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BAB III 

PROSES REGENERASI KESENIAN LUDRUK DI KOTA SURABAYA 

  

Bab ini menjelaskan tentang temuan data berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada informan, baik informan utama atau informan pendukung. Pada sub 

bab profil informan dapat diketahui tentang semua latar belakang kehidupan dari 

informan yaitu meliputi nama lengkap, umur, jenis pekerjaan, keadaan ekonomi, 

hingga alasan utama mengenai tidak meneruskan atau meneruskan kesenian ludruk 

yang di lakukan oleh keluarganya.  

 Diketahuinya profil informan diharapkan dapat memperkaya data maupun 

membantu peneliti dalam menjelaskan dan menganalisa data yang telah didapatkan 

melalui wawancara. pada bab ini profil informan ini akan dijelaskan profil LEP 

sebagai informan kunci yaitu sebagai informan kunci yang memberikan informasi 

mengenai informan yang lain. Sedangkan informan pendukung seperti KAT dan 

MEK merupakan sebagai informan pendukung yang diharapkan mampu memberikan 

penjelasan dan keterangan yang lebih sehingga peniliti mampu mendapatkan hasil 

yang sesuai bagi keperluan wawancara. 

 Hasil wawancara pada sub bab temuan data, peneliti akan menjawab 

pertanyaan yang merujuk pada fokus dalam penelitian ini. Pada temuan data, peneliti 

akan menyajikan data berupa kutipan-kutipan hasil wawancara dengan informan dan 
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menjelaskan kembali kutipan tersebut dalam bentuk narasi sehingga lebih mudah 

untuk dimengerti. Pada bab ini diharapkan semua fokus penelitian mampu terjawab.   

 

III.1 PROFIL INFORMAN 

III.1.1 Informan Pertama ( LUP)  

Informan pertama peneliti berinisial LUP. LUP adalah seorang lakon ludruk 

yang meneruskan kesenian ludruk dari ayahnya yang dulu seorang pemain ludruk 

yang sekarang berusia 57 tahun dan berdomisili di Surabaya. Keyakinan yang di anut 

oleh LUP adalah islam. LUP adalah seorang laki – laki yang lahir di Surabaya. 

Tingkat pendidikan LUP adalah Sarjana. ia sendiri meneruskan sarjana di Malang. 

LUP sendiri terlahir di keluarga dengan tingkat ekonomi yang cukup mampu 

karena ayah dari LUP adalah seorang pemain ludruk yang bisa menyukupi kebutuhan 

keluarga baik biaya perkuliahan LUP. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara. 

LUP dan keluarganya sekarang tinggal di sebuah rumah yang cukup besar.  Orang tua 

LUP, ayahnya yang memang pemain ludruk dari mulai ludruk tobong yang 

merupakan ludruk yang sering berpindah – pindah saat melakukan pementasan, 

sementara waktu ada pementasan ia selalu di ajak ayahnya untuk membantu.   

Alasan LUP menjadi informan dalam peneliti ini adalah adalah anggapan 

LUP merupakan informan kunci dan juga telah memenuhi kriteria yang diinginkan 
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peneliti, yaitu salah satunya adalah LUP telah meneruskan kesenian ludruk ini yang 

sudah di geluti oleh ayahnya yaitu sebagai lakon ludruk sebelumnya. Lupus juga 

sudah menggeluti kesenian ludruk ini sudah dari 30 tahun yang lalu hingga sekarang. 

Ludruk yang terus digeluti oleh LUP ini sudah mengetahui ludruk memang sejak 

kecil namun untuk kesenian ludruk sendiri di tekuni sejak dia masuk bangku 

perkuliahan di Universitas Brawijaya, setelah masuk dalam Universitas Brawijaya ini 

LUP sering mendapat tanggapan pekerjaan dari orang lain sehingga LUP 

memutuskan untuk menggeluti kesenian ludruk tanpa sepengetahuan keluarganya. 

LUP yang menggeluti ludruk dengan tawaran pekerjaan yang banyak sehingga pada 

suatu waktu LUP mendapat tanggapan untuk pementasan ludruk di Surabaya, ketika 

LUP tampil tidak melihat keluarganya yang berada tepat di depannya, setelah 

pementasan kesenian ludruk tersebut LUP langsung berbicara ke keluarganya untuk 

menjelaskan bahwa keinginan LUP sangat kuat untuk meneruskan kesenian ini di 

banding dengan masuk bangku perkuliahan. 

” yo langsung di seneni mas (langsung di marahi),kemudian 

keputusan untuk masuk ludruk di pasrahkan kepada saya, namun ayah 

saya selalu berpesan kalau hidup di kesenian itu tidak mudah juga 

jangan setengah – setengah. Mulai dari itu saya akhirnya bebas maen 

ludruk dan akhirnya juga mengembangkan ludruk untuk anak muda 

yaitu ludruk arboyo ini mas.” 

Kemudian setelah ayah mengetahui saya meneruskan ludruk akhirnya ayah 

merestui saya untuk bergelut di kesenian ludruk. LUP sendiri sudah mengenal ludruk 

dari kecil karena ayah dari LUP adalah pemain ludruk sehingga ludruk bukan sesuatu 

yang baru lagi di kehidupan LUP 
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” dulu pernah waktu saya kecil mas, kemudian sudah tidak pernah 

waktu saya besar dan juga saya keluar kota, untuk sekarang mungkin 

ayah cuman menasehati saya, waktu dulu itu memang jarang di ajari 

untuk ludruk, banyak pemain – pemain muda hanya melihat orang 

belajar ludruk, lha dari melihat tersebut adalah proses belajar untuk 

mengikuti gerakan dan juga kidungan yang di hafalkan untuk 

kedepannya mereka harus sering berlatih sendiri. 

 Dari kutipan di atas diketahui bagaimana LUP sudah tidak asing lagi dengan 

kesenian ludruk, kesenian ludruk sudah sering dilihatnya dari ayahnya ataupun dari 

lakon ludruk yang lain. Menurut LUP ludruk yang dulu berbeda dengan ludruk yang 

sekarang yang ada di jamannya, ludruk yang dulu saat kejayaan ludruk penonton bisa 

sampai penuh karena saat itu ludruk memang sangat populer di kalangan masyarakat. 

Namun perbedaan ludruk yang dahulu dan sekarang memang ada di jelaskan oleh 

LUP 

”Ludruk jaman dulu terkenal sekali dan juga sebagai hiburan yang 

sangat menyenangkan waktu dulu namun perbedaan jaman membuat 

ludruk sekarang sudah tidak terkenal seperti kala itu” 

Menurut LUP dari kutipan di atas, ia sendiri sudah mengetahui perbedaan 

ludruk jaman dahulu dan jaman sekarang, namun dari hal tersebut banyaknya anggota 

baru yang ada di lingkungan ludruk tidak mengalami perbedaan, LUP sendiri 

mengatakan bahwa. 

” susah mas jawab gitu hehhe, mungkin jiwa saya sudah dalam ludruk 

sampai waktu saya kecil dulu ayah pernah cerita kalau saya ini 

adalah ludruk, saya juga bingung kenapa seperti itu, karena ludruk 

sendiri harus bisa ngeremo dan juga kidungan dulu saya waktu kecil 

sudah di bilang yo iki wong ludruk, karena waktu kecil dulu saya 

sudah belajar (nyebeng) mengikuti ayah saya. Jadi ya mungkin saya 

sudah terlahir untuk ludruk.” 
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Namun perbedaan jaman memang membuat ludruk berbeda namun untuk 

dasar – dasar dalam memasuki kesenian ludruk sendiri harus bisa melakukan 

kidungan dan ngeremo secara nyebeng, orang yang akan masuk ke dalam ludruk 

harus bisa nyebeng agar bisa ngeremo karena ajaran – ajaran yang langsung tidak 

pernah di ajarkan di ludruk sendiri. LUP sendiri mengatakan bahwa ludruk sendiri 

bisa di masuki dari berbagai golongan masyarakat untuk masuk ke dalam ludruk 

namun yang masuk tersebut harus belajar otodidak untuk bisa menguasai gerakan 

maupun yang lain yang terdapat di kesenian ludruk tersebut. 

”Ludruk sudah dari saya kecil, paling dari bapak seng pemain ludruk 

jadi untuk melanjutkan kesenian ludruk’e dadi gampang, pas ayah 

tampil saya selalu melihat ayah pentas, jadi setelah ayah selesai 

semua baru tanya-tanya ke ayah terus tanya-tanya ke seniman lain” 

 Dari kesenian ludruk ini memang bisa menghidup keluarga LUP segala 

kebutuhan terpenuhi karena waktu itu kejayaan ludruk masih terasa sehingga setiap 

minggu ada pementasan dan saya ikut ke dalam rombongan ayah, namun di sisi lain 

ayah juga tidak menginginkan saya untuk masuk ke dalam ludruk. 

” sangar (keren) mas, ayah dulu sangat sangar waktu pementasan 

dan dulu memang ada keinginan namun dari ayah tidak mau saya 

meneruskan cuman saya meneruskan sendiri, ayah dulu tampil sangat 

sangar” 

Namun dalam proses waktu kecil hingga besar Informan selalu ingin masuk 

ke dalam lakon ludruk, namun keinginannya selalu tidak di perbolehkan oleh orang 

tua, ludruk sendiri di mata LUP sudah menjadi seperti rutinitas rutin atau bisa di 

bilang sebagai jiwa yang sudah tertanam di dalam diri LUP sendiri, sehingga LUP 
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tidak bisa merelakan atau melepaskan begitu saja. Orang tua LUP yang menjadi lakon 

ludruk tersebut sudah menjadi lakon ludruk dari waktu yang lama, dan waktu yang 

lama itu membuat ia menjadi ingin bergelut di dunia ludruk karena ada kebanggaan 

tersendiri pada waktu itu. 

III.1.2 Informan Kedua (DEW ) 

Informan yang kedua adalah DEW. DEW sendiri adalah seniman yang tidak 

hanya menggeluti dunia ludruk, namun sebelum terjun ke ludruk DEW sendiri 

mempunyai basic tari dan sebelum masuk ludruk DEW juga pernah masuk dalam 

kesenian Reog Ponorogo yang berada di wilayah Surabaya. DEW sendiri merupakan 

ini merupakan seniman yang sudah bergelut selama lebih dari 8 tahun. DEW sendiri 

beragama islam yang mengetahui ludruk setelah masuk di kesenian srimulat dan 

kemudian ia bertanya pada ayahnya untuk masuk ke kesenian yang pernah 

membesarkan ayahnya di kesenian ludruk sendiri. 

“bapak kan satu tipe dengan ibu, dari ludruk semua suami saya dari 

seni jawa tengah, jadi istilah kalau saya masih mendapat postiv untuk 

belajar dan tidak melihat dari fee / salary nya. Kalau buat trend – 

trend aja mending gak usah, begitu kata orang tua dan suami saya.” 

 

Ayah sendiri memang support saya untuk masuk ke ludruk, kemudian saya 

masuk di ludruk yang di gawangi oleh LUP sendiri, dan DEW di ludruk ini masih 

belajar karena meskipun DEW anak dari pemain ludruk tidak memungkinkan ia 

sendiri harus latihan guna meningkatkan kualitas bermain waktu pementasan. 
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Namun sebelum masuk ke ludruk DEW selalu meminta saran kepada ayah 

karena ayah sendiri sudah pernah masuk ke ludruk namun ayah dari DEW sendiri 

sempat tidak setuju untuk masuk ke dalam ludruk 

“ayah memang gak seberapa setuju mas mungkin satu itu pergaulan, 

mungkinkan beliau sudah pernah di lingkup kesenian cuman jogoen 

begitu katanya dan bilang bojomu kongkon ngeterno dan juga saya 

juga takut dengan mercon, lha dari dulu kalau pementasan ada 

mercon saya di suruh menjauh dulu mas” 

 

Setelah saya masuk dan mendapat positive dari masuk ludruk, memang di 

ludruk arboyo ini mempunyai jadwal yang pasti untuk latihan namun sebelum 

perform waktu pementasan pasti dalam ludruk arboyo ada briefing untuk blocking 

dan juga pembicaraan untuk anggota yang tidak bisa tampil untuk pementasan. 

Ludruk yang diketahui DEW sendiri sudah dari kecil karena sering melihat ayahnya 

tampil namun untuk mengenal ludruk sendiri DEW masih baru. 

“untuk taunya dari kecil tapi untuk mengenal lebih seperti sekarang 

ya barusan ini mas, baru masuk ludruk ini baru saya lebih mengenal 

ludruk. Kalau dengan bapak lebih ke lawaknya aja, namun untuk 

berkecimpung di dunia ludruk ya baru di arboyo ini.” 

 

Memang ayah sudah mengenal ludruk sejak dulu jadi DEW sendiri juga sudah 

mengetahui ludruk namun untuk menggeluti dan belajar ludruk juga baru – baru ini. 

Keinginan DEW sendiri juga sangat besar untuk mengikuti kesenian di Jawa Timur, 

DEW tidak menutupi juga kalau akan bergelut ke kesenian seperti Srimulat dan 

Wayang Orang. 
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III.1.3 Informan Ketiga (LEN) 

Informan ketiga peneliti adalah LEN. LEN adalah seorang perempuan yang 

bekerja di bidang kesenian. LEN sendiri mempunyai basic tari sama seperti DEW 

namun tidak pernah ada dari orang tua untuk memberikan LEN les atau ajaran dari 

orang tua. Sehingga LEN sendiri belajar dengan otodidak. LEN merupakan pemain 

ludruk yang sudah cukup terkenal karena sering juga di panggil di ludruk – ludruk 

luar kota sebagai bintang tamu. LEN sendiri mengetahui ludruk waktu kecil namun 

keinginan untuk masuk ludruk pada waktu itu memang belum ada, keinginan LEN 

sendiri adalah untuk menemui para pemain ludruk karena menurut LEN sendiri para 

pemain ludruk mempunyai kharisma tersendiri. LEN juga mengakui dapat mencukupi 

hidupnya dari ludruk sendiri, karena kesenian menurutnya bisa menjadi pekerjaan 

utama namun harus dengan penuh sungguh – sungguh untuk menekuni dunia 

tersebut. LEN dan keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang memiliki tingkat 

ekonomi mengengah ke atas. Memang untuk pertama kali LEN mengetahui ludruk 

adalah saat orang-orang berbondong-bondong melihat kesenian ludruk waktu itu. 

Namun pada waktu ada acara yang di adakan oleh Srimulat untuk lawakan ternyata 

LEN memenangkan lomba tersebut. 

“saya masuk ludruk itu tahun 2008 tapi saya aslinya bukan ludruk 

langsung, aslinya dulu itu ikut lomba komedi yang bekerja sama 

dengan srimulat, waktu itu saya langsung terpilih dari salah satu 

peserta dari 32 grup, kemudian saya di ajak keliling selama satu 

tahun, lha dari situ di Srimulat pas maen barengan dengan ludruk dan 

ketemu orang ludruk, lha di ajak maen di ludruk” 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



87 
 

 

 

Setelah masuk ke dalam kesenian ludruk LEN memang merasa sangat senang 

karena dari situ ia menghasilkan uang, karena LEN sendiri sebelum itu memang 

belum bekerja, karena memang banyak yang mendukung LEN untuk masuk ke 

kesenian tersebut akhirnya LEN terjun langsung ke dunia kesenian ludruk tersebut. 

LEN sendiri memang mempunyai banyak dukungan saat ini namun saat memulai 

pekerjaan di kesenian tersebut terdapat beberapa orang yang tidak mendukung LEN 

salah satunya adalah keluarganya sendiri, karena menurut keluarganya ludruk 

memang terdengar jelek sehingga keluarga tidak mendukung. 

“iya, waktu dulu ludruk itu kan gebyar gitu mas, kalau kita lihat dulu 

itu artis mas, tapi pergaulannya itu di luar itu cara berdandan di luar 

umum” 

 

Perkembangan kualitas dari LEN membuat keluarga akhirnya mendukung 

dengan apa yang dikerjakan oleh LEN, karena kualitas tersebut maka LEN sering di 

panggil oleh ludruk lain untuk menjadi bintang tamu, namun LEN juga masih sering 

main di ludruk Arboyo karena dari arboyo juga LEN belajar dan juga Arboyo sendiri 

berbeda dengan ludruk yang lain karena mengusung anak muda, berbeda dengan 

ludruk yang lainnya banyak yang melinatkan orang tua untuk bermain sehingga peran 

untuk anak muda sendiri berkurang, berbeda dengan arboyo karena meskipun ada 

peran sebagai orang yang sudah tua tetap di perankan oleh anak-anak muda. 
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“yang pasti adalah anak muda, karena arboyo tidak menggunaka 

orang tua mas ya dan adegan – adegan untuk orang tua, mbok ya 

tetep di mainkan oleh anak muda mas.” 

 

Memang banyak sekali pemain – pemain muda di ludruk arboyo namun untuk dia 

sendiri berpendapat bahwa karena disini banyak pemain muda maka harus sering-

sering latihan, LEN mengaku bahwa dia meskipun banyak tanggapan dari ludruk 

yang lain, LEN sendiri hampir jarang absen untuk latihan yang ada di ludruk Arboyo. 

Karena menurut LEN sendiri untuk membuat ludruk semakin bagus dan bersaing 

dengan ludruk yang lain maka harus memperbaiki kualitas dari pemain dan juga 

ludruk tersebut. 

Untuk penonton sendiri menurut LEN memang tidak jauh berbeda dengan yang dulu 

saat LEN masuk ke dunia ludruk, namun memang peminat bagi anak muda untuk 

melihat juga jarang. Ada keinginan sendiri dari LEN supaya ludruk ini bisa di lihat 

oleh anak muda dan bukan itu saja LEN sendiri ingin ada anak muda yang mau 

masuk ke ludruk karena di ludruk ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

“memang banyak orang tua di banding anak muda, tapi untuk 

sekarang sudah ada anak muda yang menonton, kalau untuk anak 

muda di kasih tontonan wanita cantik untuk pementasan untuk 

pancingan agar lebih tertarik dan juga ada campur sarian agar anak 

muda tertarik. kalau kendala memang anak muda kurang senang pada 

ludruk karena kita yang sebagai sesepuh pemain ludruk kurang 

merangkul anak – anak muda, tapi saya yakin untuk 5 tahun kedepan 

apsti banyak anak muda yang bermain ludruk, contoh saja sekarang 

adalah ludruk arboyo ini” 
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Dari kutipan tersebut sangat terlihat jelas harapan-harapan dari LEN untuk 

menunjukkan kepada generasi – generasi muda agar mengikuti kesenian ludruk ini, 

karena kesenian ludruk juga bisa maju dan berkembang.  

III.1.4 Informan Keempat (AGU) 

 Informan yang ke empat adalah AGU. AGU adalah mahasiswa jurusan 

kesenian di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta atau lebih di kenal dengan sebutan 

STKW yang berada di daerah Klampis Anom. Dia sendiri beragama islam dan masuk 

di jurusan teater, menurut AGU jurusan teater ini juga untuk member pelajaran yang 

baru juga untuk kesenian yang di geluti oleh AGU yaitu ludruk. AGU sendiri 

memang mengetahui ludruk sejak kecil namun pengetahuan ludruk sendiri tidak 

pernah di tularkan ayah secara langsung karena waktu itu AGU masih kecil dan 

waktu sudah dewasa ayahnya meninggal. 

“kalau masalah ajaran sendiri memang tidak pernah mas, tapi kalau 

saran – saran ada mas, karena pergaulan di ludruk sendiri kan pergi 

malam dan pulangnya pagi” 

 

Ayah dari AGU sendiri sebelum meninggal tidak menyetujui ia masuk ke dunia 

ludruk, karena ayah AGU sendiri mengetahui waktu beliau tampil sekitar 80an lebih 

antusias masyarakat untuk menonton pagelaran ludruk sudah mulai menurun, anak – 

anaknya sendiri tidak boleh ada yang memasuki dunia kesenian, karena waktu itu 

ayah AGU sangat marah ketika kakak – kakak dari AS mau ada pementasan di 

kampong, namun untuk AGU sendiri waktu ayahnya akan meninggal, AGU sendiri 
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seperti mendapatkan restu dari ayahnya untuk meneruskan kesenian yang telah 

membesarkan nama dari ayahnya. 

“awal itu waktu ngeludruk di kampong, ketika ayah kondisi sakit dan 

menjelang meninggal tapi entah kenapa, kalo menurut saya pribadi 

seolah – olah ayah sendiri seperti merestui saya untuk masuk ke 

kesenian ini. Karena waktu akan pentas itu malah ayah saya yang 

meriaskan make up ke saya, jadi dari 4 bersaudara pengalaman kakak 

– kakak saya mau pentas di panggung malah di marahi oleh ayah” 

 

Untuk meneruskan juga tidak mudah, AGU sendiri berjuang supaya generasi generasi 

muda sekarang mengetahui ludruk itu sudah berinovasi dengan cerita yang baru 

namun tetap tidak meninggalkan pakem dari ludruk sendiri. AGU sendiri sudah 

mengetahui bahwa untuk hidup di kesenian ludruk sendiri memang sangat sulit untuk 

saat ini, namun untuk pelesariannya, AGU masih akan berusaha dengan teman-teman 

AGU, karena ia sendiri yakin bahwa warisan budaya ini tidak akan menghilang atau 

mati. 

“kalau menurut saya sendiri tidak mau tahu ludruk itu laku atau tidak, 

tapi prinsip saya sendiri saya di kesenian ludruk ini bukan hidup dari 

ludruk tapi menghidupkan ludruk, untuk melestarikan ludruk, ludruk 

ini jangan di gunakan sebagai pekerjaan tunggal namun di pandan 

sebagai pelestarian ke kesenian itu sendiri.” 

 

Menurut AGU perbedaan yang ludruk yang dulu memang sangat terkenal dan sangat 

popular sehingga bisa dijadikan pekerjaan utama namun untuk era yang sekarang 

memang di rasa sangat sulit, AGU sendiri juga sebagai saksi bahwa dia bisa dihidupi 
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oleh ludruk dari ayahnya, memang sebagai anak bisa menolak apalagi waktu itu ayah 

dari AGU sudah tidak setuju dengan anaknya yang meneruskan dunia kesenian. 

“ ya yo opo maneh mas, jenenge kacang gak ninggal anjaran, gak 

adoh teko kulite, semuanya mendukung, dari keluarga kecuali ayah” 

dari pernyataan AGU ini, AGU tidak bisa lepas dari kesenian ludruk yang 

membesarkan dan menghidupi AGU, namun ia sendiri tidak merasa ada paksaan dari 

manapun karena kesenian ludruk merupakan kesenangan bagi AGU. Keluarga dari 

AGU sendiri memang sangat mendukung masuk ke kesenian ludruk namun harus ada 

prinsip dari AGU untuk meneruskan dengan sungguh – sungguh. Karena ayah dari 

AGU sendiri memiliki anggapan tersendiri mengapa anak-anaknya tidak boleh 

meneruskan di kesenian ludruk. 

“dulu ayah tidak pernah setuju kalau anak – anaknya terjun ke 

kesenian ludruk, karena ayah menganggap di ludruk sendiri iku 

soroh, apalagi untuk ke depan ludruk itu tidak menjanjikan. Salah 

satu utama yang jadi masalah itu di ekonominya dan effect juga dari 

pergaulan tapi kalau menurut ayah sendiri effect dari pergaulan 

sendiri bisa di minimalisir dari orang itu sendiri” 

 

Pengakuan dari AGU sendiri bahwa banyak yang melihat itu adalah kalangan tua 

namun keinginan AGU memang untuk kalangan muda juga melihat pemntasan 

ludruk. Terbukti dari pernyataan AGU sendiri dengan berjalannya waktu AGU waktu 

ada pementasan di irama budaya banyak dari anak muda yang melihat 

pementasannya. 
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“Alhamdulillah sekarang sudah ramai daripada yang dahulu, karena 

menurut saya sendiri dari jalan cerita, seting, dan lain lain kami jauh 

berbeda dengan yang penerus – penerus lama, namun  saya sendiri 

berpegang teguh kalau ludruk ini tidak akan meninggalkan 

pakemnya” 

 

Menurut AGU sendiri pakem dari ludruk sendiri memang tidak bisa ditinggalkan 

karena pakem memang sudah ada sejak dulu, pakem sendiri itu menurut AGU ada 

tiga yaitu ngeremo, kidungan dan juga jula-juli. 

AGU juga menambahkan ludruk ini bisa popular kembali namun tidak akan kembali 

pada masa jayanya seperti dahulu karena ludruk sekarang masih seperti dahulu masih 

belum berkembang namun AGU sendiri percaya bahwa ludruk ini tidak akan bisa 

hilang dari kesenian Jawa Timur karena memilik kekhasan sendiri dan juga AGU 

percaya bahwa ada yang akan membantu untuk melestarikan dan juga membantu 

dalam segi yang lain. 

“keinginan ludruk menjadi popular, kalau harapan saya untuk saat ini 

ludruk tidak akan bisa maju lagi kalau ludruk ini berjalan sendiri, tapi 

harus berjalan beriringan dengan lembaga apalagi pemerintah sudah 

ada upaya namun upaya sendiri tidak ada kesinambungan untuk 

kedepan selalu putus – putus gitu, tidak ada kegiatan yang jangka 

panjang” 

 

Dari pernyataan ini menurutnya dari ludruk sendiri juga harus berkembang sesuai 

keingan masyarakat sebagai penonton karena penonton merupakan konsumen dari 

kesenian ludruk sendiri, dengan adanya ludruk yang sudah banyak di Surabaya dan 

berkembang membuat ludruk akan bisa popular seperti dulu. 
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III.2 Temuan Data 

III.2.1 Reaksi Orang Tua Pemain Ludruk Terhadap Keputusan Anak 

Masuk Dunia Kesenian Ludruk 

Menurut data yang diperoleh peneliti, terdapat keseragaman reaksi orang 

tua saat pertama kali anaknya memutuskan untuk masuk ke kesenian ludruk. 

Hal itu dapat ketahui dari pernyataan ke empat informan yang menyatakan jika 

masuk ke kesenian ludruk dikarenakan kesukaannya pada seni tersebut. Untuk 

memasuki kesenian tersebut banyak dari informan berusaha untuk mencapai 

kualitas yang bagus supaya tidak terkesan seperti hanya main – main di 

kesenian ini. DEW contohnya mengatakan bahwa dia bersungguh – sungguh 

mengikuti kesenian ludruk dan juga mempelajarinya 

“bapak kan satu tipe dengan ibu, dari ludruk semua suami saya dari 

seni jawa tengah, jadi istilah kalau saya masih mendapat postiv untuk 

belajar dan tidak melihat dari fee / salary nya. Kalau buat trend – 

trend aja mending gak usah, begitu kata orang tua dan suami saya.” 

Tidak dipungkiri jika mengikut kesenian ludruk memang mebuat para 

seniman semakin menikmati apabila sudah masuk dan menggeluti dunia ini. 

Hal itu diutarakan juga oleh LEN dimana ia semakin percaya diri ketika sudah 

memasuki kesenian ludruk. Tetapi bukan berarti LEN melupakan latihan – 

latihan untuk semakin mengembangkan improvisasi saat dipanggung. LEN 

sendiri menemukan sesuatu yang berbeda ketika ada pementasan. Berikut 

ungkapan LEN. 
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“saya seneng kerja di ludruk mas, seneng – seneng aja maen di 

ludruk, seneng aja maen di kesenian jawa timur jadi enjoy meskipun 

keadaannya seperti ini” 

Dari kutipan tersebut dapat diketahui jika LEN secara tulus mencintai 

seni meskipun dia juga menerangkan adanya keadaan yang berbeda dengan 

yang dulu dan sekarang, bukan karena ludruk kesenian yang kuno melainkan 

memang jiwa dari LEN sendiri sudah berada di kesenian ini, bukan karena 

pandangan dari orang tua ataupun dari lingkungannya.  

 

Tabel 3.1 

Reaksi orang tua saat anak memasuki kesenian ludruk 

No Informan Reaksi orang tua 

1 LUP Dimarahi oleh ayah saat selesai 

pementasan 

2 DEW Tidak didukung ayahnya karena ludruk 

sendiri terkenal negative 

3 LEN Keluarga tidak setuju karena ludruk 

terkenal sangat popular dan juga 

dengan jam pementasan yang malam 

juga dengan pergaulan yang negative 

4 AGU Tidak boleh masuk kesenian ludruk 

karena pekerjaan ludruk tidak 

menjanjikan 
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Dari semua pernyataan informan bahwa semua orang tua yang sudah 

menjalani profesi pemain ludruk tidak menginginkan anaknya untuk bermain ludruk, 

terdapat jawaban yang sama seperti LEN dan DEW karena ludruk sudah terkenal 

negative dengan pergaulan karena jam pementasan yang terlalu malam. Namun dari 

semua informan sendiri akhirnya mendapat persetujuan dari masing – masing orang 

tua karena usaha dari mereka, usaha yang mereka tunjukkan memang melalui proses 

yang lama. Tindakan yang dilakukan informan memang sangat mempengaruhi 

keputusan orang tua saat semua informan melakukan usaha dengan melesatarikan dan 

juga bersungguh – sungguh meneruskan kesenian ludruk ini. 

Tabel 3.2 

Tindakan yang dilakukan untuk mendapat persetujuan dari orang tua 

No Informan Usaha yang dilakukan 

1 LUP Banyak bertanya kepada ayah dan banyak 

berlatih 

2 DEW Berlatih untuk menampilkan pementasan 

yang lebih baik dan juga mengikuti ludruk – 

ludruk yang lain supaya mendapat pelajaran 

3 LEN Memperbaiki kualitas dengan belajar 

supaya pementasan terlihat lebih baik lagi 

4 AGU Masih belajar ke ludruk – ludruk yang lain 

dan juga ingin menampilkan inovasi - 

inovasi 
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Usaha yang dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari orang tua 

menjadikan semua informan berlatih dan juga banyak belajar di dunia ludruk, karena 

ludruk sendiri menurut AGU merupakan pementasan yang sangat kompleks sehingga 

banyak memerlukan latihan 

“ludruk ini sangat kompleks dari berbagai unsure ada semua, tari 

music, seni peran, semua unsure ada di ludruk, dan juga ada yang 

saya sukai itu karakter jawatimuran yang sangat kental sekali” 

 

III.2.2 Pandangan Anak Pemain Ludruk tentang Kesenian Ludruk 

Menurut data yang di peroleh dari semua informan, terdapat banyak kesamaan 

jawaban dari semua informan banyak dari informan mengetahui ludruk memang 

sejak kecil namun untuk bergabung ke kesenian tersebut memang saat – saat dewasa 

karena dalam pembahasan sebelumnya banyak orang tua dari masing – masing 

informan tidak setuju dengan anaknya apabila masuk ke kesenian ludruk. LUP sendiri 

sudah di ajak ayahnya untuk melihat waktu pementasan dan waktu itu juga ayah dari 

LUP merupakan pemain ludruk yang sering berpindah-pindah 

“dulu waktu saya kecil memang di ajak ayah untuk muter – muter 

keliling untuk tanggapan, sehingga saya kalau di bilang tahu ludruk 

ya dari kecil mas. Pada waktu itu memang sangat banyak tanggapan 

untuk ludruk dari kelompok ayah, sehingga banyak tanggapan juga 

banyak jalan – jalan ke daerah – daerah.” 

 

Kesenian ludruk sendiri memang sudah terkenal sejak dulu namun seiring 

perkembangan jama ludruk semakin tidak di minati oleh masayarakat, menurut AGU 
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sendiri memang harusnya ludruk mulai berkembang dan juga menyesuaikan dengan 

keadaan masyarakat yang sekarang karena masyarakat sendiri juga sebagai 

konsumen, dia sendiri menambahkan masyarakat hanya sebagai penikmat kesenian 

ludruk, sehingga adanya paksaan untuk kesenian ludruk sendiri untuk menginovasi 

agar masyarakat bisa menikmati kesenian ludruk. 

AGU sendiri mengenal ludruk sejak kelas 4 SD, seringnya melihat ayahnya 

tampil pada tahun 1960an sampai 1980an sehingga AGU sendiri mengetahui pasang 

surut ludruk, namun untuk mengenal kesenian ludruk sendiri. 

“awal itu waktu ngeludruk di kampong, mengenal ludruk sejak kelas 4 

SD” 

AGU sendiri meneruskan ludruk dari kelas 4 SD namun berbeda dengan LEN 

yang mengetahui ludruk sejak kecil dengan melihat ludruk dan mendengar ludruk 

dari radio. 

“sejak kecil mas, dulu sering di ajak nenek nonton ludruk, dulu kalau 

ada ludruk maen di lapangan semua orang berbondong – bonding 

nonton ludruk dan juga sering dengerin ludruk RRI pada waktu itu 

dan waktu kecil juga ada harapan untuk bisa bermain di ludruk” 

Dilihat pernyataan LEN awalnya hanya ingin untuk kedepannya bisa mengikuti 

pementasan ludruk namun perjalanan LEN sendiri untuk mengenal ludruk cukup 

lama karena untuk pertama LEN sendiri menjuarai lomba komedi dari Srimulat, 

untuk selanjutnya LEN sendiri di ajak melihat ke kesenian lain, akhirnya LEN sendiri 

memutuskan untuk belajar di kesenian ludruk hingga sekarang. 
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Tabel 3. 3 

Cara informan mengenal kesenian ludruk 

No Informan Mengenal ludruk 

1 LUP Mengenal ludruk sejak kecil karena di ajak 

waktu pementasan  

2 DEW Sering melihat ayah bermain ludruk, sehingga 

mengetahui ludruk sejak kecil 

3 

 

LEN Mengetahui ludruk dari pementasan dan juga 

radio dan mempunyai keinginan untuk 

bergabung 

 

4 AGU Mengenal ludruk sejak kelas 4 SD dan sudah 

melakukan pementasan di kampung 

 

Pengetahuan semua informan mengenai kesenian ludruk memang sejak kecil 

namun setelah memasuki kesenian tersebut, semua informan memiliki pandangan – 

pandangan ke kesenian ludruk sendiri. Pengetahuan ke kesenian ludruk sendiri 

mengikuti proses dari kesenian tersebut karena pengetahuan adalah informasi atau 

maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, 

pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya 

untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau 

dirasakan sebelumnya. (https://id.wikipedia.org/wiki). 
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Menurut DEW sendiri pandangan ludruk sudah diketahui sebelum masuk 

ludruk karena orang tua DEW sendiri sudah memberikan nasehat, dan dari proses 

masuk ke kesenian ludruk hingga sekarang DEW mengetahui bahwasanya ludruk 

sendiri merupakan kesenian tradisional yang masih bertahan 

“jadwalnya lebih ramai yang dulu daripada sekarang hahahaha, dan 

tidak berkembang seperti yang dulu tapi memang ini adanya ludruk 

arboyo diharuskan bisa menjadi senjata buat ludruk sendiri buat 

naik.” 

DEW sendiri bisa melihat perbedaan pementasan dari dulu hingga sekarang 

karena pengetahuan DEW mengenai ludruk memang sejak kecil, ia sendiri juga 

mengetahui apabila para seniman ludruk memang serius menggelutinya maka akan 

bisa bertahan meskipun keadaan ludruk yang menurun. 

“kalau orang itu memang fight di sana dan memang mencintai dunia 

seni saya rasa bisa, untuk seperti orang tua saya bisa menyekolahkan 

saya dan mengkuliahkan saya, ya nanti di kembalikan ke pribadi 

masing – masing apakah bisa fight di dunia kesenian” 

 

Dari berbagai pandangan informan yang lain, LEN sendiri mengetahui 

keadaan ludruk karena LEN sendiri sudah memasuki kesenian ludruk. Dalam 

perkembangannya LEN sendiri sudah masuk ke kesenian ludruk 8 – 10 tahun 

sehingga dalam perkembangan ludruk LEN sedikit banyak sudah merasakan dan 

mengetahui. 
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“saya langsung kerja di ludruk saja mas, seneng – seneng aja maen di 

ludruk, seneng aja maen di kesenian jawa timur jadi enjoy meskipun 

keadaannya seperti ini, ya meskipun berbeda dengan dulu untuk 

sekarang ini saya tetep bisa makan dan gaji dari ludruk bisa 

menyekolahkan anak dari penghasilan ludruk” 

 

Pandangan dari semua informan diketahui dari proses informan memasuki kesenian 

ludruk itu sendiri. 

 

Tabel 3.4 

Pandangan informan pada kesenian ludruk 

No Informan Pandangan informan pada kesenian 

ludruk 

1 LUP Ludruk memang sangat terkenal dulu namun 

untuk sekarang harus ada perkembangan 

untuk generasi muda untuk memberikan 

kualitas yang lebih baik 

2 DEW Ludruk Arboyo bisa menjadi senjata utama 

untuk membuat masyarakat mencintai ludruk 

seperti jaman kejayaan 

 

3 LEN dulu memang banyak yang datang untuk 

melihat ludruk karena memang tidak ada 

saingannya, tapi sekarang harus ada inovasi 

dari setting ludruk sendiri agar anak muda 

menyukai ludruk 

 

4 AGU Adanya perbedaan penonton waktu dulu 

dengan sekarang dan membuat para generasi 

muda harus berjuan keras untuk 

mempopulerkannya lagi 
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Dari tabel di atas tersebut dari semua informan mengetahui ludruk dengan 

pandagan mereka karena dari informan sendiri sudah memasuki kesenian ludruk, dan 

dari data tersebut terlihat usaha dari informan untuk mempertahankan dan juga untuk 

melestarikan kesenian tradisional ini. Pelestarian ludruk sendiri tidak hanya 

tergantung dari pemain ludruk namun dari antusias masyarakat dan juga bagi generasi 

muda untuk mulai menyukai kesenian dari daerahnya, menurut LEN sendiri upaya 

dari pemain ludruk sendiri sudah dilakukan untuk menarik minat generasi muda. 

“Anak muda juga ada pilhan lain seperti orkes dan band. Anak muda 

sekarang memang terpaut dengan lagu dan kurang senang dengan 

dunia yang dulu, maksut saya kan uri uri budoyo jadi walaupun 

ludruk itu jaman dulu bisa di versikan dengan jaman sekarang., 

dengan memasukkan gadis cantik di awal kan juga bisa mas” 

 

Namun menurut LUP sendiri juga mempunyai pandangan bagi generasi muda 

agar mencintai kesenian ludruk dengan mengubah konsep dan cerita lebih ke jaman 

modern, karena menurut LUP generasi muda tidak akan menyukai cerita – cerita 

pementasan yang kuno.  

“supaya bisa di terima oleh generasi muda untuk saat ini, karena 

ludruk arboyo sendiri sudah berbeda dengan ludruk yang lain, kami 

mengusung konsep dan cerita yang berkembang, kesadaran anak 

muda untuk mencintai ludruk paling tidak merika menikmati ludruk 

untuk saat ini dan juga ludruk sendiri harus ada perkembangan untuk 

di cintai oleh penonton.” 
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III.2.3 Memaknai Kesenian Ludruk 

Setiap orang pasti mempunyai makna akan sesuatu, baik itu yang ada pada 

dirinya sendiri dan juga orang lain. Goffman dalam teorinya mengungkapkan sebuah 

konsepsi mengenai diri (self), yaitu bagaimana seseorang memaknai dirinya sendiri 

sebelum ia mendengar tentang dirinya dari orang lain (identity). Konsepsi mengenai 

diri ini terbentuk sebelum seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga 

hal ini adalah murni konsep yang dimilikinya terhadap dirinya sendiri. Pemaknaan 

sendiri terjadi karena proses interaksi anak keturunan langsung pemain ludruk dengan 

orang tua mereka dan juga interaksi yang terjadi dengan lingkungan yang ada di 

sekitar mereka, karena lingkungan merupakan factor yang mempengaruhi actor. 

  Blumer dalam Poloma (2010:258) mengungkapkan bahwa manusia bertindak 

beradasarkan makna yang dimilikinya terhadap sesuatu. Pemaknaan tersebut 

kemudian disempurnakan melalui proses interaksi yang berlangsung. Namun 

pemaknaan manusia terhadap sesuatu tidak hanya terjadi selama proses interaksi. 

Manusia secara pribadi memiliki pemaknaan tersendiri terhadap berbagai hal. 

Demikian pula dengan anak pemain ludruk, mereka harus menjalankan peran yang 

berbeda dan dengan usaha untuk pelestarian ludruk. 

Anak pemain ludruk yang merupakan keturunan langsung pemain ludruk 

memang memiliki pemaknaan sendiri tentang kesenian ludruk sehingga kesenian ini 

mempunyai makna sendiri bagi setiap informan, namun terdapat kesamaan juga pada 

informan mengenai kesenian ludruk. 
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Tabel 3.5 

Pemaknaan anak pemain ludruk pada kesenian ludruk 

No Informan Pemaknaan terhadap kesenian ludruk 

1 LUP Kesenian Ludruk sudah saya sukai dan 

menjadi jiwa, adanya keinginan sendiri untuk 

masuk ke kesenian ludruk 

2 DEW Adanya keinginan untuk belajar karena di 

ludruk bukan hanya sekedar komedi juga 

terdapat ilmu yang dipelajari 

3 LEN Ada perasaan senang dan enjoy saat masuk 

ke kesenian ludruk, adanya kesenangan 

pribadi saat pementasan dan juga adanya 

kebanggan dengan masuk ludruk sekarang 

karena orang tua juga bangga  

4 AGU ludruk mempunyai banyak unsur, tari music, 

seni peran, semua unsure ada di ludruk, dan 

juga ada yang saya sukai itu karakter 

jawatimuran yang sangat kental sekali 

 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa masing – masing informan memaknai 

kesenian ludruk dengan berbeda – beda, AGU misalkan memaknai ludruk 

mempunyai tempat untuk belajar namun ada sebagian dari pikiran bahwa kesenian 

ludruk ini merupakan tanggung jawabnya karena adanya kebutuhan AGU waktu lalu 

dipenuhi dengan mata pencaharian ludruk. 
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“itu secara pasti iyah, kan saya ada beban tersendiri mas, saya 

sendiri di hidupi oleh ludruk, sandang pangan keluarga dari ludruk, 

mangkannya saya harus mampu menghidupi ludruk” 

 

Adanya tanggung jawab karena pernah dihidupi oleh ludruk AGU memiliki 

tanggung jawab untuk melestarikan ludruk dengan cara berusaha agar ludruk tidak 

pernah ditinggal oleh masayarakat. Adanya keinginan untuk melanjutkan pelestarian 

ludruk merupakan harapan dari dirinya sendiri namun untuk saat ini ludruk tidak akan 

bisa berkembang apabila berjalan sendiri. Sedangkan menurut DEW memang pernah 

ada perkataan karena anak pemain ludruk sehingga DEW di haruskan meneruskan 

ludruk padahal menurut DEW sendiri untuk masuk ke kesenian sendiri harus ada niat 

dari pelaku kesenian sendiri. 

“saya sebelumnya sudah di reog dan juga tari, saya dulu sanggar 

hadrah, dan reog, kemudian saya tau ludruk, kemudian ada omongan 

“awakmukan anak’e wong ludruk gak kepingin nerusno nak ludruk 

ta?” bukan karena saya anaknya orang ludruk tapi kalau saya ingin 

belajar pasti saya akan masuk ke ludruk juga untuk belajar, di sini 

kan ada gabungan komunitas kesenian dari ludruk, wayang orang dan 

ketoprak dan akhirnya saya ingin belajar ketoprak dan wayang orang 

namun saya terbatas di bahasa.” 

 

 

Keinginan DEW sendiri untuk belajar membuatnya masuk ke kesenian 

ludruk, bukan karena DEW merupakan anak dari pemain ludruk membuatnya masuk, 

keinginan belajar yang kuat dan juga ingin melestarikan kesenian ini, namun DEW 

sendiri tidak membatasi hanya kesenian ludruk sedangkan menurut DEW ada 

keinginan untuk belajar ke kesenian yang lain. adanya keterbatasan tersendiri 
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membuat DEW memutuskan untuk belajar terlebih dahulu di kesenian ludruk. 

Nasehat dari orang tua DEW agar tidak menjadikan beban seperti tidak 

mementingkan pendapatan dari kesenian yang di ikuti dan tidak mengeluhkan 

kegiatan kesenian. 

 

III.2.4 Regenerasi Kesenian Ludruk 

Kesenian memang tidak lepas dari regenerasi penerus agar pelestarian seperti 

ludruk masih bertahan dan juga bisa mendapat tambahan ide dari generasi yang baru, 

kesenian ludruk yang digawangi oleh LUP memang tidak membatasi regenerasi pada 

ludruk Arboyo namun LUP sendiri menambahkan apabila lebih baik apabila yang 

masuk memang sudah mengetahui cara bagaimana ngeremo dan kidungan karena 

dasar dari ludruk sendiri merupakan 2 unsur tadi. Ludruk Arboyo sendiri merupakan 

ludruk anak muda sehingga masuk ke ludruk arboyo sendiri memang tidak ada 

ketentuan yang sangat merumitkan hanya karena ludruk ini adalah ludruk anak muda 

sehingga banyak anak muda yang menjadi anggota dari ludruk arboyo sendiri, 

menurut pernyataan dari LEN sendiri memang yang masuk di ludruk arboyo ini 

merupakan anak – anak muda 

 

“pasti ada seleksi mas, yang pasti adalah anak muda, karena arboyo 

tidak menggunakan orang tua mas ya dan adegan-adegan untuk 

orang tua, mbok ya tetep di mainkan oleh anak muda mas.” 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



106 
 

 

Dari pernyataan LEN sendiri terlihat ketentuan yang masuk di ludruk arboyo 

adalah anak muda karena ludruk ini mengusung generasi muda supaya leboh 

melestarikan budaya lokalnya. Namun menurut LUP sendiri yang sudah di jelaskan 

oleh peneliti dari hasil wawancara, generasi muda yang masuk adanya bakat dan juga 

minat memang sangat dibutuhkan agar bisa mempermudah dalam melakukan latihan 

“memang untuk arboyo kan ludruk untuk yang generasi muda tentu 

yang masuk juga harus muda – mudi, namun untuk yang masuk 

arboyo paling tidak harusnya bisa ngeremo dan juga kidungan karena 

untuk yang masuk tidak bisa ngeremo kan aneh mas, wong ada orang 

dulu bilang kalau kamu bisa ngeremo dan juga kidungan untuk lanjut 

ke ludruk memang sangat mudah, memang ludruk tidak hanya 

ngeremo dan kidungan namun paling tidak harus bisa itu” 

 

Pernyataan dari LUP sendiri dengan adanya ketentuan tersebut tidak membuat 

orang lain atau yang tidak mempunyai dasar tersebut lantas tidak bisa masuk ke 

kesenian ludruk arboyo, namun dengan minat yang besar dan juga latihan yang rutin 

dari nyebeng dan yang lain sudah cukup bagi LUP untuk masuk ke kesenian ludruk, 

ditambahkan lagi dari LUP bahwa ludruk arboyo merupakan ludruk yang belajar, di 

maksudkan belajar karena semua proses menurut LUP baik dari tanggapan dan juga 

kedisiplinan merupakan pembelajaran untuk ludruk arboyo sendiri. Menurut DEW 

sendiri regenerasi dari ludruk sendiri tidak ada masalah sama sekali, karena ludruk 

arboyo sendiri sudah memiliki anggota yang cukup banyak namun dengan kesibukan 

masing – masing sehingga ada yang tidak latihan dan ada juga yang menyempatkan 

waktu untuk latihan. 
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“ada kok mas, tidak ada masalah untuk generasi, yang saya tahu ya 

masih banyak kok yang ikut di ludruk mas, tidak ada masalah. Emang 

kalau jadwal latihan harinya tetep hari kamis, tapi kalau ada 

pementasan juga di tanya dulu, hari ini kamu bisa nggak buat pentas, 

gitu mas, kalau emang gak bisa akan di gantikan orang lain biar ndak 

ngerubah.” 

 

Dari pernyataan DEW sendiri selalu ada pemberithuan bagi pemain ludruk 

sehingga tidak mengganggu jadwal utama para pemain, namun untuk regenerasi 

ludruk sendiri tidak ada masalah. Regenerasi ludruk sendiri membutuhkan 

konsenstrasi dan usaha yang cukup keras karena memang terkesan muda namun 

apabila diaplikasikan memang sulit, karena banyak anak muda yang tidak menyukai 

ludruk karena memang perkembangan jaman mempengaruhi mereka 

“bisa mempengaruhi, seperti internet, games dan juga lihat sinetron 

yang semakin bagus dengan wanita – wanita cantik, india-indiaan 

juga semakin bagus hhahahaha” 

 

 

AGU sendiri memang tidak ingin berdiam diri untuk masalah perekrutan anak 

muda untuk masuk ke kesenian ludruk, ia sendiri mempunyai keinginan bahwa 

generasi muda mengetahui dan ada yang menonton karena AGU sendiri tidak 

menunnggu anak muda yang ingin masuk ke kesenian ludruk. 

“saya sendiri juga menyampaikan ke yg lain menggunakan system 

gethok tular, jadi ada yang mengetahui dan ada yang mau nonton jadi 

ludruk sendiri tidak akan mati” 
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Tidak hanya itu untuk regenerasi muda yang akan masuk menurut AGU 

sendiri harusnya seniman tidak hanya berdiam diri karena apabila berdiam diri maka 

sedikit yang akan masuk ke kesenian ludruk. 

“kalau masalah seleksi memang tidak namun untuk perekrutan sendiri 

saya sendiri tidak mau menunggu untuk orang yang mau masuk malah 

kalau bisa kita yang mendatangi, kalau bisa kita yang jemput bola 

malah jangan diam aja, kalau seperti itu terus ya tidak akan ada 

penggantinya mas” 

 

 

 

Adanya ide untuk jemput bola pada regenerasi muda memudahkan untuk 

member pengetahuan bahwa pentingnya kesenian ludruk sendiri, karena ludruk 

memang tak sepopuler dulu. Karena menurutnya masyarakat apabila dipandang 

sebagai penerus budaya maka seharusnya masayarakat mempunyai keinginan untuk 

masuk ke kesenian ini. Namun pentingnya usaha dari para seniman baik dari ludruk 

maupun kesenian yang lain membuat kesenian yang ada tidak akan terseok-seok 

dengan adanya generasi muda yang akan melanjutkan kesenian yang akan digelutinya 

dan mendapat pembelajaran dari seniman-seniman senior dan juga bagi generasi 

muda bisa membuat ide-ide baru untuk kesenian yang mereka minati. Adanya prinsip 

bagi generasi muda yang melanjutkan kesenian-kesenian tradisional membuat 

harapan cerah bagi kesenian yang sekarang. 
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