
Pendahuluan
Kota Surabaya merupakan kota

yang paling dinamis pada abad ke 19
sampai  pada  awal  abad ke 20.
Karakteristik kota ini memiliki jumlah

penduduk terbanyak serta baru tersaingi
oleh kota lain pada tahun 1930an. Selain
itu, Kota Surabaya juga merupakan kota
industri pertama di Indonesia, yang
menjadi penyangga industri-industri lain
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Abstrak
Artikel ini membahas mengenai perkembangan diskotik dan hiburan malam di
Surabaya tahun 1970-1994. Hal ini lebih mengkerucutkan Fenomena yang terpotret
di Surabaya misalnya dengan tumbuh dan berkembangnya hiburan malam seperti
night club, spa, karaoke, kasino, dan diskotik untuk memenuhi kebutuhan akan
hiburan setelah melakukan pekerjaan dan aktivitas siang hari.diskotik dan dunia
malam yang menjadi salah satu lokasi pembaratan masyarakat lokal yang di awali
dengan proses perkenalan kata-kata atau ucapan asing, serta musik dan lagu-lagu
Bara Kemajuan pesat tersebut di atas diringi dengan bergesernya gaya hidup
kalangan diskotik. Dahulu diskotik merupakan suatu tempat yang khas dan jauh dari
jangkauan anak muda maupun masyarakat, yakni pengunjung diskotik lebih
cenderung orang-orang dewasa dan orang-orang yang berlatar belakang ekonomi
tertentu saja. Namun seiring dengan perkembangan waktu, tempat diskotik dan
hiburan malam di Surabaya banyak golongan anak muda maupun remaja dapat
mengunjungi diskotik, bahkan kini identik dengan trend tempat berkumpulnya para
remaja.

Kata kunci : Diskotik, Hiburan, Malam

Abstract
This article discusses the development of discotheques and nightclubs in Surabaya in
1970-1994. It is more point of phenomenon photographed in Surabaya such as the
growth and development of evening entertainment such as night clubs, spas,
karaoke, casinos, and discos to meet the need for entertainment after work and
activities during the day. Discotheques and night world became one of the locations
westernization local communities starting with the introduction of words or foreign
utterance, as well as music and songs Bara Rapid advances mentioned above lacks
the shift in lifestyle among discotheque. First discotheque is a unique place and out of
reach of young children and the community, the more likely visitors discos adults and
people who have a certain economic background. But along with the time, place
discotheques and nightclubs in Surabaya many groups of young children and teens
can visit discos, even now synonymous with trend gathering place for teenagers.
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pada saat bersamaan. Sebagai kota
industri Surabaya memiliki persoalan
kompleks jika dibandingkan dengan kota-
kota lain. Sehingga kota ini menjadi tujuan
urbanisasi dari penduduk daerah-daerah di
sekitar kota Surabaya sejak sebelum abad
ke- 20. (Basundoro, 2009: 14).
Menyandang kota terbesar kedua setelah
Ibu Kota Jakarta, Kota Surabaya seakan
menjadi magnet yang luar biasa bagi kaum
urban yang ingin mengadu nasib. Maka
tidak mengherankan jika banyak kaum
migran yang datang berbondong-bondong
dari berbagai pelosok-terutama dari
berbagai daerah di Jawa Timur ke Kota
Surabaya.

Meningkatnya kedatangan kaum
urban di Surabaya serta akumulasi
perkembangan kota ini menjadi kota
metropolis dan industri, maka juga
meningkatkan dunia hiburan di Surabaya.
Fenomena yang terpotret di Surabaya
m i s a l n y a  d e n g a n  t u m b u h  d a n
berkembangnya hiburan malam seperti
night club spa karaoke, , , kasino, dan
diskotik untuk memenuhi kebutuhan akan
hiburan setelah melakukan pekerjaan dan
aktivitas siang hari. Sarana-sarana tempat
untuk melepaskan penat dan lelah tersebut
ternyata dapat menarik pengusaha untuk
mendirikan hiburan-hiburan malam di
Surabaya.

Makna diskotik sebenarnya lebih
luas dari hanya sekedar musik dan ajojing.
Diskotik tidak hanya sebagai gedung
untuk berajojing (berdansa), tetapi juga
ruang sosial yang memiliki beberap
fungsi. Pertama, fungsi ,catharsis
menempatkan diskotik sebagai ruang
pembebasan atau pelepasan ketegangan
dan kecemasan dengan jalan mengalami
kembali dan mencurahkan ke luar
kejadian-kejadian traumatis di masa lalu
yang semula dilakukan dengan cara
menekankan emosi-emosi ke dalam
“ketidaksadaran”. Sementara itu, fungsi
kedua, adalah ekspresi diri yang bermakna
bahwa diskotik merupakan sarana dari
p e n g u n j u n g n y a  u n t u k  b e b a s
mengungkapkan perasaan. Selain itu,

diskotik juga berfungsi sebagai sarana
mengidentifikasi diri dengan cara mencari
jati diri dengan mencari pergaulan baru di
dalam diskotik. Akhirnya, fungsi yang
terakhir adalah asosiasi. Dalam fungsi ini.
setiap pengunjung datang ke diskotik
un tuk  be rgau l  dan  memper luas
pertemanan dengan berinteraksi tamu-
tamu lain yang datang ke diskotik.
(Moesono, 1995: 45)

Sejak tahun 1970-1994 di
Surabaya mengalami kemajuan pesat
dalam pembangunan diskotik serta tempat
musik disko oleh para pengusaha asing
yang menanamkan modalnya di kota ini.
Dalam perkembangannya dalam jangka
waktu tersebut, beberapa diskotik muncul
dan ramai pengunjung. Seperti diskotik
GoSkate, Studio East, Calypso dan
kemudian semakin banyak bermunculan
diskotik-diskotik lain serta banyak pilihan
lain seperti Kantor Club, Bandara
diskotik, CC club diskotik dan karaoke,
ganda pub, Ganda Ria Discotheque, Lido
Palace, LCC Club, Kwoloon Palace, Podo
Trisno Diskotik, Lambada, Flaminggo dan
Paradise Bebas, serta semakin besar dan
banyak tempat-tempat hiburan malam
lainnya di Surabaya.

Hiruk pikuk yang kota Surabaya
semakin ramai dengan berbagai aktifitas
dan rutinitas penduduknya, membuat kota
ini tak pernah sepi dari pagi hingga larut
malam. Anak muda banyak yang berlalu
lalang dengan tujuan masing-masing. Tak
dapat dipungkiri, kota ini seakan tak
pernah mati dengan kegiatan anak
mudanya. Keadaan ini menyiratkan
adanya gaya hidup yang s.hedoni Untuk
itulah penulis menelisik tertarik untuk
fenomena sosial secara historis mengenai
kehidupan gemerlap malam, disko,
diskotik dan gaya hidup kaum muda
Surabaya pada rentang tahun 1970-1994.

Hiburan Malam Diskotik di Surabaya
1970-1994

Perkembangan dan pertumbuhan
kota di beberapa daerah di Indonesia
terlihat semakin maju. Salah satu
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pembangunan yang berkembang pesat di
kawasan perkotaan adalah pembangunan
di sektor hiburan. Berbagai tempat-tempat
hiburan di daerah perkotaan terus
bertambah, mulai dari tempat hiburan
yang dapat dinikmati semua golongan,
tempat hiburan untuk anak-anak dan para
remaja, hingga tempat hiburan yang hanya
didatangi oleh golongan-golongan
tertentu saja seperti diskotik. Setiap
tempat hiburan memiliki daya tarik
tersendiri dan memiliki penikmat masing-
masing. Kesamaan dalam hal mencari
hiburan dan cara menghabiskan waktu
oleh beberapa masyarakat perkotaan ini
kemudian menjadikan munculnya gaya
hidup masyarakat perkotaan.

Selain itu, kemajuan tekonologi
juga merupakan salah satu faktor
pendukung berkembangnya tempat-
tempat hiburan di daerah perkotaan dan
salah satu tempat hiburan yang
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi
adalah diskotik. Khususnya masyarakat
perkotaan yang memiliki akses terhadap
informasi ,  merupakan  kelompok
masyarakat yang langsung terkena
pengaruh budaya global. Akses informasi
dapat diperoleh melalui media cetak
massa maupun elektronik, internet,
televisi, dan berbagai teknologi yang
sudah tersedia, sehingga memberikan
kemudahan pada masyarakat dalam
menentukan gaya hidup yang diinginkan.

Munculnya Hiburan Malam di
Surabaya

Sejarah mencatat, munculnya
diskotik dan hiburan malam di Surabaya
sudah ada sejak masa pemerintahan
kolonial Belanda pada tahun 1845.
Kondisi tersebut di atas semakin
berkembang ketika kedatangan bangsa
Eropa yang juga menjadi penyebab
berkembangnya hiburan dunia malam di
Surabaya. Pada zaman kolonial tersebut
mengunjungi dunia malam serta
menikmati minuman dan berdansa
merupakan salah satu hiburan yang sangat
d i s u k a i  y a n g  d i t a n d a i  d e n g a n

pembangunan gedung yang digunakan
untuk berkumpul kelompok-kelompok
orang kaya sebagai tempat hiburan dan
juga berjudi yang diberi nama  Disocietiet.
gedung ini orang-orang yang mempunyai
banyak uang dan orang-orang Asing
berkumpul untuk melakukan berdansa
serta minum-minuman bir dan wine
sebagai budaya masyarakat Eropa.

Diskotik dan hiburan malam
merupakan hiburan yang hanya dinikmati
oleh orang tua saja dan hanya sebatas live
music dan karaoke. Namun akhirnya
dimasuki oleh kaum muda dengan
mencipta dunia malam sendiri dengan
gaya . Memasuki era tahunmobile disco
1980, diskotik dan hiburan malam
semakin berkembang serta mengalami
perubahan gaya yang terkenal dengan
sebutan tari kejang atau .breake dance
Kemudian dari era tahun 1990 hingga
sekarang, dunia malam dan diskotik
mengalami perkembangan, para penikmat
dunia malam pada saat itu sudah dapat
memilih antara , , danlive music karaoke
dance. Dapat dikatakan demikian, karena
tempatnya sudah sangat beragam dan
dibangun dalam lokalitas tersendiri serta
penikmatnya tidak hanya sebatas anak-
anak muda. (Liyansyah, 2009 : 9)
Memang era tahun 1970, diskotik
merupakan salah satu tempat hiburan yang
banyak dipilih oleh sebagian masyarakat
yang hidup di perkotaan sebagai tempat
mereka untuk melepaskan kepenatan,
khususnya bagi para penikmat dunia
malam. Munculnya diskotik-diskotik ini
menunjukkan bahwa kehidupan malam
semakin banyak penikmatnya. Munculnya
penikmat dunia malam ternyata juga
memunculkan kelompok-kelompok yang
menikmati diskotik, kelompok ini disebut
dengan .clubbers

Munculnya Musik Disko
Tingkat musikalitas dan nilainya

untuk hidup kita, adalah sebanding dengan
banyaknya perhatian yang kita sedia
berikan kepada musik. Tapi ini tidak
berarti, bahwa tiap musik tidak yang tidak
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segera menarik perhatian. Menjadi tidak
menarik dan salah jika kita menganggap
musik hanya sekedar sebagai suatu
hiburan. Disini kita malah mengenali
banyaknya bentuk dan banyaknya segi
pengaruh yang bisa dilakukan musik
dalam hidup sepenuhnya. Kadang-kadang
musik bisa menjadi hiasan bunyi latar
belakang kehidupan. Dan musik disko pun
menjadi salah satu jenis musik yang bisa
menjadi hiburan dan latar belakang
kehidupan, atau sebagai obat jiwa yang
bergelora.

Musik disko yang berkembang di
Surabaya pada era tahun 1970 tidak
terlepas pengaruh dari Negara music disko
itu berasal, yakni Amerika Serikat. Dalam
buku Popular Music in America dijelaskan
bahwa music disko adalah kependekan
dari kata . Di Amerika sendiri,discotheque
musik disko dikenal atau di bawa sejak era
Perang Dunia ke II. Musik disko lebih
mengedepankan tempo dan  yang beat
cepat, aransemen yang baik dan mudah
didengar oleh para penikmatnya menjadi
daya tarik, meskipun terkadang dibungkus
dengan lirik-lirik bernuansa porno.

Faktor-Faktor Munculnya Diskotik di
Surabaya

Faktor-faktor yang menyebabkan
berkembangnya industri hiburan malam
d i s k o t i k  d i  S u r a b a y a  a d a l a h
berkembanganya musik disko yang
populer di tahun 1970. Bahwa musik disko
yang di bawa oleh Barat mencoba menarik
perhatian pencinta musik dalam
masyarakat  perkotaan .  Di tengah
tumbuhnya hiburan malam seperti night
club  steambath dan , musik disko yang di
fasilitasi melalui diskotik, mulai menjadi
pesaing dalam industri hiburan malam di
Surabaya. Hiburan malam di Surabaya
yang sangat minim, menjadi kesempatan
besar bagi para pengusaha untuk
mendirikan bisnis hiburan malam.
(Kompas, 15 April 1995)  Hal itu
kemudian didukung oleh kebutuhan akan
hiburan oleh para pekerja dan kalangan
ekspatriat yang bekerja ke Indonesia saat

terjadi , merupakan salah satu oil boom
faktor yang menyebabkan banyak
berdirinya hiburan malam, khususnya
diskotik-diskotik di Surabaya.  Bisnis
malam khususnya bisnis diskotik telah
menjadi industri di Surabaya, bisnis yang
sangat pas dijalankan di tengah hiruk-
pikuknya kegiatan dan pekerjaan di siang
hari. Diskotik adalah suatu fenomena
bisnis yang yang muncul pada awal tahun
1970 di Indonesia yang langgeng hingga
sekarang kendati berbagai jenis aliran
musik rontok satu per satu. Kebersamaan
yang terbina dalam ruang yang dipenuhi
cahaya warna-warni dan lampu dan bunyi
musik yang memekakan gendang telinga,
seolah menjadi institusi baru dikalangan
generasi muda.

Faktor lain yang membuat industri
hiburan malam dan diskotik di Surabaya
t u m b u h  s u b u r  a d a l a h  d e n g a n
menjamurnya industri perfilman dan
perbioskopan. Salah satu gedung bioskop
yang terkenal di Surabaya pada tahun
1970 adalah bioskop Mitra. Dalam
bioskop ini banyak mengumbar nafsu
birahi dengan adegan film yang selalu
membuat masyarakat di kota ini untuk
menontonnya. Selain itu, pembangunan
tempat-tempat hiburan seperti tempat
hiburan remaja, tempat rekreasi pantai
kenjeran, dan tempat untuk bertaruh uang
atau rumah judi (kasino) mulai marak
dibangun di Surabaya.

Salah satu faktor yang menunjang
berkembangnya kehidupan malam di
Surabaya adalah  kehadiran  dan
dibangunnya hotel-hotel dengan berbagai
jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan penikmat kehidupan malam. Pada
tahun 1970-1990 usaha hotel sudah bisa
dikatakan mengalami perkembangan
dengan baik walaupun tidak sebagus pada
masa sekarang. Saat itu ciri khas dari hotel
di Surabaya lebih banyak dibuka hotel
kelas melati dengan berbagai tawaran
menarik untuk pemburu syahwat, mulai
dari para Wanita Tuna Susila (WTS) yang
menawarkan tubuhnya, dan pijat plus-
plus.
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Perubahan Gaya Hidup Masyarakat
Serta Dampaknya di Surabaya Tahun
1970-1994

Pembangunan kota Surabaya yang
berkembang pada tahun 1970-1994
menyebabkan pembangunan di sektor
industri hiburan. Hal tersebut dibuktikan
dengan berdirinya banyak , ,club pub
lounge karaoke, bilyard diskotik,  , hingga
di pusat dan pinggiran kota yang semakin
menjamur. (Subandy, 2004 : 261)
Berdirinya tempat-tempat hiburan malam
tersebut kemudian sangat digemari oleh
masyarakat di Surabaya fungsinya sebagai
salah satu aktivitas untuk hiburan dan
refreshing setelah seharian penuh
mengalami kepenatan dalam pekerjaan.
Sehingga kebutuhan akan hiburan malam
dan pergi ke diskotik yang terjadi pada
masyarakat perkotaan sudah menjadi
semacam gaya hidup. Pada masyarakat
modern, gaya hidup merupakan salah satu
ciri yang khas gaya konsumeris serta
dijadikan sebagai identitas sosial dalam
masyarakat. Kemudian dari akumulasi
pertumbuhan kota Surabaya yang
berkembang ke arah modernisme
menyebabkan perubahan sosial dalam
masyarakat serta tumbuhnya dunia malam
dan diskotik ternyata juga membawa
dampak secara sosial bahkan ekonomi
dalam dinamika perkembangan kota
Surabaya. (Subandy, 2004: 162-163)

Bentuk-Bentuk Hiburan Malam
Masyarakat Surabaya Tahun 1970-
1994

Bentuk-bentuk hiburan malam
yang dinikmati kalangan muda-mudi
Surabaya pada tahun 1970 lebih mengarah
pada pertunjukan show dansa disko,
menyanyi, hingga pertunjukan night club,
dan pementasan fashion show. Sedangkan
tempat yang sering digunakan untuk
menggelar pertunjukan hiburan malam di
Surabaya tersebut adalah Taman Hiburan
Rakyat (THR). Antara lain, misalnya acara
yang diberi tajuk malam oepet show yang
sifatnya menghibur masyarakat Surabaya

khususnya para muda-mudi dan dihadiri
oleh para biduanita-biduanita yang turut
memeriahkan acara ini seperti Trisjanti,
Penny Kusuma, Wiwiek Sulistijowati
dengan irangan band “Ariesta Bhirawa”
sedangkan yang menjadi master of
ceremony adalah Eddy Muljono, penyiar
RRI studio Surabaya. (Varianada, 1972: 4)

Bentuk aktivitas hiburan malam
muda-mudi Surabaya yang selanjutnya
adalah acara yang diberi tajuk “The Best
Party Of Crazy Generation Night”
diselenggarakan di Wisma Tirta Ria
Tegalsari Surabaya. Acara show ini
b e r j a l a n  d e n g a n  m e r i a h  s e r t a
menampilkan show dari peragawan-
peragawati yang membawakan model
pakaian yang cukup up to date tahun 1970.
Kemudian tarian yang dipersembahkan
oleh sekolah ballet “Sarinah” pimpinan
Lina Kalpikawati dan Made Chandrawati
yang menampilkan tarian “ ”,Fair Lady
“ ”, dan “ ”.Green Shadow That's Your Baby
(Varianada, 1974 : 40) Tarian tersebut
mendapat  dari para pengunjungapplause
dan penikmat hiburan malam. Acara
puncaknya diisi dengan kontes joget disko
remaja yang diikuti oleh 12 pasangan
muda-mudi yang mempelihatkan
kemahiran berjoget dengan bermacam-
macam variasi yang dilanjutkan dengan
melantai bebas sampai larut malam.
(Varianada, 197 : 41-42)

Diskotik di Surabaya Tahun 1970-1994:
Sebagai Identitas  Gaya Hidup
Masyarakat Kota

Salah satu gaya hidup yang
merebak dikalangan muda-mudi di
Surabaya pada tahun 1970-1994 adalah
budaya pergi ke diskotik. Melantai dengan
mendengarkan musik disko merupakan
istilah prokem yang khas bagi anak muda
pada saat itu. Pergi ke diskotik lebih
bernuansa kebebasan ekspresi, modern,
konsumeristik, dan metropolis dapat
menjanjikan segala bentuk kesenangan
sesaat. Kegiatan pergi malam hari ke
diskotik dengan menikmati suasana
suguhan hiburan, makanan, minuman
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beralkohol memang telah membudaya
dikalangan muda-mudi Surabaya masa
tersebut. (Susianto, 2001: 50-51)

Diskotik yang identik dengan
kehidupan masyarakat metropolitan di
Surabaya tahun 1970-1994 tidak lagi
sekedar menjadi gaya hidup namun telah
menjadi sarana bersosialisasi bahkan
sarana untuk lobi-lobi bisnis. Dekade
tahun 1970an memang d iskot ik
diasosiasikan dengan musik yang
menghentak dan membuat pengunjung
larut dalam suasana. Seiring dengan
perkembangan zaman kehidupan diskotik
mengalami banyak pergeseran karena
ternyata tidak semua pengunjung
menyukai musik semacam itu. Pada
hakikatnya suasana hingar-bingar buka
lagi menjadi daya tarik yang utama.
Banyak tempat diskotik di Surabaya yang
beralih pada konsep resto and lounge yang
lebih menarik konsumen kalangan muda-
mudi yang berumur 25-35 tahun.
Kehadiran pub, resto, and lounge yang
bertebaran di Surabaya tidak membuat
beberapa tempat yang benar-benar
dirancang bagi para penikmat atau hobi
melantai yang diiringi musik seorang Disk
Jockey menjadi gulung tikar. (Tempo, 197
: 30)

Aktivitas diskotik di Surabaya
biasanya dilakukan di dalam ruangan pub,
atau bar yang menyajikan berbagai
minuman beralkohol dan acara-acara
pesta. Pada tempat semacam ini banyak
dijumpai pergaulan atau sosialisasi lawan
j e n i s  t a n p a  b a t a s ,  a k t i v i t a s
menghamburkan uang, menghabiskan
waktu, mabuk-mabukan, bahkan atraksi
yang sensualitas penuh erotis dan berbau
seksualitas. Untuk mendukung aktivitas di
diskotik ini, penampilan menjadi faktor
pent ing .  Oleh karena  i tu ,  gaya
konsumerisme atau hal-hal yang bermerek
menjadi tuntutan tidak terelakkan seperti
pemilihan pakaian, kosmetika, tas, sepatu,
atau jam tangan. Mengingat pergi ke
diskotik membutuhkan dukungan
finansial yang tidak sedikit maka
mayoritas orang-orang yang mengunjungi

dan penikmat aktivitas diskotik memiliki
status ekonomi-sosial yang cukup baik.

Dampak Sosial dan Ekonomi Diskotik
Di Surabaya

Secara ekonomi, gaya hidup disko
memerlukan berbagai peralatan dan jasa
serta berbagai kebutuhan lain untuk
membiayainya. Lagu-lagu dan musik gaya
baru mendorong pembelian tape recorder
dan . Dekorasi dalam disko-diskopick ups
merangsang keinginan menciptakan
lingkungan yang sama dalam rumah
tangga, seperti perabot yang modern atau
tiruan barang antik. Alat-alat penyejuk
udara di tempat pertemuan gaya Barat,
telah menjadi keharusan bagi rumah
tangga maupun mobil pribadi, begitu pula
dengan tape recorder sudah menjadi
keharusan untuk mobil orang “modern”.
Akibat-akibat berantai dalam bidang
konsumsi ini ,  tentu t idak dapat
diselaraskan dengan cara  hidup
kebanyakan orang Indonesia khususnya
Surabaya.

Implikasi yang ditimbulkan dari
munculnya diskotik di Surabaya selain
mempengaruhi kehidupan sosial dan
ekonomi juga berdampak dalam sisi
moralitas. Dikatakan demikian, sebab
ketika masyarakat Surabaya pergi ke
diskotik stereotif masyarakat cenderung
berbuat maksiat dan sudah tentu tidak
sesuai dengan adat ketimuran masyarakat.
Mereka yang pergi ke night club sekedar
mencari sesuatu yang tidak berguna dalam
konteks moralitas termasuk mencari
sesuatu yang sia-sia dan jauh dari ajaran
agama. Biasanya mereka hanya mencari
sekedar rangsangan nafsu birahi dan
menikmati hiburan , tariantopless strip
tease uni sex, , dan semua hal-hal cabul
yang dibungkus seni.

Akibat lain yang ditimbulkan
adanya diskotik di Surabaya adalah
penyimpangan perilaku sosial masyarakat
yakni munculnya bisnis prostitusi
terselubung. Sebab berburu perempuan
yang bispak (bisa dipakai) di diskotik ini
tentu lebih menantang daripada
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“memungut” yang dipajang sepanjang
jalan Panglima Sudirman, ataupun mereka
yang buka panti pijat komplit serta berjejer
di gang Dolly Surabaya. Suara musik yang
makin membahana serta lampu disko terus
berkelap-kelip menambah kadar hingar-
bingar suasana malam. Asap rokok yang
makin lama makin pekatpun jadi semacam
goresan tambahan pada kanvas ruang
diskotik yang penuh warna-warni, aroma
wewangi serta aroma keringat mereka
yang semakin bersemangat bergedeg-
gedeg alias .tripping

Perilaku menyimpang lain yang
dilakukan oleh para muda-mudi di
Surabaya ketika adanya diskotik adalah
telah dijadikan tempat sasaran masuknya
ganja dan morphin dari luar. Masuknya
barang-barang tersebut bersamaan dengan
membanjirnya arus modernisasi dan arus
kebudayaan dari Barat ke Indonesia.
Surabaya sebagai kota metropolitan tidak
dapat melepaskan diri dari seluruh
pengaruh buruk tersebut. Walaupun
mungkin tidak ada seorang warganya yang
berharap terjadinya hal tersebut. Dengan
suburnya pertumbuhan ,night club
amusement center message house,  dan
lokalisasi pelacuran cara kehidupan
morphin sebagai pencari kepuasaan pun
menyelinap ke dalamnya.

muncullah kelompok-kelompokj
anak muda terutama di daerah-daerah elite
yang mempunyai kebiasaan menghisap
morphin, ganja, dan sejenisnya. Pada
tahun 1970-an disinyalir adanya club-club
muda-mudi yang sering mengadakan
acara “fly” dalam bahasa asing berarti
“terbang”. Hal tersebut dimaksudkan oleh
mereka bahwa dengan menghisap ganja
atau menginjeksikan morphine ke dalam
tubuh, mereka akan sampai ke dalam alam
“ d a m a i ”  d i m a n a  m e r e k a  b i s a
m e n d a p a t k a n  k e b a h a g i a a n  d a n
ketenangan yang tiada taranya. Hanya
mereka yang mengalami sendiri dapat

menghayati bagaimana nikmatnya
suasana “fly” itu. Disana mereka dapat
melupakan kesulitan pelajaran sekolah,
hardik orang tua dirumah, kedudukan hati
karena cinta yang gagal dan lain-lain.  Jadi
perbuatan tersebut merupakan suatu
pelarian dari kenyataan hidup. (Varianada,
1973: 26-27)

Tetapi mereka tidak sadar bahwa
perbuatan mereka ini bisa mendatangkan
siksaan batin di masa mendatang.
Disamping dapat membawa bahaya yang
fatal bagi pertumbuhan jasmani dan
mereka mengalami kerusakan kesehatan.
Mereka menjadi malas tidak ada ada
gairah untuk hidup sebagaimana
layaknya. Sungguh diharapkan kebijakan
dari pemerintah pusat hingga pemerintah
d a e r a h  u n t u k  m e m b e r a n t a s
penyalahgunaan narkotika dikalangan
muda-mudi tanpa pandang bulu apakah
dia merupaka anak pejabat atau bukan.
Kemudian memberikan hukuman yang
berat agar mereka benar-benar mau
bertobat. Buktinya adalah ketika puluhan
r ibu  ba t ang  pohon ganja  t e lah
dimusnahkan dan beberapa jaringan
perdagangan morphin telah dibekuk oleh
aparat kepolisian. Namun, usaha untuk
member kesadaran kepada mereka tentu
tidak akan berhenti sampai disitu. Sebab
pengaruh kebudayaan barat yang negatif
seiring dengan perkembangan zaman akan
masuk terus karena memang sulit untuk
dibendung. (Varianada, 1973 : 28-29)

Kesimpulan
Meningkatnya kedatangan kaum

urban di Surabaya serta akumulasi
perkembangan kota ini menjadi kota
metropolis dan industri maka juga
meningkatkan dunia hiburan di Surabaya.
Fenomena yang terpotret di Surabaya
m i s a l n y a  d e n g a n  t u m b u h  d a n
berkembangnya hiburan malam seperti
night club spa karaoke, , , kasino, dan
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diskotik untuk memenuhi kebutuhan akan
hiburan setelah melakukan pekerjaan dan
aktivitas siang hari. Sarana-sarana tempat
untuk melepaskan penat dan lelah tersebut
ternyata dapat menarik pengusaha untuk
mendirikan hiburan-hiburan malam di
Surabaya.

Faktor-faktor yang menyebabkan
berkembangnya industri hiburan malam
d i s k o t i k  d i  S u r a b a y a  a d a l a h
berkembanganya musik disko yang
populer di tahun 1970. Bahwa musik disko
yang di bawa oleh Barat mencoba menarik
perhatian pencinta musik dalam
masyarakat  perkotaan .  Di tengah
tumbuhnya hiburan malam seperti night
club  steambath dan , musik disko yang di
fasilitasi melalui diskotik, mulai menjadi
pesaing dalam industri hiburan malam di
Surabaya. Hiburan malam di Surabaya
yang sangat minim, menjadi kesempatan
besar bagi para pengusaha untuk
mendirikan bisnis hiburan malam..

S u r a b a y a  s e b a g a i  k o t a
metropolitan tidak dapat melepaskan diri
dari seluruh pengaruh buruk tersebut.
Walaupun mungkin tidak ada seorang
warganya yang berharap terjadinya hal
tersebut. Dengan suburnya pertumbuhan
night club, amusement center, message
house dan lokalisasi pelacuran cara
kehidupan morphin sebagai pencari
kepuasaan pun menyelinap ke dalamnya.
Semula pengaruh morphin hanya terbatas
pada anak-anak pejabat dan keluarga elit
lainnya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa
perbuatan mereka ini bisa mendatangkan
siksaan batin di masa mendatang.
Disamping dapat membawa bahaya yang
fatal bagi pertumbuhan jasmani dan
mereka mengalami kerusakan kesehatan.
Sungguh diharapkan kebijakan dari
pemerintah pusat hingga pemerintah
d a e r a h  u n t u k  m e m b e r a n t a s
penyalahgunaan narkotika dikalangan
muda-mudi tanpa pandang bulu apakah
dia merupakan anak pejabat atau bukan.
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