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Menelusuri Kenangan  
I r e n g  M a u l a n a

 Namanya semakin kokoh saat melahirkan 
ajang musik jazz internasional di Indonesia yang 
bertajuk Jakarta Jazz Festival atau Jakjazz pada 1988.  
Bercakap dengan pria blasteran Cirebon-Menado ini, 
terasa meriah. Kenangan akan masa lalu membuat 
perbincangan dipenuhi tawa. Ireng mengawali kisah dari 
alat musik kesayangannya, yaitu gitar. 

Gitar & Jazz
 “Saya pernah punya gitar sampai 17,  tetapi 
sudah saya kasih ke orang-orang kurang mampu yang 
berbakat. Saya suruh  mereka begadang dulu di rumah 
saya, coba main, lalu saya bilang, nih kamu pakai. 
Sekarang gitar saya tinggal lima.”
 Gitar, ia pelajari dari abangnya, Kiboud 
Maulana yang sudah terlebih dahulu menjadi gitaris. 
“Yang saya ingat, dari dulu saya mau jadi pemusik. Saat 
saya masih remaja, ayah meninggal. Kami ini miskin. 
Untuk cari uang, segala macam pekerjaan saya jalani, 
seperti antar koran dan jadi sopir. Saya sering antar Mus 
Mualim.”  Almarhum Mus Mualim, musisi kenamaan 
era 60-70an, adalah sosok yang tak terlupakan bagi 
Ireng. “Dia yang mengenalkan lagu-lagu jazz. Setiap 
saya  nyetir antar ke mana-mana,  dia bilang,  dengar 
lagu-lagu ini.“ 
 Keinginan Ireng untuk memperdalam gitar, 
membawanya terbang ke Belanda. “Saya belajarnya 
gitar klasik.” 
 
Kerja Keras & Patah Hati
 Di negeri kincir angin ini ia bersusah payah  
untuk membiayai sekolah dan hidup. Pagi dan sore 
bekerja, siang ia kuliah. “Kerjanya macam-macam, 
bikin krupuk, cuci piring, ngepel, sapu-sapu, pokoknya 
apapun. Kayaknya saat itu tidak ada capeknya. Semua 

saya sapu, yang bukan pekerjaan saya, juga saya bersihin. 
Kalau Sabtu Minggu, saya laris. Orang-orang pada pesta 
selalu cari mana Ireng untuk bersih-bersih,” ujarnya 
diiringi derai tawa, mengingat masa sulit di negeri 
orang. Dan suatu ketika, seorang ibu asal Indonesia 
menawarinya tempat tinggal. “Namanya Ibu Mina, dia 
tinggal sendiri di rumahnya yang tiga lantai. Saya selalu 
bersihin rumahnya dan tidak minta uang. Bagi saya, 
diberi tempat tinggal, itu sudah cukup. Sampai Ibu  ini 
nangis, dia sayang sekali dengan saya.”

Musik jazz Indonesia tak akan pernah lepas dari nama Ireng Maulana. Di era 80an, 
pria yang lahir dengan nama Eugene Lodewijk Willem Maulana ini,  rajin menghias layar TVRI, 
khususnya di acara Berpacu dalam Melodi bersama dengan kelompoknya, Ireng Maulana All Stars. 

Tampil bersama sang kakak, 
Kiboud Maulana

Teks : Dhyanni CM
Foto : Andre Stp
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 Saat di Belanda, Ireng mengumpulkan uang 
dan bermimpi bahwa  setelah menyelesaikan studinya 
ia ingin kembali ke Indonesia,  menikahi gadis 
pujaannya, lalu mengajak sang gadis ke Belanda untuk 
melanjutkan studi S2.  Ia pun kembali ke Indonesia 
usai meraih gelar sarjana. Namun, tiba di tanah air 
impiannya hancur.  Sang gadis telah bersama pria 
lain. ”Aduh…. itu sakitnya minta ampun.. karena saya 
sudah ngumpulin sesuatu untuk dia dan punya rencana 
nantinya di Belanda,  apalagi Ibu Mina waktu itu sudah 
menjanjikan rumah. Pikiran saya saat itu kacau dan  saya 
tidak  kembali ke Belanda.”  Kepahitan cinta menjadi 
salah satu pengalaman yang tak terlupa. Ireng pun pada 
akhirnya menemukan pendamping hidup yang terus 
menemaninya hingga kini, seorang penari cantik, asal 
tanah Tapanuli.  
 Negara Amerika juga menyimpan kisah bagi 
Ireng. Pendidikan S2 musik klasik ia peroleh di negeri 
Paman Sam ini. “Di Amerika saya dapat beasiswa, tetapi  
juga masih kerja bersih-bersih. Sambil ikut nyapu-
nyapu, main gitar juga. Sampai saya tantang orang-
orang di sana, kamu minta lagu apa akan saya mainkan, 
pasti bisa. Bahkan saya pernah memainkan lagu dari 

musisi asal Washington, saya lupa siapa namanya. Dan 
dia bilang, wow you play better than I am.” 

Ireng & All Stars
 Nama Ireng melekat pada kelompok Ireng 
Maulana All Stars. “Dengan grup ini, kerjaan banyak 
sekali. Sebulan bisa main sampai 25 kali. Waktu itu,  
setiap sebelum main kami berdoa, yang pimpin gantian, 
ada yang Islam, ada yang Kristen. Saya kalau ingat itu, 
wah..gila, dulu kita berdoa sungguh-sungguh, mungkin 
Tuhan lihat ya,” ujarnya penuh tawa.  Kenangan bersama 
grup ini terus mengalir. “Saya waktu itu menerapkan, 
setiap bulan setiap orang  dipotong honornya 5000 US 
dollar. Saya juga datang ke rumah mereka satu persatu, 
yang tv-nya jelek, saya ganti. Yang sofanya jelek, saya 
beliin. Kalau mau diganti uangnya boleh dicicil, tidak 
juga tidak apa-apa. Waktu itu, Hendra Wijaya yang 
pegang uang. Setelah 5 tahun, Hendra datang ke saya, 
bilang bahwa mereka mau ambil uangnya. Saya bilang, 
ambil saja, itu uang mereka. Uang Hendra dan punya 
saya yang tidak diambil. Eh, tidak  lama setelah itu, 
terjadi pemotongan uang, dollar jadi tinggi. Hendra 
datang lagi ke saya, dia bilang, kita jadi kaya!“  

Keprihatinan & Harapan 
 Minimnya penghargaan dan apresiasi terhadap 
musik jazz merupakan hal yang memprihatinkan bagi 
Ireng. Dari 4 orang anaknya, hanya Andrea, putri ke 
tiga, yang menemaninya di jalur musik jazz. “Andrea itu 
sering bareng saya, dia nyanyi. Sebenarnya anak saya 
yang nomer dua, yang cowok, jago main gitar. Tetapi  
tidak  mau jadi musisi.” Ireng menuturkan bahwa anak 
lelakinya takut  melihat hidup seorang musisi, yang 
tidak punya apa-apa kalau tidak terkenal. Apalagi di 
musik jazz.  “Kalau musik pop, mereka sekali main bisa 
dapat sampai 75 juta. Tapi tidak di musik jazz. Walaupun 
sekarang sudah mulai banyak penggemarnya, tetapi ya  
kalau konser, bisa dilihat,  jumlah penonton sebanyak-
banyaknya paling 10 ribu.”
 Berbicara kenangan, seolah mengembalikan 
sang waktu. Perjalanan waktu memang terasa laju. 
Kini, di usia 69 tahun, bermain musik tetap menjadi 
pilihan Ireng Maulana. Sekalipun tahun lalu usai 
menggelar Jakjazz ia terbaring di rumah sakit, namun 
itu tidak menyurutkannya untuk terus bermusik. Ia 
masih bersemangat dengan jazz dan Jakjazz-nya, sambil 
berharap Jakarta Jazz Festival dapat seperti dulu lagi  
dimana terjalin kerjasama dengan kedutaan-kedutaan 
besar dari berbagai negara. 
 Ireng masih menyisakan keinginan yang  
menunggu untuk terwujud. “Saya ingin bikin konser 
yang komposisinya satu tulis sendiri. Dulu saya rajin 
menulis dan masih banyak yang  tersimpan.”   
 

 Banjir yang kerap melanda Jakarta, sempat 
hinggap pula di kediaman Ireng dan melenyapkan 
beberapa bukti kenangan.  Foto-foto masa lalu yang  
tersapu oleh air adalah  hal yang disayangkannya. 
Namun, Ireng tak peduli dengan ijazah-ijazahnya yang 
juga ikut hancur akibat banjir. 

Tampil bersama sang putri, Andrea 


