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Latar Belakang Penciptaan
Lagu Mars Wijaya Kusuma dibuat karena pada saat itu Universitas Wijaya
Kusuma baru memiliki himne, sehingga pada bulan Mei 2009 diadakan lomba cipta
lagu mars secara nasional untuk umum, dan pengumuman pemenang pada bulan
Desember 2009.
Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaran pendidikan, Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya mendidik dan membina mahasiswa yang berjiwa Pancasila,
bermental luhur, memiliki wawasan yang luas dan menguasai ketrampilan di
bidangnya serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan secara profesional.
Seperti mars pada umumnya, syair lagu mars tersebut berisi tentang misi
dan visi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yaitu menjadi Perguruan Tinggi
Nasional yang bermotto "Anggung Wimbuh Linuwih" artinya Perguruan Tinggi
Nasional yang senantiasa berkembang dan meningkat guna menggapai puncak
kemajuan. Sedangkan misinya adalah: 1. Mewujudkan suatu Universitas yang
bersifat nasional, memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan.2. Mewujudkan
suatu Universitas yang memiliki ketahanan dan kemampuan bersaing.3. Membentuk
sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional serta memiliki kemampuan
menghadapi perkembangan masa depan.4. Mendidik untuk menghasilkan lulusan
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat
jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, mandiri, serta memiliki
kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa.
Analisis Lagu
Mars Universitas Wijaya Kusuma Surabaya termasuk dalam kategori mars
standard yang terdiri dari 28 birama, dengan sukat 4/4, dan tempo di Marcia. Dilihat
dari tekstur melodinya maka mars UWK adalah lagu berbentuk 2 bagian yang
diawali dengan opmat (pick up bar/birama gantung).
Kalimat pertanyaan dalam Mars UWK dimulai dari pick up bar birama 1 yang
terdiri dari 2 anak kalimat/frase dengan bentuk cemetrical form (bentuk simetrik)
pada setiap frasenya, meskipun pola ritme yang digunakan tidak sama persis.
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Namun demikian bentuk lagu tersebut tetap simetrik. Perhatikan penggalan lagu
berikut ini:

Frase di awal lagu adalah frase-frase sempurna karena pola ritme yang
digunakan pada birama 1-3 simetris dengan bir 3-5, gerakan sekwen dan melodinya
simetrik. Namun pada birama 5 opmat sampai dengan birama 9, ritme yang
digunakan tidak sama seperti pada birama 1 sd 5. Hal ini dikarenakan tuntutan syair
yang harus ada dalam mars tersebut, sehingga jumlah suku kata tidak sama antara
frase 1 dan frase 2, namun demikian kalimat Tanya pada birama 1 sd 8 dapat
dikatakan simetris.
Pada 2 (dua) frase berikutnya tepatnya pada birama 9 sd 16 merupakan
kalimat jawaban dari 2 frase sebelumnya (bir. 1 sd 8). Motto dari UWK muncul pada
birama 12 dan 13 yaitu Anggung Wimbuh Linuwih yang artinya senantiasa
berkembang dan meningkat guna menggapai puncak kemajuan. Namun dalam lagu
ini dikembangkan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik professional

dan berkualitas. Hal ini dilakukan karena bahasa tulisan tidak selalu nyaman untuk
dinyanyikan, sehingga perlu mempertimbangkan nilai estetika pada artikulasi lagu.
Perhatikan potongan lagu berikut ini:
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Tema rekreasi muncul pada opmat birama 13 - 17 yang merupakan frase
pengembangan (development phrase). Pengembangan tersebut diikuti dengan
gerakan melodi yang makin lama makin meningkat menuju kadens sempurna
I 6/4 – V – I sebelum masuk modulasi pada bagian 2.
Pada bagian 2 terjadi modulasi dari tangga nada G ke Bes. Hal ini
ditunjukkan pada opmat 18 – 25 pada frase 5 dan 6. Frase tanya pada bir 18 – 25
merupakan semifrase yang dapat dikatakan sempurna ditinjau dari ritmis dan
sekuennya. Syair lagu pada bagian 2 berisi tentang lambang UWK yaitu Candi
Panataran kemudian diikuti dengan gerakan melodi yang berakhir di akor dominan
menuju modulasi ke tangga nada semula yaitu tangga nada G, seperti terlihat pada
potongan lagu berikut ini:

Frase penutup dari lagu ini dimulai dari birama 25 opmat sampai dengan 29.
Lagu mars ini ditutup dengan perfect kadens (kadens sempurna) pada birama
28 – 29 yang syairnya berisi tentang harapan dan doa untuk kejayaan UWK, seperti
ditunjukkan pada potongan melodi di berikut ini:
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Analisis Syair
Seperti lagu mars pada umumnya, di dalam lagu ini juga berisi misi dan visi
lembaga yang bersangkutan. Kesulitan dalam menuangkan syair lagu mars tersebut
adalah

karena sedemikian banyak, luas, dan dalam ide-ide pokok visi dan misi

lembaga yang bersangkutan sehingga syair lagu yang dibuat hanya secara garis
besarnya saja. Adapun syair

lagu

Mars Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

adalah sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
Universitas Wijaya Kusuma
Siapkan Generasi penerus
Kembangkan ilmu, teknologi dan seni
Bagi umat manusia
Berlandaskan UUD Empat Lima
Bermotto Anggung Wimbuh Linuwih
Tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik
Profesional dan berkualitas
Candi Panataran sebagai lambangnya
Wujudkan cita mulia
Bersama cerdaskan kehidupan bangsa
Demi Indonesia tercinta
Majulah Universitas Wijaya Kusuma
Semoga tetaplah berjaya
Penutup
Mars Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah komposisi mars modern
yang simetrik dan berbentuk 2 bagian. Diantara melodi dan lirik lagu tidak terdapat
kejanggalan karena gerakan melodi menyesuaikan jumlah suku kata yang tidak
selalu sama pada tiap frasenya. Lagu mas UWK merupakan karya mars standar
yang memenuhi kriteria penciptaan sebuah mars, dimana bila dianalisa secara
bentuk, harmoni dan lirik menjadi komposisi yang sempurna. Karya ini dinamis,
agitatis, progresif dan ada sentuhan heroik patriotik.
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"Mars Wijaya Kusuma Surabaya"
Marcia

q = 104

Cipt. Dra. Heni Kusumawati, M.Pd.
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