musik, menyanyikan 

lagunya pada setiap penampilan pentasnya, karena dengan jumlah pemain yang 

sama seperti kelompok aslinya, setiap pribadi personil JIBLES seolah mewakili 

masing-masing pemain aslinya yang masih jaya pada masa 1969 sampai 1980an. 

Juga sebagai kebanggaan tersendiri dalam berekspresi membawakan lagu-lagu 

Koes Plus. 
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4.4.1.3 Fungsi Ekonomi. 

 Sebagai group yang cukup lama berdiri, JIBLES mendapatkan simpati dari 

komunitas penggemar tidak hanya sebatas wilayah Purwokerto saja. Sejak tahun 

2007 berdiri JIBLES mempunyai jadwal pentas yang banyak. Dari hasil pentas 

yang dilakukan selama itu, JIBLES memperoleh pendapatan.  

Berawal dari job yang kecil sampai pada pentas yang mempunyai nilai 

ekonomi yang besar, para pemain merasakan hasil dari jerih payah selama 

terbentuknya group sampai sekarang. Dari pentas di luar wilayah Purwokerto 

JIBLES memperoleh bayaran yang lebih besar dari pentas di dalam wilayah kota 

Purwokerto. Hal ini para pemain merasakan kesejahteraan ekonomi dari hasil 

pentas yang selama ini mereka lakukan. 

4.4.2 Fungsi  Bagi Masyrakat 

4.4.2.1 Fungsi Hiburan  

 Semenjak group JIBLES berdiri tahun 2007, dalam pelaksanaan 

pentassnya selalu memberikan kepada masyarakat hiburan yang baik dan positif  

pada masyarakat Kranji Purwokerto Timur khusunya para penggemar atau pecinta 

lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. Masyarakat merasa terhibur dengan 

hadirnya JIBLES sebagai group yang disukai membawakan lagu-lagu. Bagi 

masyarakat Purwokerto pada umunya, kehadiran JIBLES dapat memberikan 

suasana lain.  

Artinya dapat memberikan suguhan hiburan khusus sekaligus usaha 

melestariakan lagu-lagu Koes Plus yang dapat dijadikan wahana tempat para 

komunitas berkumpul. Sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat. dari 
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semua pendapat Alan P Marriam tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

merupakan suatu hal yang berhubungan dan sangat penting sehingga tidak bisa 

dipisahkan.  

Fungsi musik sangatlah berarti, karena dengan musik dapat memberikan 

berbagai macam hal keterkaitan antara seniman dan masyarakat pendukung. 

Group musik JIBLES dalam peran serta pada masyarakat mempunyai arti yang 

sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana menghibur masyarakat saja, 

melainkan dapat berinteraksi dengan masyarakat yang ada disekitarnya dan 

memberikan kontribusi yang positif.  

Bagi masyarakat Purwokerto sendiri, tersedianya sarana hiburan cukup 

banyak. Salah satu tempat yang menjadi sarana untuk berkumpul komunitas 

penggemar atau pecinta lagu-lagu Koes Plus adalah Café Lumbung. 

Fungsi yang nyata group musik JIBLES pada masyarakat Purwokerto 

adalah memberikan sarana hiburan khusus dalam bentuk seni  pertunjukan musik 

dan menjadi acara rutinitas di Café. Disamping itu dalam penampilannya JIBLES 

menjadi sebuah acara yang istimewa bagi komunitas pecinta tembang lama 

khususnya lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. 

Peran serta JIBLES kepada masyarakat menambah sarana hiburan, 

menjaga kelestarian budaya, mendapatkan tempat yang positif dengan 

membawakan lagu-lagu karya Koes Plus, memberikan sarana bagi masyarakat 

untuk berapresiasi mendengarkan lagu-lagu Koes Plus, sebagai aset daerah yang 

sekarang telah  telah diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.  
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4.4.3 Bagi Kelestarian Lagu-Lagu Koes Plus 

Group JIBLES terbentuk dari kesenangan masing-masing pemain dengan 

latar belakang mencintai lagu-lagu Koes Plus. Hal ini menunjukkan awal 

berdirinya mempunyai visi atau tujuan satu yaitu ingin lagu-lagu Koes Plus tetap 

bisa dinikmati meskipun zaman telah berubah. Entah mengapa dan apa 

keistimewaan lagu-lagu Koes Plus begitu disukai, digandrugi oleh JIBLES. Pada 

awalnya susah untuk menjawab dan menjelaskannya. Begitu sulit menunjukkan 

dengan kata-kata yang tepat serta faktor apa saja sehingga lagu-lagu mereka jadi 

istimewa. 

Melihat sejarah berdirinya Koes Plus yang dikatakan orang sebagai 

kelanjutan Koes Bersaudara, mempunyai catatan perjalanan karier yang istimewa 

dibandingkan dengan group musik masa itu misalnya Panbers, D! Loyd, Mercys. 

Keberadaan group musik JIBLES dalam pelestarian lagu-lagu Koes Plus 

dan Bersaudara, sudah terbukti dalam visi dan misinya. Dengan personil yang 

sama dengan aslinya serta kemampuan bermain musik serta aransemen yang 

digarap semirip mungkin, menjadikan masyarakat pecinta lagu-lagu Koes Plus di 

Purwokerto semakin semangat dan antusias mengidolakan JIBLES sabagai group 

pelestari lagu-lagu Karya Koes Plus dan Koes Bersauadara di wilayah Banyumas, 

Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya. 

Perbendaharaan lagu-lagu yang dikuasai hampir mencapai 150, dengan 

berbagai jenis irama musik yang dimiliki oleh Koes Plus, dari irama pop, irama 

melayu, pop anak-anak, pop keroncong, pop barat, pop jawa, sampai lagu yang 

bernuansa religius yaitu qasidah dan lagu natal.  
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Dari kehebatan dan kejeniusan Tony Koeswoyo itulah nama  Koes Plus 

dan Bersaudara menjadi terkenal dimasa tahun 1969 sampai 1980 an. Terinspirasi 

dari keistimewaan Koes Plus, group JIBLES termotifasi ingin memeberikan 

kepada masyarakat menampilkan lagu-lagunya dan melestarikan dengan cara 

mengadakan konser Live di sebuah café diPurwokerto. 

Tidak hanya itu saja, JIBLES dan kepengurusan organisasi yang sudah 

terbentuk, mengadakan koordinasi dengan kepengurusan Jiwa Nusantara pusat 

yang ada di Jakarta.  

 Adapun tujuan yang diaharapkan adalah bersama mengabadikan karya 

lagu-lagu Koes Plus dan Bersaudara lewat komunitas yang ada dimasing-masing 

kota yang ada di Indonesia.  

Sebagai bentuk kegiatan yang nyata dalam pelestarian lagu-lagu Koes Plus dan 

Koes Bersaudara, JIBLES mendapatkan piagam Deklarasi dan sekaligus 

dikukuhkan langsung oleh Personil Koes Plus yaitu Yon Koeswoyo pada tahun 

2010 yang waktu itu masih menggunakan nama yang lama yaitu Banyumas Koes 

Plus Comunity.  

 Piagam tersebut bagi JIBLES dan komunitas merupakan penghargaan 

yang tak ternilai dari bentuk kepedulian melestarikan lagu-lagu Karya Koes Plus 

dan Koes Bersaudara di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Sehingga dalam 

realisasinya, JIBLES menjadi termotivasi setelah memperoleh penghargaan 

piagam Deklarasi untuk berkomitmen sebagai kelompok band yang berkonsisten 

bersama komunitas memberikan kontribusi bagi kelestarian lagu-lagu Koes Plus 

dan Koes Bersaudara. 
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Foto 7 : Bentuk Piagam Deklarasi Banyumas Koes Plus Community Yang   
Dikukuhkan Oleh Yon Koeswoyo Tanggal 15 Januari Tahun 2010. 

                     (Sumber : Yaka 2010 ) 
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         Foto 8 : Bentuk Logo Komunitas Banyumas Koes Plus Community 
                     (Sumber : Sony : 2010) 
 

Bagi kelestarian lagu-lagu Koes Plus sendiri, yaitu  salah satu dari personil 

JIBLES mencoba membuat tulisan tangan syair lagu-lagu Koes Plus dan Koes 

Bersaudara yang telah menjadi sebuah karya tuilisan tangan demi kecintaanya 

kepada sang legenda musik Indonesia. Dari hasil pembuatan tulisan itu, banyak 

para pecinta atau fans group musik JIBLES  yang memesan untuk di perbanyak 

menjadi sebuah koleksi karya seni. Dengan demikian, usaha yang telah dilakukan 

JIBLES bersama komunitas telah berhasil membawa dampak positif pada 

kelestarian lagu-lagu Koes Plus di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, agar 

dikelak kemudian hari, generasi muda memahami karya lagu Koes Plus sebagai 

pelopor musik pop Indonesia. 
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               Foto  9 : Formasi Koes Plus Pembaharuan,  Koleksi foto JIBLES  
                             Sebagai Bagian Usaha Pelestarian 
                             ( Sumber : Yaka : 2012 ) 
 

 
             Foto 10 : Yok Koeswoyo Tampil Pada Syukuran Komunitas  
                             Pecinta Koes Plus Di Andang Pengrenan Purwokerto 
                             ( Sumber : Bejo : 2012 ) 
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          Foto 11 : Yok Koeswoyo Bernyanyi Duet  dengan salah satu Band     

Pengiring Purwokerto 
                          ( Sumber : Bejo : 2012 ) 
 
 
 

 
 
          Foto 12 : Yok Koeswoyo Memetik Bas Gitar Saat Dipanggung Bersama 

Pemain Group Band Pengiring 
                          ( Sumber : Bejo : 2012 ) 
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                Foto 13 : JIBLES Mengiringi Salah Satu Penggemar Benyanyi. 
                    ( Sumber : Anton : 2013 ) 
 

 
 
                Foto 14 : Suasana Pentas  Group Koes Plus Dan Koes Bersaudara 
                               Pada Sebuah Acara Reuni di Gedung Olah Raga Satria  

                   Purwokerto. ( Sumber : Wawan : 2011 )          
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          Foto 15 : Koleksi Foto Personil Koes Plus dan Koes Bersaudara 3D 
                          ( Sumber : Bejo : 2009 ) 
 
 

 
 
           Foto  16 : Jibles Bersama Yon Koeswoyo Selesai Pentas Dirumah  
                           Makan Cipta Rasa Purwokerto. 
                            ( Sumber : 2010 ) 
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            Foto 17 : Foto Sosok Almarhum Tony Koeswoyo Sebagai Idola dan     

Inspirator Koes Plus Dan Koes Bersaudara. 
                            ( Sumber : Bejo : 2010 ) 
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Foto 18 : Bentuk Piagam Komunitas Penggemar Koes Plus dan Koes Bersaudara         

Jiwa Nusantara Yang Berlogo Koes Musik Fans Club. 
                ( Sumber : Agus : 2011 )
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan  

bahwa  Group musik JIBLES terbentuk dengan tujuan mengibur masyarakat pecinta 

lagu-lagu Koes Plus, artinya tidak mencari popularitas dan finansial. Dalam usaha 

pelestraian lagu-lagu Koes Plus, JIBLES melakukan usaha yaitu : mengumpulkan 

para penggemar, membentuk kepengurusan komunitas pecinta Koes Plus, 

mengadakan konser musik ( Live Musik ) reguler, mengadakan festival Band, 

mengundang langsung group Koes Plus, mengikuti parade lagu-lagu Koes Plus, 

membuat pernak-pernik Koes Plus berbentuk Kaos sebagai bentuk usaha pelestarian. 

Fungsi group JIBLES dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai sarana 

hiburan umum, sebagai sarana kumpul bersama komunitas Purwokerto, Purbalingga, 

Cilacap, sebagai bentuk usaha melestarikan Lagu-lagu Koes Plus dan Koes 

Bersaudara, sebagai bentuk ekspresi para personil JIBLES dalam mengungkapkan 

kecintaannya kepada lagu-lagu  Koes Plus dan Koes Bersaudara. Dari aspek fungsi, 

grup musik Jibles Band baik bagi pemimpin, musisi dan masyarakatnya 

digunakan sebagai hiburan atau kepuasan individual, kesenangan / hoby dan 

kebersamaan, sedangkan fungsi ekonomunya hanya digunakan sebagai 

pendapatan tambahan saja.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Pemain 

Diharapkan agar para personil untuk selalu menjaga kekompakan dalam 

bermain musik sebagai bentuk ekspresi dalam usahanya melestarikan lagu-lagu Koes 

Plus dan Koes Bersaudara, serta dapat memberikan yang terbaik kepada komunitas 

penggemar. Selain itu diharapkan dapat mencari pengganti komunitas generasi agar 

dimasa mendatang lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara dapat dinikmati tidak 

hanya oleh generasi tua saja, tetapi para pemuda dimasa mendatang. 

5.2.2 Bagi Komunitas 

Dengan terbentuknya suatu wadah komunitas penggemar lagu-lagu Koes 

Plus di Purwokerto dan sekitarnya, diharapakan kepengurusan yang telah 

terbentuk dapat mewadahi dan menampung aspirasi para penggemar yang belum 

ikut tergabung dalam komunitas. Komunitas pecinta lagu-lagu Koes Plus yang 

telah terbentuk, merupakan sarana yang tepat untuk mengumpulkan para pecinta 

dan fans untuk berapresiasi dan sekaligus sebagai tempat berekspresisi para 

pecinta lagu-lagu Koes Plus mengadakan tukar informasi tentang sosok Koes Plus 

dengan lagu-lagunya dan nama besarnya. Oleh karena itu diharapkan supaya 

dimasa yang akan datang, komunitas pecinta dan penggemar lagu-lagu Koes Plus 

di wilayah Purwokerto dan sekitarnya dapat bertambah dan berkembang untuk 

bersama-sama melestarikan dan mengabadikan serta lebih mempererat tali 

persaudaraan antar komunitas untuk selalu mencintai lagu-lagu karya Koes Plus 

sebagai legenda group musik yang hidup, dan menjunjug tinggi budaya bangsa. 
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