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BAB II 

SETTING SOSIAL DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KESENIAN 

LUDRUK 

 

II.1 Sejarah dan perkembangan kebudayaan di Jawa Timur 

Jawa Timur bukanlah sebuah potret budaya yang homogen. Secara 

geografis, Jawa Timur terdiri dari beberapa wilayah budaya yang masing – 

masing memiliki ciri kesenian yang berbeda – beda. Meski demikian, pembagian 

wilayah budaya itu tidak terlalu tegas, lantaran kebudayaan memang bersifat 

dinamis. Pasti ada pengaruh budaya yang satu dengan budaya lainnya, sehingga 

juga berimbas pada jenis-jenis keseniannya. Jawa Timur terkenal dengan budaya-

budaya yang sangat kental, kesenian-kesenian yang ada di Jawa Timur salah satu 

ekspresi budaya. 

Jawa Timur merupakan wilayah Indonesia yang paling banyak jumlah kabupaten 

dan kota dan wilayahnya sangat luas. Jawa Timur terkenal sebagai wilayah 

lumbung padi artinya Jawa Timur merupakan wilayah yang komunitasnya banyak 

bekerja di pertanian. Masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat tani, 

perkebunan dan masyarakat nelayan. 

“Menurut Ayu Sutarto, seorang antropolog Universitas Negeri Jember, 

menganggap wilayah Jawa Timur secara kultural bisa dibagi dalam 7 wilayah 

kebudayaan yaitu Arek, matraman, pandalungan, tengger, osing, panaragan, 

madura kepulauan dan samin.” (dikutip dari kesenian jawa timur peta kesenian 

jawa timur 1) 
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II.1.1 Budaya Arek 

Menurut Ayu Sutarto komunitas arek terkenal mempunyai semangat juang tinggi, 

terbuka terhadap perubahan, dan mudah beradaptasi. Komunitas arek juga dikenal 

sebagai komunitas yang berperilaku bondo nekat. Perilaku bondo nekat ini di 

satu sisi bisa mendorong munculnya perilaku patriotik, tetapi di sisi lain juga 

menimbulkan sikap dekstruktif. Formulasi perilaku budaya masyrakat Surabaya 

sebagai budaya arek ini, mungkin bersifat hipotesis, tetapi jika menghubungkan 

dengan perilaku budaya dan perkembangan sosiologi masyarakat budaya sebagai 

kota pelabuhan, tempat basar bebas menuju pasar nasional – internasional, maka 

formulasi itu masuk akal. 

Surabaya merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia. Surabaya juga merupakan 

kota metropolitan yang menampung berbagai komoditas, mobilitas social, dan 

pasar barang dan jasa dari kota – kota ke dua di Jawa Timur, seperti Gresik, 

Mojokerto, Jombang, Mojokerto, malang, Blitar, Probolinggo, Jember dan 

sebagainya. Di samping itu berbagai arus informasi, teknologi, perdagangan, 

industry, dan pendidikan dari luar Jawa Timur umumnya memalui kota Surabaya. 

Posisi kota Surabaya sebagai kota metropolitan, pasar dari kota sekitarnya di Jawa 

Timur, dan pintu gerbang bagi informasi, pendidikan, perdagangan, industry, dan 

teknologi dari luar Surabaya, menyebabkan kota Surabaya, relative terbuka dan 

heterogen. Yang menarik komunitas arek ini dengan sikat keterbukaan itu bisa 

menerima model dan jenis kesenian apapun yang masuk ke wilayah ini. Berbagai 

kesenian tradisonal hingga modern tetap berkembang di wilayah ini. Kesenian 
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tradisional (rakyat) yang banyak berkembang di sini adalah Ludruk, Srimulat, 

Wayang Jawa Timuran (Wayang Jek Dong), Wayang potehi (pengaruh kesenian 

cina), Tayub, Tari Jaranan dan kesenian yang bercorak Islam seperti Tiba’an, 

Terbangan, Hadrah dsb. Sementara kesenian modern berbagai gaya, corak dan 

paradigm berkembang pesat di kota Surabaya. Seni rupa berbagaya realisme, 

naturalism, surealisme, ekspresionisme, pointilisme, dadaisme, dan instalasi 

berkembang di kota ini. Begitupula model teater, tari, music, dan sastra 

kontemporer sangat pesat perkembangannya di wilayah arek ini. Sikat 

keterbukaan, egalitarian, dan solidaritas tinggi itu mendorong berbagai kesenian 

macam apapun bisa berkembang di kota Surabaya sebagai wadah budaya arek. 

Budaya arek sebagian besar dipengaruhi oleh sinkretis pola budaya mataraman, 

pandalungan, dan arus transformasi sosio cultural masyarakat perdagangan dan 

industry Surabaya. Proses transformasi sosio cultural dan sinkretis berjalan sangat 

lama sehingga melahirkan pola budaya arek. Kita bisa melihat pola sinkretis dan 

transformasi tiga unsure budaya tersebut dari upacara perkawinannya (salah 

satunya). Sebagian besar pola perkawinan di kalangan masyarakat budaya arek 

memakai adat jawa mataraman, baik untuk orang islam maupun katolik atau 

protestan. Masyarakat yang keturunan cina yang beragama katolik atau protestan 

atau kepercayaan khonghucu biasanya menggunakan adat (pakaian) eropa. 

Sedangkan masyarakat islam fanatic biasanya menggunakan cara islam, tetapi 

dengan pakaian adat jawa yang di tutup secara islam. 

Sebagai kota perdagangan dan industry Surabaya di suplai oleh kota kecil (kota 

kedua dan kota ke tiga) di sekitar dan sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



37 
 

 
 

Timur. Proses sosio ekomomi dan pasar antara Surabaya dan kota sekitarnya 

mengakibatkan arus mobilisasi social itensif sekali. Bersama dengan besarnya 

mobilitas social antara masyarakat Surabaya dan kota lain itu adalah terjadi 

interaksi budaya dan seni antara masyarakat Surabaya dan kota lainnya. Wilayah 

yang sangat dekat dengan Surabaya adalah sidoarjo, gresik, lamongan, mojokerto, 

pasuruan, dan bangkalan. “Perpindahan penduduk, interaksi social ekonomi, dan 

budaya antara Surabaya dan sidoarjo, gresik, , mojokerto, pasuruan, dan 

bangkalan besar sekali. Bahkan masyarakat kota lainnya, seperti jombang, tuban, 

bojonegoro, panda, malang, probolinggo, sampan, nganjuk, dan blitar 

memperkuat pasar, perdagangan, industry, dan budaya Surabaya.” (dikutip dari 

peta kesenian jawa timur 1) 

Proses sosio ekonomi antara Surabaya dengan kota sekitarnya itu menyebabkan 

perkembangan budaya dan seni antara surabaya dengan kota lainnya saling 

mempengaruhi. Banyak seniman sidoarjo semula tinggal di Surabaya kemudian 

berpindah di sidoarjo atau sebaliknya semula di sidoarjo kemudian berpindah ke 

Surabaya. 

II.1.2 Budaya Mataraman 

Budaya matraman juga mempunyai kesenian rakyat yang sangat komplek untuk di 

bahas dalam hal ini pembahasan budaya matraman bisa di ketahui dari kesenian 

rakyat dari budaya mataraman sendiri. Wilayah budaya matraman di Jawa Timur 

itu merentang dari kabupaten Ngawi, Kediri, Pacitan, Magetan, Mdiun, 

Trenggalek, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Tuban, Lamongan dan Blitar. Pola 
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dasar kesenian wilayah budaya matraman banyak di perngaruhi nilai jawa 

matraman dan nilai islam. Di wilayah ini bentuk kesenian rakyatnya adalah 

wayang kulit, wayang orang, ketoprak, tayub, tari bedoyo, jaranan, hardah, 

samroh, zafin dan sebagainya. 

Sebagai contoh dapat disebut Kabupaten Trenggalek. Kesenian Trenggalek yang 

terkenal adalah jaranan, yang terdapat pada semua kecamatan yang ada di 

kabupaten Trenggalek. Bahkan pada masing – masing kecamatan terdapat sekitar 

20-30 organisasi jaranan, menyebar pada 159 desa.(dikutip dari peta kesenian 

jawa timur 1). Di antara jenis jaranan yang populer antara lain: jaranan senterewe, 

turunggo yakso, jaranan pegon, jaranan bring dan jaranan campur sari. Di banding 

tulungagung, keberadaan jaranan di trenggalek lebih bagus. Setidaknya selama 8 

tahun terakhir ini festival jaranan diselenggarakan tiap tahun, pada bulan agustus, 

berlangsung selama 3 malam. 

Kesenian tradisional atau kesenian rakyat di wilayah matraman ini berkembang 

dalam proses budaya sebagai berikut: 

i. Derivasi dari proses budaya sinkretis antara nilai adat, hokum adat, system 

pertanian tradisional, dan system keagamaan yang berlangsung secara 

gradual. Di samping itu nilai matraman bertumpu dari berbagai varian, 

yaitu varian sinkretis antara nilai animisme – dinamisme dan hindu – 

budha, animisme – dinamisme dan islam. Konsekuensi varian budaya 

tersebut mendorong munculnya seni rakyat atau seni tradisional yang 

bervarian. 
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ii. Proteksi dan dorongan pengembangan dari Negara melalui pemerintah 

daerah untuk mempertahankan kesenian rakyat tersebut. Dengan dana 

besar dan sistematis pemerintah daerah member ruang gerak kesenian 

tradisional atau kesenian rakyat di wilayah ini. Kebijakan pemerintah yang 

sedikit banyak berpihak kepada kesenian tradisional ini member daya 

hidup kesenian tradisional relative lebih baik. Lebih dari itu kesenian 

tradisional selalu dalam pembinaan pemerintah daerah dan pusat. 

iii. Sebagai entitas budaya kesenian tradisional tetap hidup, bergerak, tumbuh, 

dan kadangkala bersinkretis dengan modernisasi. Arus perubahan social 

dan modernisasi tidak secara otomatis menyebabkan kesenian rakyat Jawa 

Timur berada dalam keterpurukan. Dalam banyak hal justru mendorong 

kesenian tradisionalmulai resisten dan tahan terhadap hantaman 

modernisasi. Karena itu meskipun tampak “terseok – seok” dan 

“sempoyongan” kesenian rakyat susah di matikan secara absolut. Entitas 

kesenian rakyat itu mempunyai varian yang luar biasa besar dan 

mengambil kesempatan akulturasi dan sinkretisasi dengan entitas lain 

dalam arus urbanisasi, perubahan social, dan segregasi social yang 

dinamis. 

Rupanya penyebaran kesenian rakyat ke daerah lain secara cepat sesuai 

dengan arus segregasi, urbanisasi, arus transportasi yang telah berjalan 

ratusan tahun lalu. Tidak heran kalau hamper semua daerah kabupaten dan 

kota di Jawa Timur rata – rata mempunyai jenis kesenian tradisional yang 
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sama dengan daerah lainnya, meskipun ada pola estetika dan artistic yang 

berbeda. Pola penyebaran yang merata. 

iv. Problem lain dari eksistensi kesenian rakyat di Jawa Timur justru 

berkembang dari proses regenerasi komunitas seni rakyat yang mengarah 

keterputusan artinya pada umumnya generasi pertama seni rakyat itu 

umumnya petani, buruh tani, perkebunan, nelayan, dan profesi agraris 

yang lainnya. Kesenian modern di wilayah kebudayaan matraman 

berkembang disebabkan oleh factor – factor antara lain (1) pendidikan, (2) 

munculnya sanggar dan kelompok yang beraktivitas di kesenian, (3) media 

cetak, (4) pola interaksi social seniman dengan senimandi luar kota 

(nasional). Sebagian besar para seniman modern di wilayah budaya 

mataraman ini pola pendidikannya beragam. Banyak profesi seperti guru 

SLTA, SLTP dan SD, di samping itu profesi yang beragam tersebut dari 

sekolah umum bukan dari sekolah kesenian. 

II.1.3 Budaya Pandalungan 

Komunitas pandalungan merupakan hasil sintesis antara budaya jawa dan 

Madura. Baik dalam arti suku maupun budaya. Komunitas pandalungan itu 

banyak tinggal di pesisir Pantai Utara Jawa Timur dan sebagian pesisir Pantai 

Selatan Jawa Timur bagian Timur. Komunitas pandalungan tinggal di 

kabupaten dan kota pasuruan, kota dan kabupaten probolinggo, lumajang, 

jember dan bondowoso. Masyarakat wilayah pandalungan ini sebagian besar 

mata pencahariannya dari bertani, buruh tani, perkebunan, dan nelayan. 
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Komunitas pandalungan ini sangat besar pengaruh budaya Madura dan islam. 

Bahasa sehari – hari masyarakat wilayah pandalungan ini pada umumnya 

adalah bahasa Madura. Kesenian yang berkembang di wilayah ini bercorak 

mataraman dan sekaligus pandalungan. Hanya saja dasar nilai islamnya sangat 

kuat sekali dalam berbagai corak kesenian rakyatnya. 

Tabel 2.1 

Tabel kesenian rakyat wilayah pandalungan 

 Jenis kesenian Berkembang di kota – 

kota 

Kota dan kabupaten 

pasuruan 

Wayang kulit, ketoprak, 

tayub, zafin, hadrah 

 

Probolinggo Terbang gending 

Kiprah glipang 

Kenong telok 

Lengger 

Jarang konyong, jarang 

sirig, jaran sandur, jaran 

nandak 

Probolinggo 

Probolinggo 

Madura, lumajang 

Probolinggo 

Lumajang, Probolinggo 

Pasuruan, Jember, 

Bondowoso, dan 

Sidoarjo 

Bondowoso Boneka kattok  

Jember Can macanan kaduk Jember, Banyuwangi 

dan Probolinggo 

Lumajang Rudhat 

Jaran konyong 

Jaran glipang 

Jaran kencak 

 

Tabel kesenian rakyat wilayah pandalungan (dikutip dari peta kesenian jawa 

timur 1) 

 

II.1.4 Budaya Tengger 

Wilayah kebudayaan tengger sebenarnya terletak di kabupaten pasuruan, misalnya 

di wilayah gunung tengger. Kabupaten pasuruan memiliki keanekaragaman 

penduduk yang sebagian besar adalah suku jawa dan yang lain terdiri dari suku 
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Madura serta keturunan seperti cina, arab, dan india. Di samping itu masih dapat 

ditemui satu suku dengan social budaya khas, yaitu masyarakat tengger yang 

hidup di kawasan pegununggan tengger dan gunung bromo kecamatan tosari. 

System social dan religi masyarakat tengger ini sangat unik dank has dengan 

berbagai aktivitasnya seperti perayaan hari raya kasodo dan hari raya karo yang 

didalamnya banyak mengandung nilai – nilai religious dan sejarah. 

Masyarakat tengger yang berdomisili di sekitar gung bromo dan gunung tengger 

itu jenis keseniannya hamper sama dengan kesenian daerah mataraman di jawa 

timur. Di sana berkembang seni tayub, jaran kepang, jaranan, wayang kulit, dan 

siteran. Sedangkan kesenian modern tidak banyak berkembang di dalam 

masyarakat tengger. Hal itu disebabkan masyarakat tengger relative sedikit 

jumlahnya, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendah pula mobilitas sosialnya. 

Ada sastra lisan seperti macapatan tetapi jarang didokumentasikan sebagai karya 

sastra sendiri. 

II.1.5 Budaya Osing 

Wilayah kebudayaan masyarakat osing banyak tinggal di kabupaten banyuwangi, 

utamanya di kecamatan yang dekat dengan pulau bali. Masyarakat osing menjadi 

ciri budaya masyarakat banyuwangi. Karena itu membahas tentang masyarakat 

osing berarti secara cultural kita membahas masyarakat banyuwangi pada 

umumnya. 

Masyarakat osing di kenal sebagai masyarakat tani yang rajin dan mempunyai 

bakat kesenian yang baik sekali. Sebagian besar corak kesenian masyarakat osing 
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dipengaruhi oleh budaya jawa dan bali. Karena jaraknya yang sangat dekat 

dengan jember dan mobilitas dengan wilayah pandalungan lainnya seperti 

Bondowoso, Probolinggo dan Situbondo maka pengaruh nilai pandalungan 

Nampak pula di daerah ini. Di wilayah masyarakat osing ini ada kesenian 

gandrung banyuwangi, kentrung dan burdah. 

Daerah paling ujung jawa ini bisa disebut sebagai penyokong kesenian bali. 

Dewan Kesenian Blambangan (DKB) banyak berfungsi bagi anak muda yang 

berkesenian dengan baik. Bahkan di banyuwangi saat ini ada 2 dewan kesenian, 

yaitu DKB reformasi dan DKB. Cukup banyak kesenian tradisional dan banyak 

yang beraroma mistis, kesenian rakyat di wilayah osing ini sangat banyak sekali 

jenisnya. 

Kesenian yang ada di banyuwangi berkembang pesat sekali. Mulai dari seni lukis 

sampai teater. Banyak pelukis yang menembus pasar seni lukis bali dan Jakarta 

dan pelukisnya masih di tinggal di wilayah banyuwangi tersebut. Para pelukis 

banyuwangi banyak yang otodidak daripada yang akademik. Mereka banyak 

belajar dari pelukis nasional dan internasional. Dunia tari banyuwangi banyak di 

warnai dengan nilai osing, salah satu tarian banyuwangi yang berkembang 

dijaman dahulu adalah Gandrung Banyuwangi. 

II.1.6 Budaya panaragan 

Komunitas budaya jawa panaragan pada umumnya tinggal di kabupaten 

ponorogo. Secara cultural masyarakat jawa panaragan dikenal sangat 

menghormati tokoh – tokoh formal yang berposisi sebagai pangreh preaja, tetapi 
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tokoh informal seperti warok dan ulama juga memiliki status social yang cukup 

penting di wilayah ini. Jenis kesenian di wilayah ini, seperti lukisan kaca, tari 

tayub, akan tetapi yang terkenal adalah reog ponorogo. 

Reog Ponorogo memiliki ciri khas dhadhak merak, yaitu semacam gunungan 

besar atau bentangan bulu – bulu merak, lengkap dengan sosok burung merak 

yang sedang hinggap di atas kepala harimau. Bentangan dhadhak merak besar 

yang lumayan berat ini digigit oleh pemainnya, digerakkan kesana kemari, bahkan 

tak jarang ada penonton yang dinaikkan duduk di atas kepala harimau yang digigit 

tersebut 

Ponorogo secara nasional maupun internasional dikenal dengan produk 

budayanya yang unik berupa kesenian reog dan perayaan tahunan grebeg suro. 

Karenannya gerebeg suro dan festival reog yang ada didalamnya, begitu 

dijungjung sebagai asset pariwisata yang sangat potensial bahkan di Jawa Timur. 

Grebeg Suro adalah salah satu dari 3 kegiatan budaya yang dimasukkan ke 

kalender event pariwisata ke pasar internasional. Sebagai event penting, grebeg 

suro bukan saja sekedar asset industry wisata dan pencitraan identitas budaya 

tetapi juga merupakan ruang ekspresi setahun sekali bagi masyarakat yang 

sekaligus sangat dirasakan mampu menggerakan ekonomi kecil. 

Begitu kuatnya reog diyakini sebagai ikon ponorogo sehingga pemerintah 

kabupaten ponorogo menghias kota dengan patung dan atribut reog serta digelar 

festival tahunan reog tingkat local dan nasional bersamaan dengan perayaan 

grebeg suro. Fasilitas kesenian di ponorogo memang belum banyak, beberapa 
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fasilitas itu adalah panggung utama reog di alun – alun, paseban di alun – alun, 

padepokan reog di kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo. 

II.1.7 Budaya Madura Kepulauan 

Wilayah kebudayaan Madura kepulauan merupakan komunitas yang tinggal di 

pulau Madura dan beberapa pulau kecil sekitarnya. Komunitas Madura kepulauan 

ini mayoritas beragama islam. Struktur sosial masyarakat Madura yang islam itu 

menempatkan kiai menjadi actor penting sekali dalam kehidupan masyarakat 

Madura. Karena kiai dan pesantren ditempatkan sebagai posisi yang strategis 

dalam system sosial masyarakat Madura maka kiai dan pesantren seringkali 

menjadi agen penting dalam masyarakat ini.bahkan dalam banyak hal kiai dan 

pesantrennya, secara cultural bisa pula sebagai agen pembaharuan dalam 

masyarakat Madura. Tidak heran kalau banyak sastra modern, banyak dipengaruhi 

sastra timur tengah berkembang di sekitar pesantren dan kiai ini. Para penyair 

modern dan sajak – sajak modernnya berkembang di sekitar komunitas santri ini. 

Secara cultural sebenarnya budaya Madura kepulauan banyak juga dipengaruhi 

oleh budaya jawa. Pengaruh jawa banyak ditemukan dalam tradisi – tradisi 

kesusatraan Madura. Ini karena dalam sejarahnya Madura pernah disatukan 

dengan jawa di masa kerajaan mataram. Tahun 1624 tentara sultan agung melalui 

pertempuran yang melelahkan berhasil menaklukkan Madura. Sebelumnya, 

Madura berbagi di antara beberapa penguasa local, namun sejak saat itu, sultan 

agung memerintahkan supaya pemerintah di pulau itu dipersatukan di bawah satu 

orang dari satu garis kepangeranan Madura dengan sampan sebagai ibukotanya. 
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Sesudah 1678, para pangeran di Madura menggunakan nama cakraningrat dan 

mereka memainkan peranan penting dalam politik jawa sampai tahun – tahun 

1740an. (dikutip dari peta kesenian jawa timur 2) 

Sejak saat itu ada proses perpindahan dari budaya jawa ke Madura atau bahkan 

sebaliknya, lebih jelasnya bisa dilihat dari kesamaan bentuk kesenian yang 

dimainkan oleh masyarakat jawa dan Madura hingga sekarang. Sejumlah corak 

atau jenis kesenian rakyat yang seringkali tampak dimainkan di jawa juga bisa 

ditemukan di Madura, tradisi gamelan Madura, misalnya mudah dibedakan dari 

tradisi – tradisi gamelan jawa. 

Kesenian modern di Madura kepulauan pada umumnya berkembang dari 

kelompok seniman (termasuk sanggar) yang beraktivitas kesenian dengan metode 

kesenian modern. Kelompok seniman biasanya sering berkomunikasi, belajar, dan 

berkreasi dengan para seniman dari luar Madura, mereka berkomunikasi dengan 

para seniman Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali, dan sebagainya. Secara 

intelektual, biasanya seniman modern lebih komprehensif dalam memahami 

kesenian dan lebih suka berkreasi dan berinovasi. 

II.1.8 Budaya samin 

Masyarakat sebenarnya merupakan masyarakat dusun jipang, desa atau kecamatan 

margomulyo, yang terletak di arah barat daya dari kota bojonegoro, sekitar 48 km 

dari kota bojonegoro. Masyarakat samin dikenal dengan keluguan, kejujuran, dan 

apa adanya, tidak berbuat aneh – aneh dan selalu menaati peraturan. Pola perilaku 
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masyarakat samin yang lugu, jujur, apa adanya itu berpengaruh terhadap pola 

budaya dan pola keseniannya. 

Pola budaya masyarakat samin itu dikemudian hari menjadi bagian penting dari 

pola budaya masyarakat bojonegoro secara keseluruhan. Bahkan pola budaya 

masyarakat samin kemudian merentang ke wilayah sekitarnya, misalnya tuban. 

Dalam masyarakat samin yang lugu itu sebenarnya masih banyak diwarnai pola 

budaya mataraman. Karena itu dalam masyarakat samin ada seni tayub, wayang 

kulit, wayang thengul, ketoprak, dan sedikit pengaruh islam, seperti kesenian 

samroh. Wayang thengul adalah kesenian wayang khas bojonegoro dalam bentuk 

tiga dimensi dengan diiringi gamelan pelog/slendro. Walaupun wayang thengul 

ini jarang dipertunjukkan lagi, tetapi keberadaannya tetap dilestarikan di 

kabupaten bojonegoro, sedangkan jalan cerita dari wayang thengul ini lebih 

banyak mengambil cerita menak. 

Klasifikasi dan pemataan kesenian rakyat Jawa Timur secara kualitatif bisa 

digambarkan dalam klasifikasi wilayah budaya Jawa Timur. Klasifikasi dan 

pemtaan kesenian rakyat atas dasar wilayah kebudayaan bukan semata – mata 

bermakna wilayah, artinya peta dan klasifikasi kesenian rakyat Jawa Timur antara 

satu wilayah dengan wilayah lainnya saling terpisah, ada batas jelas, dan saling 

berbeda. Dalam realitas dan cultural ternyata kesenian rakyat Jawa Timur itu 

dihubungkan oleh sejarah sosiologis masyarakat Jawa Timur yang saling 

berpengaruh, terjadi sinkretisme, akulturasi dan didorong oleh mobilitas social 

yang tinggi sehingga saling over lapping. Ada hubungan sejarah dan sosiologis 
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antara masyarakat Madura dan Jawa Timur, ada hubungan antara masyarakat 

mataraman dan pandalungan, Osing, Samin, Arek dan Jawa Panaragan. 

Pola sejarah dan interaksi social itulah yang menyebabkan jenis kesenian rakyat 

satu sama lain bisa ada dibeberapa wilayah kebudayaan, berada di tiap kabupaten 

atau kota, meskipun secara estetika dan artistic seringkali ada perbedaan. 

Kesenian modern di Jawa Timur pola perkembangannya banyak ditentukan oleh 

beberapa factor antara lain, pertama, berkembangnya kelompok seniman 

(termasuk sanggar). Kedua, pengaruh individu seniman yang berkreasi secara 

intensif di Surabaya, Jawa Timur, nasional, dan bahkan internasional. Ketiga, 

pengaruh lembaga pendidikan kesenian. Keempat, peranan media massa, baik 

cetak maupun elektronika. Media massa cetak itu bisa berarti media massa 

komersial (umum) maupun majalah dan atau tabloid yang diterbitkan lembaga 

kesenian dan atau kelompok seniman tertentu. 
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II.2 Sejarah dan Perkembangan Ludruk di Jawa Timur 

Hampir setiap orang di sekitar kita pernah mendengar tentang kata teater, bahkan 

sebuah fasilitas media hiburan pun yang berupa televisi Flat ukuran besar dengan 

seperangkat audionya disebut Home theater, Gedung bioskop pun disebut teater, 

gedung tempat pertunjukan musik, tarian, juga drama disebut teater. Asal 

penamaan teater bermula pada zaman Yunani kuno, tak aneh jika memang asal 

kata teater muncul disuatu bangsa pencetus ilmu pengetahuan, bangsa para filosof, 

namun itu hanya dalam wilayah kata, bukan asal mula teaternya, dilihat dari teori 

sejarah pun asal muasal teater berawal sejak jaman primitive jauh sebelum zaman 

Yunani kuno. Kembali ke penamaan kata, teater yang sebenarnya berasal dari 

kata theatron, kata Yunani yang artinya seeing place atau tempat tontonan. Jadi 

 bioskop, atau gedung pertunjukan disebut teater oleh masyarakat tertentu itu 

adalah adaptasi kata  dari theatron sendiri, jadi saat ini kata teater masih 

digunakan sebagai tempat berlangsungnya suatu pementasan atau pertunjukan. 

Sekarang ini pemaknaan dari teater pun semakin melebur, semakin luas dalam 

sebuah karya seni, dan bahkan dapat menunjukan sebuah kejadian atau peristiwa 

dalam masyarakat, maka dengan istilah teater , kita mampu mengetahui seluruh 

warisan budaya drama, sastra drama, bahkan beberapa bentuk jenis pertunjukan 

seperti mime, pantomime, kabaret, wayang kulit, ludruk, dan kesenian-kesenian 

lainnya yang berhubungan dengan pertunjukan. Itulah asal dari kata dan 

pemaknaan tentang teater secara garis besarnya. Membahas langsung kepada 

teater jaman Yunani kuno, untuk mengulas dahulu tentang teater atau drama 

berasal dari kesukaan manusia bercerita, dan mendengarkan cerita, dan hal yang 
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diceritakan itu dikembangkan menjadi sebuah pertunjukan (seperti kepahlawanan, 

perang, legenda dll). 

Perkembangan drama Yunani mengalami puncaknya sekitar tahun 400 SM 

. drama masih diperuntukan sebagai bagian dari upacara agama. Upacaranya 

terbuka untuk umum . tempat pertunjukan yag terkenal di Athena, yang terletak 

disamping bawah bukit Acropolis, yaitu pusat kuil di Athena. Pada saat itu penulis 

drama biasa memainkan naskahnya sendiri, jadi seorang actor sekaligus seorang 

penulis naskah cerita. Pada tahun 300-an SM Komedi muncul, Komedi berasal 

dari kata Komodia yang maknanya membuat gembira. Dalam komedi pelaku 

utama biasanya memerankan tokoh sebagai pembawa ide gembira, misalnya 

pembawa pesan damai untuk mengakhiri perang, seluruh cerita naskah drama 

pada saat itu berakhir menggembirakan. Biasanya setelah pertunjukan komedi, 

acara dilanjutkan dengan Komos yakni keluar arena pertunjukan dan mengadakan 

pesta dengan penuh kegembiraan. Itu sekilas ulasan tentang sejarah teater. 

Suripan Sadi Hutomo menyimpulkan bahwa pada abad ke-17 kata Ludruk dalam 

arti badhut atau bebadhutan telah menjadi kesenian rakyat. Analisis lain 

dikemukakan oleh Wojowasito (almarhum) yang mengatakan bahwa kata badhut 

(jawa) dalam bahasa jawa kuno berarti penari, telah dikenal masyarakat Jawa 

Timur pada abad ke-8 masehi. Hal tersebut di buktikan adanya candi badhut di 

yang terdapat pada sejarah kerajaan kanjuruhan karena rajanya yang terkenal 

sebagai penari atau badhut yang akhirnya sepeninggal raja tersebut di buatkan 

candi di daerah Kecamatan Dinoyo, Kabupaten Malang. 
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Pertumbuhan dan perkembangan ludruk melaju ke daerah yang tergolong subur 

akan kesenian dan subur akan budaya teater, daerah yang dimaksudkan adalah 

daerah seperti Surabaya , Jombang, Malang, dan Kediri serta tidak mengabaikan 

daerah – daerah lain yang terdapat kehadiran Ludruk tersebut. 

Kesenian ludruk merupakan kesenian khas Jawa Timur, khususnya daerah 

Surabaya, kesenian ludruk mengandung sifat kelisanan yang juga diekspresikan 

dalam bentuk gerak di atas panggung. Dengan kata lain, ludruk adalah teater ( 

sandiwara ), musik, dekor, cerita, dan lain-lain. 

Teater ini tumbuh subur di pedesaan – pedesaan dan kota – kota besar, seperti 

Surabaya, Malang, Jombang, Mojokerto, Kediri, Jember, dan Banyuwangi. 

Kesenian Ludruk di kenal masyarakat Jawa Timur sejak zaman Belanda, zaman 

perang kemerdekaan, sebagai media informasi dan upaya menanamkan semangat 

nasional ke masyarakat. Kesenian ludruk ini juga difilmkan antara tahun 1950-an 

sampai tahun 1960-an dalam perfilman ini di  khususkan pada Ludruk Marhaen. 

Kesenian ludruk juga mengalami masa titik surut dalam periode tertentu, masa 

titik sulit tersebut akibat dampak negatif dari pemberontakan G 30 S/PKI pada 

tahun 1965, namun berkat uluran tangan ABRI yang membina beberapa unit 

kesenian ludruk tersebut sehingga kesenian tersebut mengalami pertumbuhan 

subur lagi pada tahun 1970-an. 

Sebaran perkumpulan ludruk yang tergolong besar adalah di kota Surabaya yang 

memiliki 58 grup dan yang juga memiliki perkumpulan yang tergolong besar 

adalah Kabupaten Malang terdapat 110 grup dan Kabupate Blitar 80 grup, namun 
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dalam daerah tertentu juga masih memiliki seperti Jombang 43 grup, Kabupaten 

Mojokerto 25 grup, Kotamadia Mojokerto 3 grup, Kotamadia Malang 11 grup 

(Kasi. Kesenian, Kanwil P dan K, Jawa Timur, 1987 – 1988). 

Ludruk sendiri mempunyai periode – periode sendiri seperti contoh 

II.2.1 Periode Ludruk Ngamen atau periode Lerok Ngamen 

Dalam periode ini adanya pemulaian mata pencaharian baru yaitu dengan ngamen 

namun bukan hanya musik saja yang disajikan dalam ngamen tersebut, dalam hal 

ini ngamen tersebut terdapat irama musik dan juga diiringi musik lisan atau musik 

mulut. Perkembangan selanjutnya adanya kelompok – kelompok yang juga hidup 

dalam ludruk ngamen tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka  dalam ludruk ngamen ini terdapat semboyan yang diungkapkan dalam 

bentuk pantun atau parikan sebagai berikut: 

 Keyong nyemplung neng blubang 

 Tinimbang nyolong aluwung mbarang 

 (keong masuk ke kolam daripada mencuri lebih baik ngamen) 

 

Masa ngamen tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1907 sampai 1915. Periode 

ini yang di sebut periode ngamen, istilah ludruk menjadi lerok muncul di kalangan 

masyarakat jombang pada waktu itu. “Lorek muncul karena para pengamen yang 

muncul pada saat ngamen wajahnya di rias model coretan agar tampak lucu dan 

sulit di kenali wajah sebenarnya, dalam perkembangan selanjutnya timbullah 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



53 
 

 
 

istilah lerok ngamen yang berasal dari kata ludruk ngamen.” ( dikutip dari peta 

kesenian jawa timur 2) 

II.2.2 Periode ludruk besut atau periode lerok besut 

Kesenian ludruk ngamen mendapat sambutan yang besar dari masyarakatnya, 

sehingga rombongan ngamen itu sering di undang ke tempat orang – orang yang 

berpesta (penganten, sunatan, ngeruwat/melepas kaul) dengan sebutan nanggap 

lerok atau nanggap ludruk. 

Sebelum pementasan dimulai, didahului dengan serangkaian upacara selamatan, 

dengan perlengkapan sesaji yang terdiri atas: (dikutip dari ludruk sebagai teater 

tradisional) 

a) Suruh ayu, kinangan lengkap dengan daun sirih warna kuning; 

b) Pisang ayu, pisang raja satu tandan; 

c) Kain putih (bahasa jawa lawe); 

d) Uang logam (bahasa jawa dhuwit saren). 

Pementasan lerok/ludruk dilakukan di halaman, dengan cara sebagai berikut: 

(ludruk sebagai teater tradisional) 

a) Dalam keadaan panggung masih sepi, seorang pemain naik ke pentas 

(arena pementasan) dengan membawa lampu obor (lampu penerangan); 

b) Permbawa lampu obor tadi diikuti pemain kedua, dengan wajah tertutup 

kain putih, yang pada mulutnya tersisip tembakau (bahasa jawa susur); 
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c) Setelah berada di pusat arena pertunjukan (halaman), pemain lerok 

memberi hormat keempat penjuru arah (kiblat papat) dengan gerakan 

searah dengan jarum jam, lalu tembakau yang di mulutnya dibuang dan 

kain tutup wajah dibuka. 

Upacara sesaji di atas merupakan simbol (lambang) yang bermakna sebagai 

berikut: 

a) Keadaan yang masih sepi menggambarkan keadaan dunia atau keadaan 

kosong, belum terjadi suatu peristiwa; 

b) Wajah yang tertutup berarti belum memahami isi dunia 

c) Mulut tertutup dengan tembakau berarti mulut harus di jaga dengan baik 

dan dilarang berbicara sebelum sesaji berakhir 

II.2.3 Ludruk periode 1920 – 1930 

Ludruk periode sesudah 1920-an masih tetap mengikuti tradisi pertunjukan 

sebelumnya sebab tokoh – tokohnya masih tetap berdiri atas Pak Amir, Pak Pono, 

Pak Djamino serta Marpuah. Sesudah upacara sesajian (besutan), pertunjukan di 

lanjutkan dengan tari gembira. Tari Gembira itu melambangkan maksud yang 

telah dipersembahkan ke Sang Murbeng Dumadi (Tuhan/Allah). 

Tari gembira tersebut menggambarkan seorang satria yang gagah (seperti seorang 

satria yang baru menang dalam peperangan) dan gerakan tariannya bermacam – 

macam, yakni gerak tari topeng, tari wayang orang, tari ketoprak, dan tari sandur 

karena tersusun dari berbagai macam gerak tari, tari itu disebut tari rena – rena 
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(bahasa jawa artinya bermacam – macam gerak tari). Mengingat penarinya 

memakai sampur, maka juga disebut tari remong, akhirnya lahirlah tari 

ngrema/remong (sartono,1982).( dikutip dari peta kesenian jawa timur 2) 

Sesuai dengan perkembangan kesenian lerok di berbagai daerah, khususnya di 

Jombang dan Surabaya, disebut gaya tari ngrema Jombangan atau tari ngrema 

Surabayan. Padu waktu itu tari ngrema telah menetapkan ciri – ciri khas tata 

busana sebagai berikut:  (dikuti dari Henri Supriyanto, Lakon Ludruk Jawa 

Timur) 

a) Penari memakai celana tari berwarna hitam (kain saten hitam); 

b) Penari berbaju putih, kadang – kadang berdasi hitam; 

c) Penari memakai ikat kepala berwarna merah (udheng); 

d) Pada telinga kiri penari dipasang giwang; 

e) Kaki kanan penari memakai gongseng (pengatur irama gendhing). 

Dalam ludruk watak ksatria digambarkan di dalam tari – tarian itu gagah perkasa, 

gerakan tariannya di ikuti dengan gerakan kepala (bahasa jawa gela – gelo), dan 

kaki kanan yang di hentak – hentak. 

Ludruk pada zaman Jepang (periode 1940 – 1943) perkumpulan sandiwara ludruk 

lebih banyak dimanfaatkan oleh penjajah jepang sebagai media propoganda demi 

kepentingan Jepang di Nusantara. Demikian pula pada zaman Belanda, 

perkumpulan ludruk yang akan melakukan pementasan harus mengajukan izin 

pentas terlebih dahulu dengan melampirkan sinopsis lakon dengan ketentuan 

pihak ludruk dilarang mengkritik pemerintahan Belanda. Sesudah proklamasi 
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kemerdekaan Republik Indonesia, di Jombang telah berdiri perkumpulan Ludruk 

Budidojo, Ludruk Karen, Ludruk Bakri, Ludruk Murba, Ludruk Arum Dalu, dan 

Ludruk Drais. Masa selanjutnya adalah masa perkumpulan ludruk yang subur 

pada periode ini ialah sesudah zaman kedaulatan Republik Indonesia (1950). 

II.2.4 Perkembangan seni di Surabaya 

Seni di Surabaya secara cultural tempat bertemunya budaya pandalungan, 

matraman, gaya barat, keturunan china, dan budaya komunal kampong. 

Masyarakat Surabaya di anggap mempunyai pola budaya arek. Pola budaya arek 

ini merupakan transformasi antara nilai matrman, pandalungan, budaya kampong 

Surabaya, dan universalisme budaya. Karena itu budaya arek ada yang menyebut 

sebagai budaya masyarakat Surabaya dengan cirri spontan, tinggi solidaritas 

kelompoknya, egaliter, dan to the point dalam bersikap. 

Dinamika pendukung kesenian di Surabaya didukung oleh berbagai fasilitas dan 

sarana, baik yang disediakan oleh pemerintah atau swasta. Sarana dan fasilitas 

sangat dominan dalam mendukung kesenian yang ada di Surabaya, gedung 

merupakan merupakan salah satu sarana yang mendukung aktivitas kesenian. 

Sarana fisik di kota Surabaya yang bisa dipakai aktivitas kesenian mulai tahun 

1960-an hingga saat ini masih dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Kompleks Balai Pemuda 

2. Gedung Cak Durasim 

3. THR (Taman Hiburan Rakyat) 

4. Taman Remaja Surabaya 
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5. Gedung Jatim Expo 

6. Gedung Graha Pena 

7. House of Sampoerna 

8. Gedung AKSERA 

9. Auditorium UK Petra 

10. Galeri Surabaya 

II.2.5 Perkembangan Ludruk di Surabaya 

Sezaman dengan masa perjuangan Dokter Soetomo di bidang politik yang 

mendirikan Parindra (Partai Indonesia Raya) pada tahun 1933, seniman ludruk, 

Durasim, telah mendirikan Ludruk Organisatie (LO). Ludruk itu amat terkenal 

pada zaman tersebut dan pada waktu itu adalah zaman Jepang yang dikarenakan 

keberaniannya menyindir pemerintah Jepang. 

Kidungan jula – juli, yang dimaksud berbunyi sebagai berikut: 

Bekupon omahe doro, melok Nippon soyo soro 

(Bekupon rumahnya burung dara, ikut Jepang tambah sengsara) 

 

Akibat kidungan di atas, Durasim dan kawan – kawan sewaktu mengadakan 

pertunjukkan di desa Mojorejo (Kabupaten Jombang) ditangkap Jepang, Durasim 

dan kawan – kawan dipenjara. 

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, seni ludruk 

tumbuh pesat di kota Surabaya. Pelawak Rukun Astari, Wibowo, dan Samsudin 

pada tanggal 19 Juni 1949 mendirikan Ludruk Marhaen. Pada masa jayanya 
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Ludruk Marhaen sering sekali di undang pementasannya di Istana Negara karena 

pelawak Rukun Astari ini mengatakan bahwa dalam Ludruk Marhaen ini tidak 

ada unsur yang berbau politik. Perkumpulan Ludruk di Surabaya yang sezaman 

dengan Ludruk Marhaen antara lain Ludruk Tresna Enggal, Ludruk Mari Katon, 

Ludruk massa, Ludruk Sari Rukun, Ludruk Irama Enggal, Ludruk Massa Rukun, 

dan Ludruk Panca Bhakti (Supriyanto, 1984: 113). 

Masa Vakum 

Peristiwa G 30 S/PKI berpengaruh besar terhadap kehidupan dan sejarah ludruk di 

Jawa Timur. Setelah terjadi pemberontakan PKI tersebut, perkumpulan ludruk 

yang bernaung atau berafiliasi dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat/ 

onderbow PKI) dibekukan oleh pemerintah. Perkumpulan ludruk yang anggota – 

anggotanya tidak terlibat kegiatan PKI, karena keadaan genting pada tahun 1965 – 

1966, belum berani menyelenggarakan pementasan. Setahun kemudian, pihak 

TNI AD DAM VIII Brawijaya berusaha menghidupkan kembali perkumpulan 

ludruk di Jawa Timur, yang didukung oleh seniman – seniman ludruk yang tidak 

terlibat kegiatan Lekra atau PKI. 

Perkumpulan Ludruk Putra Bhakti (eks Ludruk Malang Selatan) di Malang 

dilebur menjadi Ludruk Anoraga, yang diketuai oleh Christadi W.N. pada tahun 

1968 – 1971, di bawah binaan Inmindam VIII Brawijaya. Peleburan ludruk di 

seluruh Jawa Timur yang dilaksanakan pada tahun 1971, selengkapnya sebagai 

berikut: 
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1. Eks Ludruk Marhaen di Surabaya dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma 

Unit I; 

2. Eks Ludruk Anoraga di Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma 

Unit II; 

3. Eks Ludruk Urill A di Malang dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma 

Unit III, dibina Korem 083 Brawijaya Malang; 

4. Eks Ludruk Tresna Enggal di Surabaya dilebur menjadi Ludruk Wijaya 

Kusuma Unit IV; dan 

5. Eks Ludruk Kartika di Kediri dilebur menjadi Ludruk Wijaya Kusuma 

Unit V (Supriyanto, 8 Juli 1984). 

II.2.6 Kebangkitan Orde Baru 

Pembinaan ludruk secara efektif pada zaman Orde Baru diawali dengan  upaya 

penataan kembali masing – masing perkumpulan di Jawa Timur. Musyawarah 

seniman ludruk se-Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 1968 

membahas makalah tentang “Sejarah Ludruk di Jawa Timur”, makalah “Usaha 

Pembinaan Ludruk/Pelestarian Ludruk’, di samping itu bebagai pidato pengarahan 

dari para pejabat TK 1 di Jawa Timur dan ceramah Perjuangan Orde Baru dari 

panglima Dam VIII Brawijaya. Musyawarah ludruk dihadiri oleh 23 perkumpulan 

ludruk yang terbesar di berbagai daerah/ kota di Jawa Timur, yaitu 

1) Ludruk Baru Muncul, Krangkon 

2) Ludruk Drama massa, Jember 

3) Ludruk Putra Budaya, Malang 
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4) Ludruk Pliwetan, Tuban 

5) Ludruk Irama Asli 

6) Ludruk Bayangkara 

7) Ludruk Irama Jaya 

8) Ludruk Seni Karya 

9) Ludruk Trisula Darma, Madiun 

10) Ludruk Suluh Marhaen, Jombang 

11) Ludruk Budi Slamet 

12) Ludruk Gaya Baru, Jombang 

13) Ludruk Cahaya 

14) Ludruk Sederhana, Bangkalan (madura) 

15) Ludruk Duta Budaya, Surabaya 

16) Ludruk Putra Jaya, Pasuruan 

17) Ludruk Budaya, Kediri 

18) Ludruk Sawunggaling THR, Surabaya 

19) Ludruk Karya Tunggul, RS Simpang, Surabaya 

20) Ludruk RRI, Surabaya 

21) Ludruk Karya Karsa Husada 

22) Ludruk Irama Baru, Surabaya 

23) Ludruk Gajah Mada, Surabaya (Supriyanto, 1980:116) 
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Sesudah periode 1975 sampai sekarang (1984) perkumpulan ludruk telah mengubah 

organisasinya menjadi ludruk profesional dan bersifat independen. Beberapa 

perkumpulan ludruk sering melakukan pementasan, antara lain Ludruk Mandala, 

Ludruk Gajah Mada, Ludruk Suzana, Ludruk Gema Tribata (Surabaya), Ludruk Baru 

(Malang), dan Ludruk RRI (Surabaya). Sebenarnya, masih banyak lagi nama – nama 

perkumpulan ludruk yang masih belum disebutkan satu persatu. Perkumpulan – 

perkumpulan tersebut terdapat Ludruk yang terkenal saat itu adalah ludruk RRI 

Surabaya. Radio Republik Indonesia yang semula sebagai salah satu unit pelaksana 

Teknis Departemen Penerangan memasuki babak baru seiring bergulirnya roda 

reformasi menjadi Perusahaan Jawatan dibawah Departemen Keuangan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000, kemudian muncul Undang Undang 

nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 mengamanatkan RRI sebagai 

lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan Negara, bersifat 

independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat. Selaku Lembaga Penyiaran Publik, RRI mempunyai tugas 

memberikan pelayanan informasi, pendidikan,hiburan yang sehat, control dan perekat 

social serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan 

masyarakat melalui penyelenggaraan siaran radio yang menjangkau seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka tugas RRI sebagai pelestari 

budaya bangsa maka RRI Surabaya berkewajiban untuk melestarikan berbagai 

macam bentuk kesenian, yang di antaranya adalah seni Ludruk. Keberadan seni 

ludruk di RRI Surabaya yang selanjutnya disebut Ludruk RRI ini senantiasa 
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mendapatkan tanggapan yang positip dari berbagai kalangan masyarakat. Disamping 

itu RRI Surabaya sebagai media yang hingga saat ini masih setia dan terus 

menyiarkan acara ludruk,tetap dan terus pada komitmen untuk menjadikan Ludruk 

sebagai ciri khas RRI Surabaya. Ludruk RRI Surabaya dianggap oleh masyarakat 

sebagai ludruk pemerintah, dimana anggota ludruk adalah terdiri dari pegawai negri 

sipil (PNS) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan pegawai honorer RRI 

Surabaya. Ludruk RRI Surabaya siaran tiga kali seminggu yaitu pada hari 

Senin,Selasa dan Rabu setiap jam 20.00 WIB pada pemancar AM dengan frekwensi 

gelombang 585 KHz, dalam bentuk rekaman. Adapun proses produksi rekaman 

dilakukan pada setiap hari Selasa dan Kamis. Keberadaan ludruk RRI Surabaya yang 

selalu ditunggu siaran-siarannya oleh pendengar, harus terus berinovasi, berkreasi 

tanpa meninggalkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga keberadaan 

ludruk RRI Surabaya tidak saja dirasakan sebagai media hiburan belaka namun juga 

sebagai media informasi dan tuntunan kepada masyarakat pendengar. Cerita demi 

cerita, lakon demi lakon terus menghibur masyarakat pecintanya. Tanpa kenal lelah 

sang sutradara mengarang dan mengarahkan cerita. Anggota dan pendukung 

ceritapun tidak mau ketinggalan bagaimana supaya jalannya cerita bisa sukses sampai 

terdengar oleh pendengar RRI Surabaya. 

II.2.7 Sejarah ludruk RRI Surabaya 

RRI Surabaya berawal dari keberadaan NIROM (Netherlands Indische Radio 

Omproop) yang merupakan pemancar dari Jakarta. Siaran yang dilakukan di 
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Surabaya hanya pada hari minggu, dan menyiarkan acara – acara dari gereja, Taman 

Kanak – Kanak, kadang – kadang juga menyiarkan orkes. Bahasa yang digunakan 

setiap melakukan siaran adalah bahasa belanda karena keberadaan radio ini ditujukan 

untuk didengarkan oleh bangsa Belanda dan orang – orang yang berpandangan barat 

(Westers Georienteede Luisteraars). Kemudian tidak hanya ditujukan kepada bangsa 

Belanda atau orang – orang yang berpandangan barat saja, tetapi mulai disiarkan 

acara – acara untuk orang – orang Timur. Hal ini dilakukan agar keuntungan yang 

diperoleh dari siaran radio tersebut semakin bertambah. Pada bulan Juni 1934, 

dimulai siaran – siaran ketimuran dan dikenal dengan Nirom II yang hanya disiarkan 

selama tiga jam sehari. 

Chines Inheens Radio – luisteraars Vereniging Oost Java (CIRVO) dan Algemene 

Rdio Vereniging Oost Java (ARVO) merupakan radio lain yang ada pada tahun 1930-

an, lebih tepatnya 1935. Berbeda dengan NIROM, CIRVO mendapatkan dana dengan 

cara menarik iuran kepada semua pegawainya dan juga mendapatkan sumbangan – 

sumbangan dari para sukarela. Salah satu tujuannya adalah untuk memajukan 

kesenian, terutama kesenian Indonesia, sehingga banyak terdapat acara kesenian – 

kesenian tradisional Indonesia, diantaranya adalah orkes keroncong, klenengan Jawa 

Timur dan juga klenengan Jawa Tengah. 

Pada akhir kekuasaan Belanda di Indonesia, para tentara Jepang mulai memasuki kota 

Surabaya pada tahun 1942, semua siaran radio dihentikan. Jepang membentuk radio 

untuk melancarkan propogandanya di Surabaya dengan membentuk Surabaya 
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Hosokyoku. Jepang menggunakan gedung pertunjukkan Kunstkring yang berada di 

jalan simpang untuk membuat studio dan memakai alat – alat siaran dari NIROM. 

Pada masa ini, semua pesawat radio di Surabaya disegel oleh tentara Jepang untuk 

satu gelombang. Para pekerjanya adalah para anggota yang dulunya berkerja di 

NIROM, CIRVO dan ARVO termasuk orang – orang Belanda dan mantan anggota 

mariner. Siaran – siarannya berisi tentang propaganda jepang yang berisikan lagu – 

lagu jepang. 

Pada desember 1949, bersamaan dengan pengumuman dari pemerintah pusat bahwa 

belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia , dan RIS diganti menjadi RI, maka RIS 

Surabaya berganti menjadi RRI Surabaya. Pada tahun 1950 RRI Jawa Timur yang 

ada di Kediri dan Madiun sebagai masuk RRI Surabaya untuk mengambil alih radio 

NICA Roio. 

Pada masa revolusi, gedung RRI Surabaya berpindah – pindah dari gedung pertama 

yang berada di jalan simpang ke pemancar darurat di jalan embong malang, kemudian 

keluar kota Surabaya. Pada tahun 1955, RRI Surabaya kembali menempati gedung 

pertama setelah gedung yang pernah di bakar tersebut sebagian sudah dapat ditempati 

kembali. Mulai awal berdirinya, RRI Surabaya mengalami beberapa pergantian 

pimpinan. Jabatan sebagai pimpinan radio ini awalnya dipilih oleh pegawai – 

pegawai dari semua staf.  
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Pembentukan ludruk RRI Surabaya dirintis oleh Sudino, Sumarso, Sidik 

Riaman,Sumadi, M.A Remu, dan Madiorini (Surati) pada tahun 1957. Karawitan 

dibantu rombongan Wongsokadi dibawah pimpinan Kadir Wongsokadi. Sedangkan 

tokoh-tokoh ludruk luar adalah Timbul Sarisin, Katik Marsaid, Kadirasmoro, dan 

Duldasi. Organisasi tersebut dibawah nama Ludruk Keluarga Studio Surabaya 

(LKSS) pimpinan Sudino dan Sumadi. LKSS mengadakan siaran dua kali sebulan 

dengan penggajian honorarium seperti ludruk dari luar. Pedoman yang digunakan 

dalam siaran adalah: 

1) memperbaiki mutu siaran 

2) memudahkan pengarahan policy siaran 

3) mengembangkan seni ludruk sesuai dengan keadaan jaman 

4) memerluas perkembangan seni ludruk untuk masa yang akan datang. 

Point 1,3 dan 4 menuntut dan memberikan peluang penggunaan artis perempuan 

dalam siarannya. Perubahan ini menimbulkan pro dan kontra yang luar biasa 

dikalangan seniman ludruk karena biasanya tokoh perempuan diperankan oleh 

seorang travesti (banci). Untuk mengatasi perdebatan masalah penggunaan artis 

perempuan dalam kesenian ludruk, oleh pimpinan LKSS (RRI) didatangkan tokoh-

tokoh ludruk untuk berdiskusi dan akhirnya dapat menerima meskipun tidak seratus 

persen. Dibawah kepemimpinan Sahlan Seputro, pada tahun 1960 dibentuk tenaga 

tetap melalui testing namun masih terbatas tenaga karawitan dibawah pimpinan Kadir 
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Wongsokadi dengan masa kontrak satu tahun, terdiri dari dua belas orang pengrawit 

dan dua orang pesinden. Pada tahun 1961 diadakan testing ulang untuk tenaga ludruk 

dengan menitik beratkan pada keahlian tari Remo, Kidungan, dan drama serta 

pemahaman gending. Dari hasil testing diangkat empat orang seniman ludruk dengan 

tugas siaran empat kali siaran ludruk, dua kali besutan, dan satu kali dagelan dalam 

satu bulan. Kejadian yang monumental setelah pecahnya G.30.S PKI yaitu pada tahun 

1966-1978, dimana pihak militer melakukan pengawasan dengan menempatkan 

seorang perwira pada Ludruk RRI Suarabaya guna melakukan pengawasan terhadap 

materi yang disiarkan dan melakukan screening terhadap tenaga kerja RRI Surabaya. 

Dimasa Orde Baru dimana RRI adalah menjadi bagian dari Departemen Penerangan 

RI, maka tugas ludruk RRI adalah sebagai media Pemerintah untuk menyampaikan 

pesan pembangunan kepada masyarakat. Pada masa ini ludruk RRI Surabaya 

mendapati masa kejayaan, dimana persaingan media hiburan belum seperti sekarang.  

Dimasa pasca revormasi sampai sekarang ludruk RRI Surabaya tetap eksis pada tugas 

dan peranannya sebagai media hiburan, informasi dan pendidikan. Berdirinya ludruk 

RRI mempunyai fungsi, salah satunya adalah sebagai media pendidikan. Fungsi dari 

lakon yang disajikan tersebut adalah cerita yang dapat dianut oleh masyarakat. Selain 

itu juga mengajarkan moral bahwa orang yang sabar dan menerima nasib akan 

mendapat pahala dan kebahagiaan kelak dikemudian hari. 

Setiap menampilkan lakon, ludruk selalu menampilkan cerita – cerita yang 

menggambarkan pekerti manusia yang jahat dan yang baik. Penyajian lakon tersebut 
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diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pendidikan melalui isi 

cerita yang di pentaskan. Sebagai media pendidikan melalui transformasi nilai – nilai 

budaya yang ada di dalam seni pertunjukan tradisional tersebut, maka seorang 

seniman dituntut untuk dapat berperan semaksimal mungkin atas peran yang 

diembannya. Media pendidikan yang berada dalam seni ludruk sendiri hakekatnya 

sudah terkandung dalam kesenian tersebut, dalam perwatakan tokoh – tokoh serta 

dalam ceritanya secara utuh dan dalam cerita sendiri selalu dimenangkan oleh pihak 

yang baik. 

Ludruk RRI Surabaya sendiri mempunyai fungsi sebahai hiburan juga dengan 

menampilkan banyak cerita yang menarik dan juga cerita tersebut disajikan 45 menit 

sampai satu jam. Adegan terakhir yang membuat menarik adalah melayani 

permintaan lagu – lagu, tarian, dan kidungan. Unsure lawak dalam pertunjukan 

ludruk memang sangat penting untuk menarik perhatian penonton. Apabila 

ditiadakan, maka penonton tidak akan tertarik dengan lakon yang dipentaskan. Tetapi 

sebaliknya, bila unsure hiburannya terlalu dominan, maka unsur penerangan, 

pendidikannya akan menjadi tenggelam dan tidak akan sampai kepada masyarakat. 

Keseimbangan antara penuangan unsur lawakan dengan unsur penerangan dan 

pendidikan terdapat keseimbangan antara seni pertunjukan dengan nilai pesan yang 

akan disampaikan dengan jalan cerita yang terdapat pada lakon acara. 
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II.2.8 Pimpinan Ludruk RRI Surabaya 

Dalam perkembangannya Ludruk RRI Surabaya mengalami beberapa kali pergantian 

pimpinan seperti yang tercatat sebagai berikut: (dikutip dari peta kesenian jawa timur 

2) 

 Tahun 1957-1961 dipipimpin oleh Sudino dan Sumadi (perintis) 

 Tahun 1961-1963 dipimpin oleh ABU (samaran dari Agawe Bungahe  

Umum) dengan penanggung jawab Sumadi dan Sudino 

 Tahun 1963-1972 dipimpin oleh Sinandi (yang dirahasiakan) dengan  

penanggung jawab Sumadi dan Sudino 

 Tahun 1972-1973 dipimpin oleh Sinandi dengan penanggung jawab 

Munali fatah. 

 Tahun 1973-1977 dipimpin oleh Sinandi dengan penanggung jawab  

Fatolah Akbar 

 Tahun 1977-1981 dipimpin oleh Munali Fatah 

 Tahun 1981-1983 dipimpin oleh Kancil Sutikno 

 Tahun 1983-1985 dipimpin oleh Muali Widodo 

 Tahun 1985-1987 dipimpin oleh Nelwan Subuhadi 

 Tahun 1987-1989 dipimpin oleh Lasianah 

 Tahun 1989-1998 dipimpin oleh Kancil Sutikno 

 Tahun 1998- 2004 dipimpin oleh Tetep Pramono 

 Tahun 2004-2009 dipimpin oleh H.Agus Ali Said atau Agus Kuprit 
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 Tahun 2009 – sekarang dipimpin oleh Kukuh Setyo Budi A SE 

Ludruk kini dihadapkan pada persoalan itensitas latihan, seperti nyebeng, sapelan dan 

tedean. Metode – metode latihan dalam ludruk tidak mengenal teori – teori berlatih 

teater, di era cak bantu di kenal 3 metode berlatih: 

Latihan dalam Ludruk : 

 

II.3 NYEBENG 

Nyebeng adalah proses latihan dengan melihat seniornya pentas. Bukan hanya 

sepintas, ini sebenarnya adalah observasi terhadap tubuh actor ketika proses latihan 

atau ketika pentas di panggung. Di sini calon actor ludruk dituntut untuk mengamati 

mimic, gesture, cara berbicara, diksi dan gerak actor seniornya. Proses pengamatan 

ini melatih para calon actor untuk memperhatikan detail tubuh dan kemampuan 

dialog verbal dari actor seniornya. Dalam nyebeng yang terjadi adalah proses 

transformasi peran dalam bentuk tanda – tanda melalui pikiran sadar dan disimpan 

dalam pikiran alam bawah sadar. Pikiran alam bawah sadar bekerja tiap hari selama 

24 jam, tak pernah berhenti dan punya daya tamping pesan yang besar daripada 

pikiran sadar. 

Ketika calon actor berlatih sendiri, semua informasi yang mereka rekam dari 

pengamatan mereka yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar, dikeluarkan dalam 
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pikiran sadar untuk diduplikasi atau dikembangkan dalam kebaruan menurut 

kemampuan individu calon actor ludruk tersebut. Apa yang telah di observasi dalam 

kehidupan sehari – hari dipadukan dengan hasil observasi terhadap actor seniornya 

diharapkan akan menghasilkan acting yang penuh energy dan penghayatan. Bahwa 

keaktoran dalam ludruk, actor dituntut mengobarkan identitas dirinya sendiri menjadi 

sesuatu atau orang lain untuk sementara waktu seperti acting stanilavski, dengan 

nyebeng ini diharapkan acting pemain di atas panggung Nampak wajar, teknik 

berlatih nyebeng ini mirip dengan para penari – penari tua di bali dulu. 

II.3.1 SEPELAN 

Sepelan adalah teknik berlatih dengan partner latihan. Dalam latihan sepelan ini actor 

lebih ditekankan untuk bisa saling mengenal lawan mainnya. Teknik sepelan ini 

sangat penting untuk menunjang keberhasilan actor ludruk ketika di atas panggung. 

Mengingatkan ludruk tidak mengenal naskah tertulis seperti teater tradisional 

Indonesia lainnya – lenong, ketoprak, wayang orang dan dul muluk, actor ludruk 

harus piawai dalam menghasilkan dialog verbal dan kemampuan merespon lawan 

main. Untuk itu, di sini actor ludruk dituntut untuk berlatih membangun imajinasi 

yang akan melahirkan kata – kata atau teks verbal maupun gerak dan blocking 

panggung. 

Rekaman memori pengalaman hidupnya dan hasil observasi dari kehidupan sehari – 

hari menjadi modal utama dalam mengembangkan imajinasinya dalam acting seni 
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ludruk tersebut. Di sini imajinasi acting tidak terbantu oleh naskah tertulis seperti 

teater modern Indonesia yang telah terpengaruh Barat, melainkan benar – benar hasil 

kreatifitas imajinasi yang didorong oleh kemampuan intelektualnya dan juga 

intuisinya. 

Dengan berlatih sepelan actor ludruk didorong untuk berani melahirkan atau mencari 

kemungkinan – kemungkinan terbaik dalam mengoptimalkan kemampuan aktingnya. 

Dan hasilnya actor ludruk akan piawai dalam merespon dialog verbal, merespon 

blocking, gerak dan music gamelan, yang di sebut kemampuan improvisasi. Dengan 

demikian, kemampuan improvisasi tidak otomastis tercipta atau ujug –ujug ada, 

melainkan berasal dari proses latihan sepelan yang panjang. 

II.3.2 TEDEAN 

 Tedean adalah suatu kewajiban actor senior ludruk membimbing juniornya. Bisa 

sikatakan tradisi tedean itu suatu metode dalam menjaga kualitas acting ludruk dan 

kebersamaan anatar pemain actor ludruk. Actor senior tidak boleh egois, menyimpan 

ilmu aktingnya untuk diri sendiri dan harus berbagi pengalaman dengan juniornya 

serta mempunyai jiwa membimbing kepada para juniornya. Atau sebaliknya para 

actor ludruk junior juga punya hak bertanya kepada actor ludruk senior. 

Dengan metode tedean ini, tidak ada actor ludruk yang merasa paling hebat. Semua 

actor senior dan junior harusa saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan 

kualitas bermain ludruk. Memang hamper semua actor ludruk tidak mempunyai 
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rujukan akademis dalam mempelajari seni acting. Mereka dilahirkan untuk belajar 

berakting secara otodidak. Mencari sendiri bagaimana cara berlatih dan 

mengembangkan dirinya sendiri sebagai actor ludruk. Yang mereka lakukan bisa jadi 

merupakan proses membaca bahasa tubuh (body language). Albert mehrabian, 

pioneer peneliti bahasa tubuh pada tahun 1950 sudah menyatakan bahwa total 

dampak dari suatu pesan dihasilkan dari 7% komunikasi verbal dan 38% vocal dan 

55% komunikasi non verbal.  

Pada dasarnya struktur pementasan ludruk selalu di ikuti dari generasi ke generasi 

secara tradisional. 

Urutan struktur pementasan ludruk adalah sebagai berikut: 

a) Pembukaan 

Di isi dengan atraksi tari ngeremo yang merupakan tari khas jawa timur. 

Variasi tari ngeremo terdapat beberapa gaya disesuaikan dengan daerah 

asalnya seperti ngeremo gaya jombangan, merupakan tari ngeremo garapan 

asalnya dari daerah jombang, tari ngeremo gaya malangan merupakan variasi 

gaya tari ngeremo dari daerah malang, dan tari gaya Surabaya merupakan tari 

ngeremo dari Surabaya. 

b) Atraksi bedayan 

Atraksi bedayan (thandakan, jawa) adalah atraksi dari para seniwati ludruk 

yang biasanya dimainkan oleh para travesti. Biasanya para seniman ludruk 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



73 
 

 

sambil berjoget ringan melantunkan nyanyian atau kidungan jula – juli Jawa 

Timuran. 

c) Adegan lawakan atau dagelan 

Dagelan adalah merupakan salah satu episode dari struktur pementasan yang 

membawakan adegan penuh humor, yang dibawakan oleh sejumlah pelawak 

atau dagelan ludruk. Pada adegan dagelan ini biasanya diawali dengan 

melantunkan kidungan jula – juli seorang pelawak, kemudian disusul teman – 

teman lain untuk membawakan tema lawakan tertentu. 

d) Penyajian lakon atau cerita 

Lakon adalah merupakan inti dari seluruh stuktur pementasan dalam 

menayajikan laokn biasanya dibagi –bagi dalam bentuk babak, tiap babak 

dibagi – bagi atas beberapa dagelan. Biasanya di sela – sela babak disajikan 

atraksi selingan yang dibawakan oleh seniwati untuk menyajikan sebuah lagu 

atau mengkidungkan sebuah tembang jula – juli. 

II.3.3 NGEREMO 

Ngeremo adalah sebuah tari khas jawa timur, berdasarkan asal kata atau istilah kata, 

ada sementara yang menyatakan bahwa ngeremo berasal dari kata remong yang 

berarti sampur. Jadi tari ngeremo adalah tarian sampur, dipihak lain ada yang 

mengatakan bahwa ngeremo berasal dari kata rekmo yang berarti rambut. Jadi tari 

ngeremo adalah tari yang menggambarkan orang sedang merias diri. Sedangkan kalau 
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dilihat dari tata bahasa jawa, ngeremo bisa berarti ngaremo yang berarti menunjukkan 

adanya aktivitas atau sedang melakukan remo. 

Sedangkan pengertian umum ngeremo adalah suatu hasil karya tari yang 

menggambarkan kegagahan, kepahlawanan masyarakat Jawa Timur, Nuning Wahyuti 

dalam makalah seminar nasional media tradisional, 1975 menggambarkan ngeremo 

adalah suatu tarian dengan gerakan sederhana, tetapi berdinamika dan menonjolkan 

sikap kejantanan atau kepahlawanan. Gerak lemparan selendang diiringi irama 

gending yang tegas cepat melukiskan watak rakyat jawa timur yang terbuka dan 

spontan. 

Gerak dalam tari ngeremo tidak statis dan tidak terbatas hanya pada gerak tangan dan 

kaki, tetapi juga meliputi gerak leher dan kepala, yang semuanya harus selaras 

dengan irama music atau gending atau gamelan yang sedang mengiringi tarian 

tersebut. 

Jika ditinjau dari perkembangan ludruk besutan sampai ludruk panggung atau 

sandiwara dapat ditarik suatu pengertian bahwa ngeremo adalah suatu bentuk tari 

yang diekspresikan oleh seniman – senimannya yang dalam aktivitasnya digunakan 

sebagai awal pertunjukkan ludruk dan tayuban, yang mana unsure kreativitas sangat 

dominan. Unsure kreativitas tersebut terdapat adanya usaha – usaha mengemukakan 

gerak, wiled, cah – cah an, sekaran, kecapatan dan dinamik. Kehadiran unsur 

kreativitas tersebut tanpa adanya rencana terlebih dahulu, hadir saat penari sedang 
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berada dalam situasi tari. Sehingga kebiasaan semacam ini sering kali diartikan 

sebagai laku spontanitas. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa ngeremo 

adalah suatu bentuk tari yang diungkap dari getaran jiwa dan emosi penciptanya 

dalam menampilkan sifat –sifat dan gerak – gerik masyarakatnya melalui gerak 

anggota badan dan ruang yang ekspresif dan spontan (Tri Broto Wibisono, 1982). 

a. Ngeremo dan asal – usulnya 

Seperti halnya ludruk, tari ngeremo sendiri juga tidak diketahui secara pasti, kapan 

lahirnya, hidup di zaman apa dan dari mana asal usulnya. Penelusuran terhadap 

keberadaan tari ngeremo hanya bisa diketaui sejarah pertunjukkannya, terutama 

terhadap kesenian yang erat hubungannya dengan tari ngeremo, seperti seni 

tandhakan (tayuban), lerok, bandan, besutan, dan Topeng dalang. 

Menurut Tri Broto, diantara kesenian tayuban, lerok, bandan, besutan dan topeng 

dalang, yang paling dekat hubungannya dengan peristiwa kelahiran tari ngeremo 

adalah ludruk besutan. Didaerah dukuh ngasem, desa jombok, kecamatan ngoro, 

kaabupaten jombang, ludruk besutan lahir kurang lebih pada tahun 1850-an (Tri 

Broto Wibisono, 1982). (dikutip dari Henri Supriyanto, Lakon Ludruk Jawa Timur). 

Tari ngeremo semula ditarikan oleh tokoh peranan besut yang menari rena – rena 

(bermacam – macam gaya) dalam pentas dilengkapi dengan sesajian (sajen, jawa). 

Tari ini merupakan suatu ritus seniman ludruk terhadap sangkan paraning dumadi 

(dari mana manusia itu berasal, apa dan siapa dia pada masa kini dan kearah tujuan 
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hidup yang mana ditujunya), dan doa permohonan agar manusia dimuka bumi ini 

selamat. Jadi tari ngeremo adalah merupakan simbolik, harapannya secara relegi agar 

seluruh penonton tetap selamat. 

Sumber lain menyatakan bahwa tari ngeremo lahir sebagai kelanjutan dari topeng 

dalang di Jawa Timur yang lahir kurang lebih pada abad IX-XIII pada masa raja 

Kediri dengan tari kelana yang sampai saat ini bisa kita amati pada teater topeng 

dalang di daerah malang khususnya tari beskalan. (dikutip dari ludruk edi karya 

budaya). 

Seniman lain mengatakan bahwa ngeremo merupakan perkembangan dari tari 

somogambar yang dalam peragaannya menggunakan property tombak, dan ada juga 

yang menyatakan bahwa tari ngeremo merupakan perkembangan dari tari gandobayo 

yang juga menggunakan property tombak (lihat Tri Broto, 1982) (dikutip dari ludruk 

sebagai teater tradisional) 

b. Ngeremo sebagai ekspresi masyarakat Jawa Timur 

Tari ngeremo terungkap dari getaran jiwa dan emosi seniman untuk mewakili 

masyarakatnya yang disampaikan melalui gerak raga. Gerak raga yang terangkai 

menjadi sebuah tari ngeremo ini merupakan pencerminan budaya setempat, 

khususunya mengenai kehidupan jiwa yang tertulis pada emosi yang tampak para 

gerak perilakunya, sebagai abstraksi kehidupan dengan kebiasaan – kebiasaan yang 

dilakukan dalam bentuk bahasa, gerak maupun sifat – sifat kemanusiaan, pada 
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umumnya mempunyai ciri – ciri tegas, spontan, keras, ini melukiskan watak rakyat 

Jawa Timur yang terbuka dan spontan (lihat Tri Broto, 1982). (dikutip dari ludruk 

sebagai teater tradisional). 

Bahkan bila di analisis secara detail tari ngeremo tidak saja merupakan pencerminan 

budaya masyarakat jawa timur secara umum, tetapi juga merupakan pencerminan 

atau ekspresi budaya setempat. Terbukti dengan adanya beberapa gaya tari ngeremo, 

seperti ngeremo gaya jombangan, ngeremo gaya suroboyoan, ngeremo gaya 

malangan. 

Sekelompok seniman ngeremo mengemukakan bahwa Surabaya lebih banyak 

menggunakan sikap adeg dengan tumpuhan badan pada kedua kaki. Ngeremo 

jombang lebih banyak banyak menggunakan sikap adeg dengan mendoyongkan 

badan ke depan sementara ngeremo gaya malangan lebih banyak mendoyongkan 

badan ke kiri. Adapun sikap adeg dan tekanan gerak ngeremo Surabaya lebih banyak 

menggunakan unsur – unsur kekuatan pencak. Hal ini berbeda pula dengan ngeremo 

jombang yang lebih banyak menggunakan unsur – unsur gerak jaranan dan langkah 

segitiga pencak sementara tari ngeremo Madura lebih banyak menggunakan unsur – 

unsur jiwa semangat pak sakerah khususnya untuk pencak. Sedangkan ngeremo 

malang lebih banyak menggunakan unsur – unsur gerak topeng, khususnya tari 

beskalan, yaitu atraksi tari pembukaan pada kesenian andong (andhong, jawa) atau 

tandak atau ledek. 
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Seniman ngeremo menjelaskan bahwa secara struktur tari ngeremo malangan, 

Surabaya dan jombangan itu sama saja, kalau ada perbedaan itu lebih dipengaruhi 

oleh figur penarinya, dan yang paling penting juga karena pengaruh kendang. 

Pemukul kendan Surabaya, malang dan jombang memiliki karakter yang berbeda. 

Kalau di Surabaya itu temponya tinggi, sedangkan pengendang malang temponya 

sedang. Kita tahu bahwa dalam tari ngeremo unsure music/gendang yang paling 

menonjol adalah kendang sehingga antara penari dan pengendang ada kedekatan rasa. 

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO


	3. BAB II  SETTING SOSIAL DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KESENIAN  LUDRUK

