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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya menjaga eksistensi Tari 
Lenggang Surabaya di Sanggar Gito Maron Surabaya. Tari Lenggang Surabaya merupakan 
tarian yang diciptakan oleh Dimas Pramuka Admaji pada tahun 1995 sebagai tarian yang 
menceritakan tentang Kota Surabaya. Pada saat itu masih belum ada tarian yang menceritakan 
tentang Kota Surabaya, lalu Walikota Surabaya yang menjabat pada saat itu yaitu Bapak 
Soenarto Soemoprawiro meminta kepada para pegiat tari untuk menciptakan sebuah tarian 
yang mengkisahkan tentang Kota Surabaya itu sendiri. Tari Lenggang Surabaya telah 
mengalami banyak perubahan yang mengiringi perkembangannya hingga saat ini. Eksistensi 
dari tarian ini yang masih terjaga sampai sekarang membuat peneliti tertarik untuk meneliti 
dan mendeskripsikan tentang perkembangannya. Peneliti menggunakan metode deskriptif dan 
pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam, dokumentasi, dan observasi partisipan. Data dianalisis menggunakan teori 
Perubahan Kebudayaanyang menjelaskan bahwa setiap kebudayaan pasti akan mengalami 
suatu perubahan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab berubahnya 
kebudayaan dikarenakan kebudayaan tersebut bersifat adaptif yang menuntut perubahan 
lingkungan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu banyak upaya yang dilakukan oleh 
Sanggar Gito Maron Surabaya itu sendiri untuk menjaga eksistensi dari Tari Lenggang 
Surabaya. Seperti upaya untuk memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat luar, 
lalu dengan mengadakan festival Tarian Lenggang Surabaya, kemudian dengan memberikan 
pengajaran kepada murid-murid sekolah dasar untuk mempelajari Tarian Lenggang Surabaya 
dan yang terakhir dengan memberikan peringatan kepada teman pengajar lainnya jika dirasa 
Tarian Lenggang Surabaya ini mulai mengalami kemunduran. 

 
Kata Kunci: Eksistensi, Tari Lenggang Surabaya, Upaya. 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed to describe the existence of “Lenggang Surabaya Dance” – “Tari 
Lenggang Surabaya” in Sanggar Gito Maron Surabaya. “Tari Lenggang Surabaya” is a 
dance created by Dimas Pramuka Admaji in 1995 as a dance that tells about the city of 
Surabaya. At that time there was still no dance about Surabaya, then the mayor of Surabaya 
Mr. Soenarto Soemoprawiro who served at that time asked dance activist to create a dance 
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that told about the city of Surabaya itself. “Tari Lenggang Surabaya” has undergone many 
changes that accompany its development up to now. The existence of this dance was still awake 
until now to make researchers interested in researching and describing its development. The 
researcher used method with descriptive method and qualitative approach. The researcher 
used data collection techniques thruough deep interview, documentation and participant 
observation. The data obtained will be analyzed using the theory of Cultural Change theory 
which explains that every culture is bound to undergo a change, which is influenced by several 
factors. One of the causes of cultural change was because the culture was adaptive the nature 
that demands environmental change. The results obtained from this research that many 
attempts made by Sanggar Gito Maron itself to maintained the existence of the “Tari Lenggang 
Surabaya”. Such as the effort to provide socialization or training to the outside community, 
then by holding a festival of ”Tari Lenggang Surabaya”, then be tought in the elementary 
school students to learn “Tari Lenggang Surabaya” and the last has been giving a warning to 
the other teachers dance if the deemed of “Tari Lenggang Surabaya” is starting to decline. 

 
Keywords: Existence, “Tari Lenggang Surabaya”, Efforts. 
 
 

PENDAHULUAN 

Kesenian merupakan salah satu bagian 

dari kebudayaan dapat dikategorikan dalam 

5 cabang, yaitu seni tari, seni drama, seni 

rupa, seni musik, dan seni sastra (Kayam, 

1981: 60-61). Dalam pengertian seni 

musik, seni musik adalah seni yang 

menggunakan bunyi, setiap etnik memiliki 

perangkat alat musik tradisional yang 

dimainkan dalam bentuk kelompok ataupun 

individual, lalu ada berbagai jenis lagu yang 

penggunaannya berkaitan dengan adat 

istiadat yang mereka ikuti pada etnik 

tertentu. Seni rupa menggunakan media 

yang mencakup penggunaan ragam motif 

hias yang memperindah bagian tertentu dari 

pakaian adat, alat musik, rumah adat, dan 

sebagainya. Seni tari menggunakan media 

gerak dimana hampir seluruh etnik 

mempunyai tarian yang memiliki fungsi 

berhubungan dengan sistem religi atau 

kepercayaan adat istiadat pada etnik 

tertentu. Sedangkan seni sastra lebih 

menonjolkan tentang keindahan bahasa 

untuk mengungkapkan sesuatu berdasarkan 

apa yang telah dirasakan. Demikian yang 

dimaksud dengan seni drama yaitu suatu 

karya sastra yang ditulis dalam bentuk 

dialog yang tujuannya untuk diperankan 

oleh aktor dan biasanya dipertunjukkan 

pada masyarakat. Hal yang dominan seperti 

ini berlaku di setiap suku bangsa yang ada 

di Indonesia.  

Berkesenian bisa diartikan sebagai 

usaha untuk memperindah atau melengkapi 

tata dan norma kehidupan. Maka dari itu, 

sekurang-kurangnya ada dua aspek 

kesenian yang diperlukan, yaitu aspek 

estetika yang mengkaji semua hal tentang 

keindahan karya seni yang mencakup 

warna, bentuk, tekstur, kehalusan dan 

keahlian yang melahirkan suatu gaya, serta 
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aspek arti dan makna yang mengkaji fungsi 

atau peranan kesenian dalam siklus 

kehidupan masyarakat yang mencakup 

pesan dan kaitan simbol di dalamnya. 

Apabila menguraikan kedua aspek ini, tidak 

hanya berbicara mengenai gagasan dan 

ekspresi perasaan dengan cara memuaskan 

rasa keindahan tanpa mengetahui bentuk 

dan arti sebuah karya seni. Selain itu tidak 

hanya berbicara soal kesenian tanpa 

mengetahui peran-peran yang didalamnya 

ada maksud secara simbolis yang ada dalam 

sebuah karya, di samping kegiatan 

keseniannya itu sendiri sebagai perwujudan 

fungsinya suatu sistem kebudayaan 

(Koentjaraningrat, 2009).  

 Kesenian adalah salah satu bagian 

dari 7 unsur kebudayaan. Kesenian sebagai 

bentuk aktivitas seni budaya yang harus 

dilestarikan keberadaannya bagi 

kehidupan, karena adanya nilai yang tinggi 

harus dilestarikan sebagai budaya bangsa. 

Seni kreasi baru merupakan perpaduan 

antara seni tradisional dan seni garapan 

baru harus tetap dilestarikan juga, karena 

itu juga bisa digunakan sebagai identitas 

suatu kelompok (Koentjaraningrat, 2009). 

Seni tari disini merupakan suatu 

bentuk karya seni yang meliputi gerakan 

ritmis seorang penari yang mengikuti 

alunan musik yang mengiringinya dalam 

gerak. Gerakannya pun bisa dinikmati oleh 

penari itu sendiri dan hal tersebut 

merupakan ekspresi gagasan, emosi atau 

kisah. Sejak dahulu seni tari memiliki 

fungsi yang sangat penting, fungsi dari seni 

tari itu sendiri beragam. Salah satunya yaitu 

sebagai bagian dari upacara keagamaan 

atau menjadi sarana hiburan pada 

pertunjukan seni. Dilihat dari 

perkembangan zaman, seni tari yang 

awalnya dari zaman prasejarah, zaman 

penjajahan, zaman setelah merdeka hingga 

pada sekarang ini memiliki berbagai jenis 

tari yang bebeda-beda bentuknya, serta 

wujud tariannya. 

Eksistensi adalah mengada atau 

keberadaan, contohnya manusia ialah 

makhluk eksistensial. Disebut makhluk 

eksistensial karena selalu menjadi dan 

ketika ia sudah mati, ia menjadi sebuah 

esensi (Soren Kierkegaard, 2001). Jadi 

ditekankan harus ada keberanian dari 

manusia untuk mewujudkan apa yang 

dicita-citakan atau apa yang menjadi 

angan-angan. Manusia selalu berkembang 

dan berproses. Kesadaran akan diri 

merupakan kata kunci, karena melalui 

kesadaran akan dirinya inilah manusia 

berproses ke arah yang lebih baik, tetapi 

manusia berproses tidak selalu menjadi 

lebih baik, ada juga yang menjadi lebih 

buruk. Kesadaran akan diri sendiri muncul 

apabila manusia memiliki kebebasan untuk 

menetukan. Contohnya keberadaan 

Sanggar Gito Maron Surabaya, di sana 

banyak anak yang mengikuti latihan Tari 

Lenggang Surabaya, itu artinya Sanggar 
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Gito Maron akan terus berkembang dan 

berproses menjadi yang lebih baik secara 

terus menerus. 

Tari Lenggang Surabaya berasal dari 

kata Lenggang dan Surabaya. Lenggang 

artinya gerak yang indah, manis, dan tertata 

dengan rapi, sedangkan Surabaya adalah 

nama kota yang merupakan ide garap serta 

tempat pembuatan Tari Lenggang 

Surabaya. Tari Lenggang Surabaya 

merupakan salah satu tarian yang masih 

bertahan keberadaannya dari beberapa 

tarian yang ada, tarian ini harus berjuang 

untuk bertahan ditengah-tengah banyaknya 

tarian modern yang saat ini menjadi 

perhatian semua orang, baik PEMDA 

setempat, penikmat seni tari bahkan pelaku 

seni itu sendiri. Dengan kesadaran betapa 

beratnya menjaga dan melestarikan budaya 

daerah khususnya Tari Lenggang Surabaya 

ditengah pergeseran peminat masyarakat 

akan seni. Saat ini dibutuhkan kerjasama 

dari seluruh kalangan supaya Tari 

Lenggang Surabaya sebagai suatu seni tari 

tradisional yang menjadi ikon Kota 

Surabaya ini tidak punah. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan oleh peneliti adalah kajian dari 

Permatasari (2016) yang berjudul 

“Kesenian Tari Remo (Studi Deskriptif 

tentang Eksistensi Tari Remo di Sanggar 

Laboraturium Remo Surabaya)”. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tari 

Remo yang dulunya hanya digunakan 

sebagai tarian pembuka pertunjukan ludruk 

kini sudah tidak lagi menjadi tarian 

pembuka saja. Akan tetapi, Tari Remo saat 

ini sudah berkembang sebagai suatu tarian 

yang bisa digunakan sebagai pementasan, 

perlombaan, bahkan sebagai hiburan. 

Strategi yang dilakukan oleh Sanggar 

Laboraturium Remo ialah menggunakan 

metode pengajaran yang tepat, yaitu 

melakukan pendekatan terhadap muridnya, 

penyampaian materi tarian, pembentukan 

gerak dan pengulangan gerak, hitungan, 

dan berkumpul setelah melakukan latihan 

tari. Selain itu mereka juga membayar iuran 

bulanan, melakukan promosi, dan 

mengikuti perlombaan atau pementasan. 

Kendala internal yang dihadapi oleh 

Sanggar Laboraturim Remo adalah ketidak 

seriusan murid-murid untuk latihan dan 

kurangnya tempat latihan yang tersedia. 

Kendala eksternal yang dihadapi oleh 

Sanggar Laboraturium Remo adalah 

masuknya budaya asing ke Indonesia dan 

semakin bertambahnya jenis tarian 

kontemporer. 

Penelitian terdahulu yang kedua 

adalah kajian dari Azhari (2014) yang 

berjudul “Eksistensi Wayang Orang (Studi 

Deskriptif Eksistensi Kelompok Wayang 

Orang Sriwedari Surakata, di Surakarta)”. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah masih banyak wisatawan yang 

menyaksikan Kelompok Wayang Orang 

Sriwedari. Hal ini terbukti pada tahun 1986-
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1987 memang mengalami penurunan 

penonton, akan tetapi diatas tahun 2000-an 

mengalami peningkatan penonton. Strategi 

yang dilakukan oleh kelompok kesenian 

Wayang Orang Sriwedari yaitu adanya 

dukungan dari pemerintah daerah setempat 

yang memiliki peran penting dalam 

perkembangan Wayang Orang Sriwedari, 

serta pelakunya juga terus berinovasi dan 

terus mengembangkan kreatifitasnya dalam 

bidang pewayangan. Lalu adanya kendala 

internal yang dihadapi oleh Kelompok 

Wayang Orang Sriwedari adalah minimnya 

regenerasi, kurangnya promosi, terbatasnya 

ide-ide baru, dan kurangnya prasarana. 

Kendala eksternal yang dihadapi oleh 

Kelompok Wayang Orang Sriwedari adalah 

berkembangnya teknologi, adanya hiburan-

hiburan lain yang dianggap lebih menarik 

daripada Wayang Orang, dan faktor cuaca.  

 Teori yang digunakan ialah teori 

perubahan kebudayaan. Menurut William 

A. Haviland (1999) menjelaskan bahwa 

setiap kebudayaan pasti akan mengalami 

suatu perubahan, entah disebabkan oleh 

apa. Salah satu penyebab berubahnya 

kebudayaan dikarenakan kebudayaan 

tersebut bersifat adaptif yang menuntut 

perubahan lingkungan. Dalam konteks 

perubahan lingkungan yang dimaksud 

disini bisa menyangkut lingkungan sosial 

maupun lingkungan alam. Perubahan 

kebudayaan yang dimaksud mencakup 

semua bagian dari kebudayaan, termasuk 

ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi, 

kesenian, bahkan aturan-aturan organisasi 

sosial. Konsep perubahan kebudayaan lebih 

luas dan pastinya mencakup unsur-unsur 

kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari 

masyarakat sekitar. Namun setiap adanya 

perubahan kebudayaan tidak harus 

mempengaruhi sistem sosial masyarakat 

yang sudah ada sebelumnya. Ruang lingkup 

perubahan kebudayaan lebih memfokuskan 

pada ide-ide yang mencakup perubahan 

dalam hal aturan dan norma yang sudah 

dijadikan sebagai dasar berperilaku dalam 

masarakat. Sedangkan perubahan sosial 

lebih memfokuskan ke perubahan struktur 

dan pola hubungan sosial, yang mencakup 

sistem kekuasaan, politik, dan status, 

hubungan-hubungan dalam keluarga, dan 

persebaran penduduk. Melihat analisis 

perubahan tersebut dapat dimengerti 

mengapa perubahan kebudayaan 

memerlukan waktu lebih lama dibanding 

dengan perubahan sosial.  

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan tipe 

penelitian deskriptif. Penelitian yang 

bersifat deskriptif diharapkan dapat 

menjelaskan dan memaparkan mengenai 

Eksistensi Tari Lenggang Surabaya di 

Sanggar Gito Maron Surabaya secara lebih 

jelas dan mendalam. Umumnya penelitian 
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yang bersifat deskriptif menjelaskan 

permasalahan berdasarkan fakta yang ada 

seperti yang telah diamati oleh peneliti. 

Metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif dengan berupa kata-kata atau 

lisan dari orang atau informan yang 

perilakunya diamati (Taylor, 1975). 

Menurut Moleong penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian ilmiah yang 

memiliki tujuan untuk melihat fenomena 

secara ilmiah, dan lebih memfokuskan pada 

proses interaksi komunikasi mendalam 

antara fenomena yang diteliti dengan 

peneliti itu sendiri (Moleong, 1990).  

Penelitian etnografi biasanya berawal 

dari suatu pertanyaan yang sama, yaitu 

bagaimana suatu masyarakat memaknai 

budaya mereka sebagai pengatur tingkah 

laku bermasyarakat mereka sehari-hari dan 

di interpretasikan juga oleh mereka. 

Selanjutnya mengumpulkan data dengan 

cara observasi dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

deskriptif. Lalu menganalisis data yang 

didapatkan pada saat penelitian, lalu 

menyusun hipotesis dan yang terakhir 

menuliskan etnografi (Spradley, 2007: 

131). Maryaeni mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif biasanya menggunakan 

cara observasi dan wawancara (Maryaeni, 

2005: 16). Peneliti melakukan observasi 

dengan terlibat secara langsung dengan 

para pelaku Tari Lenggang Surabaya. 

Observasi yang dilakukang oleh peneliti 

ialah observasi mengenai apa saja upaya 

yang dilakukan Sanggar Gito Maron untuk 

mempertahankan eksistensi Tari Lenggang 

Surabaya dan mengetahui kendala apa saja 

yang telah dilewati oleh Sanggar Gito 

Maron untuk mempertahankan eksistensi 

Tari Lenggang Surabaya. Kemudian 

dilakukan dengan cara wawancara 

mendalam peneliti mendapat informasi dari 

informan dan mendapat pertukaran 

pemahaman. Wawancara berjalan dengan 

santai namun tetap serius supaya informan 

tidak terkesan kaku.  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pemilihan informan 

yaitu kriteria pemilihan informan dari 

James P. Spradley. Pemilihan informan 

yang ditentukan oleh peneliti selain itu 

mendapatkan rekomendasi beberapa orang 

dari ketua sanggar. Lokasi penelitian 

berada di Sanggar Gito Maron Surabaya 

yang bertempat di Taman Budaya Jawa 

Timur Jl. Gentengkali No. 85 Surabaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Upaya yang dilakukan oleh Sanggar 

Gito Maron ini supaya anak-anak tertarik 

untuk belajar dan berlatih Tari Lenggang 

Surabaya dan orang tua juga tertarik untuk 

mengajak anaknya belajar dan berlatih 

kesenian tradisional yang menjadi ikon 

Kota Surabaya. Beberapa upaya yang telah 

dilakukan Sanggar Gito Maron Surabaya 
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ini dimulai dari mengadakan lomba tari 

yang khusus untuk Tari Lenggang 

Surabaya, lalu upaya untuk mengadakan 

pelatihan tari kepada masyarakat, lalu ada 

upaya untuk memberikan materi Tari 

Lenggang di sekolah-sekolah, hingga 

upaya untuk membuat suatu festival tari 

dan juga tidak jarang di kalangan para 

pengajar tari akan saling mengingatkan 

untuk mengembangkan Tari Lenggang 

Surabaya dengan serius dan mengajarkan 

gerakan yang benar sesuai pakem gerakan. 

Upaya yang dilakukan oleh pihak sanggar 

tersebut dianggap bisa membuat 

masyarakat dan anak-anak tertarik untuk 

mempelajari Tari Lenggang Surabaya, dan 

juga supaya orang tua bisa mengajak anak-

anak mereka belajar Tari Lenggang 

Surabaya di Sanggar Gito Maron Surabaya. 

Selain itu, jika hanya sebagai penonton 

tarian tersebut bisa tertarik untuk belajar 

dan mendalami Tari Lenggang Surabaya di 

Sanggar Gito Maron Surabaya. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Sanggar Gito Maron untuk 

mempertahankan Tari Lenggang Surabaya 

salah satunya yaitu dengan mengadakan 

pelatihan Tari Lenggang Surabaya ke 

masyarakat yang ada disekitar supaya Tari 

Lenggang Surabaya lebih dikenal oleh 

masyarakat, lalu mengadakan lomba Tari 

Lenggang Surabaya dengan versi yang 

berbeda dalam artian berbeda versi mereka 

tanpa mengubah pakem gerak yang ada. 

Selain upaya degan mengadakan 

pelatihan dalam masyarakat dan 

mengadakan lomba bagi masyarakat yang 

memperlombakan Tarian Lenggang 

Surabaya upaya lainnya seperti 

mengadakan festival lenggang suroboyo 

juga menjadi salah satu upaya dari Sanggar 

Gito Maron untuk melestarikan Tarian 

Lenggang Surabaya. 

Kemudian upaya selanjutnya yaitu 

dengan mengajarkan ke anak-anak yang 

masih duduk di bangku sekolah dasar. 

Memberikan materi tentang Tari Lenggang 

Surabaya ke sekolah-sekolah juga 

merupakan sala satu upaya yang ampuh 

untuk melestarikan Tarian Lenggang 

Surabaya.  

Upaya yang terakhir dalam 

melestarikan Tari Lenggang Surabaya 

seperti yang dilakukan oleh informan 

Dimas Pramuka yaitu ketika tarian ini 

mulai lesu atau mulai redup dia akan 

memberikan warning kepada pengajar lain 

untuk mulai mengajarkan Tari Lenggang 

Surabaya lagi. 

Setelah melakukan upaya-upaya yang 

telah dijelaskan diatas Sanggar Gito Maron 

juga melewati beberapa kendala. Kendala 

yang dialami dalam oleh Sanggar Gito 

Maron dalam melestarikan Tarian 

Lenggang Surabaya yaitu berasal dari dua 

faktor yaitu dibedakan menjadi kendala 

internal dan eksternal. Kendala dari segi 

internal adalah berupa kendala dari 
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muridnya itu sendiri, kemudian kendala 

dari dana yang ada seringkali tidak 

mencukupi, lalu ada kendala dari Tarian 

Lenggang Surabaya itu sendiri yang 

memiliki beberapa gerakan yang kurang 

menarik jika ditarikan pada zaman 

sekarang mengingat tarian ini diciptakan 

pada tahun 1995 dan harus diganti dengan 

gerakan yang lebih modern. Lalu kendala 

yang kedua berasal dari faktor eksternal. 

Kendala itu seperti banyaknya sanggar lain 

yang mengubah pakem gerakan dari Tari 

Lenggang Surabaya, jadi susah untuk 

memiliki satu jenis Tarian Lenggang 

Surabaya karena setiap sanggar akan 

memodifikasi gerakan menurut ciri khas 

mereka masing-masing. Maka kendala-

kendala ini yang menghambat pelestarian 

dari Tari Lenggang Surabaya antara lain 

yaitu: 

1. Kendala Internal 

a. Kendala dari murid 

 Salah satu kendala internal dari 

pelestarian Tari Lenggang Surabaya adalah 

kendala yang berasal dari murid sanggar itu 

sendiri. Murid-murid yang belajar Tari 

Lenggang Surabaya di Sanggar Gito Maron 

ini ada yang memiliki keinginan dari 

dirinya sendiri dan ada juga yang dipaksa 

oleh orang tuanya untuk belajar menari dan 

hal ini juga yang mempengaruhi keseriusan 

mereka dalam mempelajari atau menseriusi 

dunia seni tari. 

b. Kurangnya dana 

Kendala berikutnya untuk 

pelestarian Tari Lenggang Surabaya adalah 

permasalahan dana. Kurangnya dana yang 

didapatkan ini menghambat perkembangan 

Tari Lenggang Surabaya jika akan 

mengadakan suatu pagelaran tari akan 

sedikit terhambat dan perlu kerja keras 

untuk menggupulkan dana. Maka usaha 

yang dilakukan oleh ketua sanggar yaitu 

dengan mengajukan dana ke Dinas 

Kebudayaan atau pihak sponsor lain yang 

mau untuk membiayai pagelaran tari. 

c. Beberapa gerakan yang ketinggalan 

zaman 

Awal munculnya Tari Lenggang 

Surabaya ini pada tahun 1995 diciptakan 

oleh salah satu pengajar di Sanggar Gito 

Maron Surabaya, jadi dapat disimpulkan 

bahwa tarian ini sudah tergolong cukup 

lama. Karena hal ini juga jadi agak maklum 

jika dalam pakem gerakan Tari Lenggang 

Surabaya sedikit ketinggalan zaman. Hal 

ini juga merupakan kendala dalam 

pelestarian Tari Lenggang Surabaya karena 

jika gerakan yang dianggap sudah 

ketinggalan zaman maka biasanya akan 

kurang menarik untuk ditampilkan, maka 

para pengajar yang mengajarkan tarian ini 

kepada anak muridnya akan sedikit 

mengubah pakem gerakan dari Tarian 

Lenggang Surabaya agar lebih menarik 

untuk ditampilkan. 
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2. Kendala Eksternal 

a. Modifikasi gerakan oleh masing-masing 

sanggar. 

Jumlah sanggar yang ada di Kota 

Surabaya jumlahnya sangat banyak dan 

munculnya Tari Lenggang Surabaya ini 

juga sudah lama. Jadi banyak sanggar yang 

mengembangkan tarian ini dengan 

sendirinya dan tidak jarang mengubah 

pakem gerak yang sudah ada mengingat 

dalam berkesenian tidak ada batasannya. 

Selain itu etika berkesenian itu juga perlu 

dijaga. Sebagai seniman yang profesional 

jika akan mengembangkan sebuah tarian 

yang ada itu setidaknya harus izin terlebih 

dahulu kepada yang menciptakan tarian 

tersebut. 

 

SIMPULAN 

Tari Lenggang Surabaya ini 

merupakan salah satu ikon Surabaya yang 

banyak dikenal oleh masyarakat Surabaya. 

Tarian ini terinspirasi dari kesenian 

tayub/tanda’an dan kesenian Sandur 

Madura, seiring dengan perkembangan 

zaman yang ada banyaknya budaya asing 

masuk ke masyarakat secara tidak langsung 

membuat beberapa masyarakat lebih 

tertarik dengan budaya asing dibandingkan 

dengan budayanya sendiri. Upaya yang 

dilakukan oleh Sanggar Gito Maron untuk 

menjaga eksistensi Tari Lenggang 

Surabaya yaitu meliputi pengembangan 

dari dalam Tari Lenggang Surabaya itu 

sendiri seperti adanya pengurangan durasi 

dan perubahan gerak yang menyesuaikan 

dengan selera pasar yang ada. Lalu 

didukung dengan upaya yang dilakukan 

oleh Sanggar Gito Maron Surabaya dengan 

mengadakan lomba tari khusus untuk Tari 

Lenggang Surabaya, mengadakan pelatihan 

tari kepada masyarakat, mengajarkan Tari 

Lenggang Surabaya ke sekolah-sekolah 

yang ada di Surabaya, membuat suatu 

festival tari, dan mengingatkan para 

pengajar tari lainnya untuk tetap 

mengembangkan Tari Lenggang Surabaya 

agar selalu mengajarkan gerakan sesuai 

dengan pakem gerak yang ada. Tari 

Lenggang Surabaya ini masih tergolong 

sebagai tarian yang eksis, hal ini dibuktikan 

dengan adanya permintaan menari pada 

saat hari jadi Kota Surabaya, masih ada 

permintaan dari kantor-kantor BUMN, 

tarian ini juga pernah menyambut Presiden 

Megawati di Surabaya, bahkan Tari 

Lenggang Surabaya pernah ditarikan di 

Istana Kepresidenan Jakarta. Adanya 

beberapa upaya yang telah dilakukan oleh 

Sanggar Gito Maron Surabaya akhirnya 

memunculkan suatu perubahan yang terjadi 

pada Tari Lenggang Surabaya sehingga 

sampai saat ini keberadaan Tari Lenggang 

Surabaya masih tetap eksis dan diakui 

keberadaannya oleh masyarakat Kota 

Surabaya. 
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