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Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2013
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dari penerbit.
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KATA PENGANTAR

Ludruk merupakan kesenian dari Jawa Timur, tetapi kesenian 
ini sangat digemari masyarakat luas. Hal ini karena kesenian ini 
dapat menyatu dengan penonton dan menjadi hiburan. Awalnya 
Ludruk hanyalah kesenian jalanan yang dimainkan secara 
berkeliling dari desa ke desa. Namun seiring perkembangan 
zaman, kesenian ini mampu menjadi kesenian panggung yang 
ditampilkan secara baik dan menarik.

Ludruk dapat diidentikkan dengan kesenian Surabaya, 
padahal asal mula kesenian ini sebenarnya berasal dari Jombang. 
Meski demikian, kini kesenian ini sudah menjadi kesenian yang 
bisa diterima masyarakat Jawa Timur, khususnya Jawa Timur 
bagian timur. Ludruk pernah mengalami pasang surut seiring 
perkembangan politik saat itu, tetapi kesenian ini sekarang 
dapat eksis dengan segala keterbatasannya.

Ludruk menampilkan beberapa elemen yang terdiri dari 
tari Remo, dagelan, kidungan, dan cerita Ludruk itu sendiri. 
Kisah-kisah yang dilakonkan dalam Ludruk menggambarkan 
kehidupan sehari-hari masyarakat, cerita tentang legenda 
kepahlawanan, serta cerita lain yang sudah dikenal masyarakat.

Sebagai bangsa yang mempunyai nilai budaya tinggi, 
tentu ingin agar kesenian ini tetap terpelihara dan berkembang 
dengan baik sehingga kesenian ini tidak punah digerus kemajuan 
teknologi. Melestarikan kesenian yang bernilai budaya tinggi 
merupakan tugas kita semua agar kesenian Ludruk ini tetap 
bisa berkembang dan dapat dipentaskan secara rutin di tengah 
masyarakat.


