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ABSTRAK 

 
 
Tulisan ini mengkaji tentang Lotere Totalisator (Lotto) di masyarakat 

Surabaya yang diselenggerakan pada tahun 1968-1969. Pokok permasalahan 
yang diangkat dalam kajian ini mengenai keberadaan perjudian Lotto dalam 
dinamika kehidupan masyarakat Surabaya dari tahun 1968-1969. 

Perjudian dianggap oleh masyarakat Surabaya dalam bentuk tiga hal, 
pertama, judi merupaka pertaruhan yang dengan sengaja mempertaruhkan 
sesuatu yang dianggap bernilai dengan ada harapan-harapan tertentu yang 
belum diketahui pasti hasilnya. Kedua, judi merupakan sebagai sarana rekreasi 
yaitu dengan melakukan judi hanya untuk kesenangan. Ketiga, perjudian 
merupakan bentuk spekulasi yang berdasarkan pada untung-untungan tiap 
individu. 

Hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa 
adanya Efisiensi anggaran ekonomi yang dijalankan oleh Orde Baru berakibat 
pada berkurangnya dana pembangunan di daerah. Sebagai solusi untuk 
mengatasi persoalan ini, beberapa daerah melakukan Pelegalisasian Judi, salah 
satunya di Surabaya. Judi legal yang beredar di Surabaya diberi nama Lottim 
(Lotto Jatim) dan pada perkembangannya berganti nama menjadi Lotto Surya 
(Lotto Surabaya. Terkait dengan penyelenggaraan PON VII di Surabaya pada 
tahun 1969, Pemerintah Kota Surabaya juga  mengeluarkan Lotto PON untuk 
menggalang dana penyelenggaraan PON. Dampak dari diselenggarakannya 
Lotto di Surabaya yaitu memunculkan keanekaragaman  sikap masyarakat 
Surabaya. Ada yang menerima penyelenggaraan Lotto tersebut, ada yang 
bersikap netral dan ada pula yang tidak setuju. Selain itu muncul fenomena 
sosial yang terjadi seiring dengan diselenggarakannya Lotto, yaitu adanya 
peramal dan bertanya nomor Lotto pada orang sakit jiwa. 

Penyelenggaraan Lotto ini di kita lihat dari dua sisi, di satu sisi Lotto 
adalah solusi yang diambil Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu 
menambah pemasukan daerah dalam membangun dan membenahi Kota 
Surabaya.  Di sisi lain,  Lotto dapat menjadi racun di masyarakat karena 
menimbulkan angan-angan yang menginginkan hidup yang lebih baik, yaitu 
dengan bertaruh mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam bentuk 
finansial secara instan. 

 
Kata Kunci: Lotere Totalisator, Surabaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

“Sulit kini dicari yang halal dan bathil, kedua-duanya enak dikata orang. Surga 
atau neraka itu bagaimana nanti, sebab anak-istriku dilanda lapar dan orang 
lain tak ada yang mau tahu. Sia-sia mendengar khotbah agama dan 
pembangunan mental. Mesjid, Gereja dan Kuil hanya kupakai berteduh di waktu 
hujan dan atau panas terik. Bukannya aku tak tahu mana yang halal dan bathil, 
tetapi memang jalan sudah buntu. Bukan! Bukan Mesjid, Gereja dan Kuil hanya 
kupakai berteduh di waktu hujan dan panas, tetapi payung memang tak ada. Tak 
tahan kulit terbakar oleh panas terik. Tak sanggup badan menggigil dimandi 
hujan.”1 
 

Tulisan tersebut menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat masa itu 

dihadapkan pada situasi yang dilematis dalam menyikapi judi. Masyarakat 

mengerti bahwa terlepas dari permainan itu halal dan haram, mereka memerlukan 

uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak dari mereka yang 

merasa mampu memberikan harapan dan jalan bagi mereka untuk mengatasi 

kesulitan hidup bukan lagi agama, melainkan judi.  

Judi merupakan tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar dalam budaya 

masyarakat kita. Munculnya perjudian ini secara pasti belum diketahui. Pada 

periode masa Hindu, perjudian awalnya berkembang di daerah pesisir dan kota-

kota pelabuhan sebagai wilayah yang bersentuhan lebih awal dengan budaya baru 

itu, kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan. Perjudian yang ada pada waktu 

itu berupa taruhan yaitu adu jago.2 

                                                 
1Suratman, “Essensilia Judi dalam Pembangunan”, dalam Sketmasa No. 67-Th. XI-1 Mei 

1968, hal. 14. 
 
2 Permainan ini berkembang pada zaman keemasan kerajaan-kerajaan Tumapel dan Daha. 

Permainan ini tidak digunakan untuk mendapatkan materi, namun digunakan untuk kepentingan 
pendidikan kepahlawanan dan keprajuritan. Jago aduan dianggap mempunyai sifat ulet, jujur, dan 
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Seiring dengan berkembangnya zaman, permainan yang berbentuk taruhan 

juga ikut berkembang, mulai dari permainan kecil yang tidak memakai uang 

sebagai taruhan seperti gamparan, dan gambaran,3 hingga permainan yang 

menggunakan uang sebagai taruhannya, seperti bermain kartu, lotere atau undian. 

Kondisi perjudian di atas semakin berkembang ketika kedatangan bangsa 

Eropa yang juga menjadi penyebab berkembangnya permainan adu nasib ini di 

Indonesia. Pada zaman kolonial tersebut berjudi merupakan salah satu hiburan 

yang sangat disukai yang ditandai dengan pembangunan gedung yang digunakan 

untuk berkumpul kelompok-kelompok orang kaya sebagai tempat hiburan dan 

juga berjudi yang diberi nama societiet.4 Di gedung ini orang-orang yang 

mempunyai banyak uang dan orang-orang Asing berkumpul untuk melakukan 

permainan judi.5 

Pada saat interaksi antara pembesar kolonial dengan kalangan istana di 

nusantara mulai terbangun, terjadi pula hal yang menarik yang dilakukan melalui 

judi. Pada beberapa kejadian, pembesar kolonial mengadakan penipuan dengan 

berdalih permainan judi. Alurnya, dalam permainan ini anggota keluarga istana itu 
                                                                                                                                      
setia dalam perjuangan. Sifat ini yang dapat dicontoh oleh prajurit-prajurit dan pahlawan. Seorang 
Jago tidak akan mudah menyerah kalah saaat pertaruhan sebelum berjuang habis-habisan. Pada 
saat kalah dalam pertandingan, Jago bersikap “kejok”, mengakui kekalahannya, Sehingga adu jago 
ini dapat memberi pelajaran bagi prajurit yaitu untuk bertarung sampai titik darah dan tenaga serta 
tidak bersifat curang dan licik. Kartawiguna “Judi adalah unsur  Borjuasi Kapitalis Feodal”, dalam 
Sketmasa No. VII-Th IV-1961, hal. 21. 

 
3Bentuk permainan yang menggunakan gambar sebagai alat untuk bertaruh. 
 
4Societeit berdiri di Surabaya pada tahun 1845. Aktifas yang terjadi di dalam Societit 

yaitu berisi tentang kesenangan dan kemeriahan, seperti makan, minim, ngobrol, mendengarkan 
music dan berjudi. Societeit juga digunakan sebagai pusat pertemuan yang bersifat informal, yang 
digunakan untuk menjalin lobby, tempat rekreasi serta kesenian yang bersifat eksklusif. Tempat 
Societeit yang terkenal di Surabaya tahun 1870-1942 adalah De Club di Pojok Embong Malang 
tahun 1850, Societeit Concordia di Societeit Straat tahun 1843, Marine Societeit Moderlust di 
Ujung tahun 1867, dan Simpangsche Societeit di Simpangsche Straat tahun 1907. Dalam Monasri, 
“Tempat-Tempat Plesiran Masyarakat Belanda Totok Surabaya Tahun 1870-1942”, Skripsi  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2004. Tidak diterbitkan. 

 
5Kartawiguna “Judi adalah unsur… loc. cit.  
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diberi kemenangan terlebih dahulu, setelah itu mereka merasa kecanduan, barulah 

permainan sebenarnya dimulai. Ketika para bangsawan itu mulai kalah dan 

kehabisan uang untuk taruhan, pembesar kolonial itu biasanya menyodorkan surat 

hutang.6 Dengan demikian tercipta satu ikatan antara pembesar kolonial dengan 

pegawai istana.  

Tradisi perjudian lain pada masa kolonial misalnya terjadi pada buruh 

perkebunan di onderneming-onderneming7 yang dikuasai Belanda. Para pekerja 

perkebunan setelah mendapatkan gaji, mereka akan bermain judi. Permainan judi 

yang populer ketika itu adalah permainan Dadu, Tjap Djie Kie, dan Kartu Lima. 

Jika dalam permainan ini para pekerja itu mengalami kekalahan, mereka akan 

meminta voorschot8 kepada Belanda, dengan perjanjian mereka akan terikat 

sebagai pekerja di perkebunan itu untuk waktu beberapa lama. Maka tidak heran 

jika ada pekerja yang terikat kontrak kerja selama puluhan tahun di perkebunan 

milik Belanda.   

Setelah kemerdekaan kegiatan yang berupa permainan dalam bentuk 

undian mulai ramai di kalangan masyarakat, termasuk daerah Kotamadya 

Surabaya. Permainan berupa undian ini disebut dengan lotere buntut dan bersifat 

ilegal. Pelarangan ini menyangkut semakin banyaknya masyarakat yang membeli 

lotere buntut karena tergiur akan hadiah yang didapat, sehingga lotere buntut ini 

dianggap dapat merusak moral bangsa dan dikategorikan sebagai tindakan 

                                                 
6Ibid. 

 
7Onderneming adalah usaha-usaha yang dimiliki oleh Belanda. dalam Wojowasito, 

Kamus Umum Belanda Indonesia (Jakarta: Lestari Perkasa), hal. 442 
 
8Voorschot berarti uang pinjaman, Ibid, hal. 768 
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subversi. Selain itu, judi lotere buntut ini juga menimbulkan keresahan di 

masyarakat Kotamadya Surabaya.9 

Berbeda dengan masa Orde Lama, pada awal pemerintahan Orde Baru, 

muncul kebijakan yang melegalkan perjudian. Kebijakan ini dilakukan untuk 

menambah pendapatan daerah akibat keuangan negara yang mengalami devisit 

sebagai dampak kemerosotan ekonomi rentang tahun 1960-1965. Kemerosotan 

keuangan daerah berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan 

pemerintah pusat, sehingga secara tidak langsung, mendorong daerah-daerah 

untuk menambah pendapatan sendiri. Salah satu hal yang dilakukan daerah  untuk 

mengatasi krisis keuangan tersebut adalah melakukan legalisasi judi. Beberapa 

kota yang mengambil kebijakan berupa pelegalan judi ini diantaranya Jakarta, 

Semarang, dan Surabaya. 

Kota Jakarta merupakan kota pertama yang melakukan pelegalan judi 

berbentuk undian yang diberi nama Lotto (Lotere Totalisator). Kebijakan itu 

terjadi pada masa Gubernur Jakarta Ali Sadikin (1966-1977). Hasil dari Lotto ini 

dinggap berhasil mengatasi defisit anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Anggaran 

pembangunan DKI meningkat dari Rp. 66 juta melonjak tajam hingga lebih dari 

Rp. 89 miliyar dalam tempo 10 tahun sejak dilegalkannya perjudian.10   

Kesuksesan yang dicapai oleh kota Jakarta ini, mendorong wilayah lain 

seperti Surabaya untuk mengambil langkah serupa. Kebijakan ini diambil 

                                                 
9Pelarangan mengenai perjudian Lotere Buntut yang berupa undian ini teralisasi dalam 

Surat Keputusan Presiden No. 133 Tahun 1965. Berdasarkan Keppres tersebut, maka semakin 
menegaskan pelarangan terhadap berkembang luasnya Lotere Buntut di Indonesia, khususnya di 
Surabaya. http://omnilogos.blogspot.com/2008/11/dari-porkas-sampai-sdsb.html. Diakses tanggal 
18 Maret 2009, pukul 12:47 WIB. 

10http://www. dudung.net/buletin-gaul-islam/judi-yang-jadi-tradisi.html. Diakses pada 
tanggal 19 Februari 2009, pukul 20.20 WIB. 
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Walikota Surabaya untuk memenuhi keuangan daerah yang juga sedang 

mengalami kekurangan dana untuk menyelenggarakan pembangunan.  

Diselenggarakannya Lotto di Surabaya didasarkan pada Surat Keputusan 

Menteri Sosial tanggal 4 September 1967 No. B. A. 5-7-45/127 mengenai 

pelegalan Lotto Indonesia, sebagai kelanjutan dari permohonan yang dikirimkan 

Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk mengadakan Lotto.11  Landasan hukum 

ini kemudian muncul pelegalan terhadap Lotto untuk beredar di masyarakat 

umum Kotamadya Surabaya. 

 Lotto Indonesia yang beredar di Surabaya tahun 1968 diberi nama Lotto 

Jatim dan pada perkembangannya sempat mengalami pergantian nama. Pada 

tahun 1969, Lotto Jatim diubah namanya menjadi Lotto Surya dan pada tahun 

yang sama juga dikeluarkan Lotto PON yang dibentuk oleh Panitia Besar PON 

VII Surabaya.  

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya tidak berjalan dengan lancar karena 

beberapa persoalan harus dihadapi oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya, di 

antaranya adalah upaya untuk mendapatkan izin menyelenggarakan lotto. Selain 

itu, banyak terjadi pertentangan pendapat antara golongan agama, pemerintah, 

mahasiswa dan masyarakat. Perbedaan pandangan ini terjadi karena perbedaan 

pendapat mengenai lotto, apakah merupakan judi atau tidak dan manfaat apa yang 

didapat dari diselenggarakannya lotto di Surabaya.  

Fenomena lain yang mengiringi penyelenggaraan Lotto di Surabaya adalah 

munculnya fenomena sosial tersendiri di kehidupan masyarakat. Muncul  

kelompok-kelompok peramal dan penderita sakit jiwa yang didatangi oleh 

                                                 
11Arsip Kota Surabaya Box 1.746, No:42.380 
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pembeli kupon Lotto. Tindakan ini mereka lakukan karena mereka memiliki 

keyakinan bahwa orang-orang itu memiliki ”kelebihan” untuk menebak ”angka-

angka bahagia”12  yang akan keluar pada keesokan harinya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini berupaya mengkaji berbagai 

permasalahan yang timbul ketika dikeluarkannya lotto dan mengkaji fenomena 

sosial yang muncul dengan menggunakan perspektif sejarah. Hal yang akan dikaji 

tersebut  terangkum dalam rumusan masalah di bawah ini.  

1. Bagaimana perkembangan perjudian di Surabaya tahun 1968-1969 ? 

2. Bagaimana keberadaan Lotto dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Surabaya tahun 1968-1969 ? 

 

 C. Ruang Lingkup Penelitian  

 Batasan temporal dalam penulisan ini adalah tahun 1968-1969, hal ini 

didasarkan pada dikeluarkannya lotto secara legal oleh pemerintah Kotamadya 

Surabaya pada tahun 1968 yang  bertujuan sebagai sumber pemasukan Pemerintah 

Kotamadya Surabaya dan pada tahun 1968 beredarnya lotto PON yang bertujuan 

menyukseskan PON VII di Surabaya. Pemilihan tahun 1969 sebagai batasan akhir 

dari penulisan ini karena berakhirnya pelaksanaan acara PON pada tahun tersebut, 

                                                 
12Angka-angka bahagia disini diartikan sebagai nomor undian lotto yang keluar, dimana 

nomor-nomor tersebut sangat dinantikan oleh para penggemar lotto untuk mendapatkan hadiah 
uang yang besar dan nantinya dapat mengubah hidup mereka dengan menggunakan uang tersebut. 
Ichsan Ridha, ”Peramal Lotto”, Liberty Tanggal 12 Juli 1969, hal. 3. 
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sehingga menyebabkan dicabutnya legalisasi Lotto di Surabaya dan dihentikannya 

penyelenggaraan Lotto.13 

Penelitian ini mengambil Kota Surabaya dalam rentang tahun 1968-1969 

sebagai objek penelitian. Surabaya merupakan salah satu tempat dikeluarkannya 

Lotto oleh pemerintah dan juga sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya        

PON VII pada tahun 1969. Salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah 

Kotamadya Surabaya untuk mencukupi masalah pendanaan tersebut yaitu dengan 

melegalkan lotto (Lotere Totalisator). 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yaitu memberi gambaran 

mengenai perjudian yang terjadi pada tahun 1968-1969 di Surabaya. Adanya 

penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan dikeluarkannya  lotto di 

Surabaya pada tahun 1968. Penulis juga mencoba untuk menjelaskan peran lotto 

dalam pembangunan dan penyelenggaraan PON VII di Surabaya pada tahun 1969 

serta perkembangan dan pengaruh yang ditimbulkan lotto dalam kehidupan sosial 

maupun ekonomi masyarakat Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga akan 

menjelaskan mengenai pro dan kontra saat beredarnya lotto di Surabaya.   

Manfaat dari Penelitian ini  adalah untuk menambah koleksi penulisan 

sejarah dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu sejarah, khususnya 

mengenai sejarah sosial dengan fokus perjudian legal pada masyarakat di 

Surabaya yang masih jarang dilakukan.  

 

                                                 
13Jayabaya, tanggal 6 Juli 1969. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Studi tentang fenomena sosial yang terjadi terhadap diselenggarakannya 

pelegalan perjudian yang berupa undian sebenarnya sudah pernah dilakukan. 

Beberapa dari penelitian itu mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari adanya 

permainan undian dalam kehidupan masyarakat dan ada pula yang melihat 

pengaruh judi terhadap kondisi ekonomi dan psikologis pelaku. Namun studi 

historis yang secara spesifik mengkaji  tentang Lotto (lotere totalisator) dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Surabaya masih belum pernah 

dilakukan. 

 Beberapa literatur yang membahas perjudian dan akan dirujuk dalam 

penelitian ini adalah buku Judi Buntut Mengapa Selalu Ada?14. Buku ini 

memberikan pandangan yang cukup mendalam mengenai perjudian yang ada pada 

masa sekarang ini. Buku ini mengkaji tentang pengaruh judi buntut di kehidupan 

sosial dan bagaimana judi buntut tersebut berkembang terus tanpa adanya 

ketegasan dari pemerintah setempat. Buku ini dijadikan rujukan dalam penelitian 

ini karena peneliti berusaha untuk dapat mengkomparatifkan pengaruh judi buntut 

yang ilegal dengan lotto yang sama-sama berbentuk undian namun legal atau 

diperbolehkan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.  

Buku lain yang juga menjelaskan mengenai judi adalah buku yang ditulis 

oleh Kartono Kartini yaitu Patologi Sosial.15 Buku ini mengkaji mengenai 

bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh perjudian di kehidupan masyarakat 

Indonesia, bagaimana bentuk-bentuk dari perjudian itu sendiri dan juga mengenai 

                                                 
14Mudjiono, Judi Buntut Mengapa Selalu Ada (Yogyakarta: Tride, 2004). 
 
15Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 
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berbagai pandangan yang berbeda dari kelompok sosial tertentu mengenai 

perjudian itu sendiri. Buku ini dijadikan sebagai rujukan  dalam penelitian ini 

karena di dalamnya terdapat gambaran mengenai lotto, meskipun tidak dijelaskan 

secara detail dan juga dijelaskan bahwa adanya fenomena sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat saat mulai menggemari permainan judi.  

Gambaran lain yaitu mengenai perkembangan perjudian di Indonesia 

adalah  buku Indonesia Negeri Judi? oleh Haryanto. Dalam buku ini menjelaskan 

mengenai perjudian di Indonesia yang ditinjau dari semua aspek kehidupan 

masyarakat Indonesia. adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh judi juga 

dibahas di dalam buku ini. Penulis menggunakan buku ini sebagai rujukan 

mengenai perkembangan perjudian secara umum, selain dari diselenggarakannya 

Lotto di Surabaya.  

Dari beberapa penelitian tentang perjudian tersebut yang membedakan 

dengan penelitian ini yaitu penulis berusaha untuk menjelaskan kondisi 

masyarakat Surabaya saat berkembangnya judi Lotto tahun 1968-1969. Selain itu, 

penelitian ini juga memberi penjelasan mengenai awal Lotto dikeluarkan, bentuk 

serta dampak diselenggarakannya Lotto. Penulis juga memberikan gambaran 

mengenai reaksi-reaksi serta fenomena sosial yang terjadi pada waktu Lotto 

diselenggarakan di Surabaya.   

 

F.  Kerangka Konsep 

Perjudian diartikan sebagai tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau 

harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan 
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mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.16 Arti yang sama juga di 

definisikan oleh Kartini Kartono yang mengatakan bahwa perjudian merupakan 

pertaruhan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai 

dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

peristiwa permainan, perlombaan, pertandingan dan kejadian-kejadian yang tidak 

atau belum pasti hasilnya.17 

 Menurut Drs. B. Ridwan, perjudian memiliki dua fungsi, yaitu:18 Pertama 

judi dapat menyebabkan poblem sosial, yaitu dengan melakukan kegiatan judi, 

banyak uang yang dikeluarkan untuk bertaruh dan waktu yang dihabiskan untuk 

berjudi. Orang yang berjudi akan kehilangan waktu untuk melakukan kegiatan 

produktif yang lain. Kedua judi sebagai bentuk rekreasi yaitu orang yang 

melakukan judi hanya untuk kesenangan. Biasanya yang melakukan judi karena 

motif ini yaitu golongan kelas atas. Berjudi dilakukan untuk mengisi waktu 

senggang atau untuk ”iseng-iseng berhadiah”. 

Menurut Kartono Kartini, segala bentuk perjudian dapat menjadi 

kebiasaan dalam suatu masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

1. Apabila rakyat, khususnya rakyat kecil dan miskin, merasa tidak pasti 

akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan usahanya yang wajar, 

mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara 

                                                 
16Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia edisi kedua (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm. 367. 
 
17Kartini Kartono, op.cit, hlm. 58. 
 
18Pernyataan dari Drs. B. Ridwan tersebut disampaikan dalam seminar perjudian yang 

diadakan di Tegal yang membahas mengenai “Pengaruh Perjudian di dalam Masyarakat”. Ahmad 
Prawirabudi, ”Kalau Masyarakat dilanda Judi”, dalam majalah Sketmasa No. 107-Th. VIII-1970, 
hal. 13. 
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untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah: berspekulasi, bermain 

untung-untungan dan berjudi. 

2. Apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak 

yang berwajib/pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-

hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan 

berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi primer.19 

3. Apabila pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk 

“memecahkan” kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi 

tersebut menjadi deviasi sekunder.20  

Lotto merupakan bentuk perjudian legal yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kotamadya Surabaya di tahun 1968 yang bertujuan untuk membantu 

pendapatan daerah. Banyak fasilitas kota yang mengalami kerusakan pada awal 

Orde Baru, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan yang membutuhkan dana 

yang cukup besar.  Pada tahun 1969, Surabaya dipercaya juga menjadi tuan rumah 

PON VII. Acara ini juga membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

mensukseskan acara tersebut. Adanya Lotto ini juga ikut membantu 

terselenggaranya acara tersebut. 

                                                 
19Hal ini berkaitan dengan Teori Labeling. Teori ini dipelopori oleh Edwin M. Lemert. 

Menurutnya, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling/pemberian julukan, cap, 
etiket, merk, yang diberikan masyarakat kepadanya. Penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk: 
1) Penyimpangan Primer (primary deviation) 
 Penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat.           
Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang 
dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. 
2) Penyimpangan Sekunder (secondary deviation) 
Penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal 
sebagai perilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan menyimpang tersebut, karena 
merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa 
ditolerir oleh masyarakat. http://dwikurniasaputro.wordpress.com/2009/04/25/perilaku-
menyimpang, diakses pada tanggal 27 Agustus 2009, pukul 13.30 WIB. 
 

20Ibid. 
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Kata Lotto merupakan singkatan dari Lotere Totalisator. Lotere berasal 

dari bahasa Belanda, loterij, dari pangkal kata lot yang berarti nasib, peruntungan 

dan kemujuran. Lotere ialah sejenis undian yang berhadiah uang atau barang 21 di 

mana  hadiah diperoleh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Lotere ini dapat diselenggarakan oleh perorangan, 

lembaga atau badan, baik resmi ataupun swasta, ataupun juga menurut peraturan 

pemerintah (Departemen Sosial). Totalisator itu sendiri merupakan penjumlahan 

dari jumlah uang yang digunakan oleh pemasang lotere untuk nomor-nomor yang 

akan diundi. Selanjutnya jumlah uang yang digunakan untuk memasang nomor 

tersebut akan dijumlahkan sesuai berapa jumlah angka yang keluar sehingga 

disebut dengan Lotere Totalisator (Lotto). 

 Menurut Summa dalam buku Mudjiono, suatu aktifitas itu mengandung 

unsur perjudian, dapat dilihat melalui empat tolok ukur, yaitu:22  Pertama, adanya 

taruhan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kedua, berspekulatif dan tidak 

ada keadilan, disini artinya ada unsur yang ingin memperoleh sesuatu dengan 

cepat dan tanpa bekerja keras. Ketiga, ada pihak yang merugikan. Keempat, 

membuat seseorang menjadi malas bekerja daripada yang sesungguhnya. Jika 

unsur-unsur tersebut terpenuhi maka suatu aktifitas tersebut dapat dikategorikan 

sebagai judi.   

Perjudian juga dapat dijelaskan menggunakan teori spekulasi, yaitu berupa 

perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan 

hak-hak tertentu, dengan pengharapan mendapatkan laba sebesar-besarnya atas 

                                                 
21 Hasan Sadli, Ensiklopedia Indonesia Jilid IV (Jakarta : Ikhtiar Bru-Van Hoeve, 1983), 

hlm. 2050. 
 
22 Mudjiono, op. cit, hlm. 10-11. 
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dasar untung-untungan yang membuta, disertai pengharapan: bursa pasaran bisa 

berubah menguntungkan dirinya. Sehingga aktifitas spekulatif ini bisa disebutkan 

sebagai perjudian. 23  

Konsep ini nantinya akan dipakai untuk menunjukkan dampak dari 

perjudian dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di 

Surabaya. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penelitian ini akan 

berusaha memberikan gambaran secara jelas mengenai perkembangan Lotto di 

Surabaya. Penelitian ini berisi tentang penjelasan dari persoalan yang ada dalam 

penelitian ini secara naratif, kemudian akan dianalisis dan dicari hubungan 

kausalitasnya. Penulisan penelitian sejarah ini tergolong pada kajian sejarah 

sosial.  

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pada 

penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan bagaimana cara mengetahui sejarah 

sehingga seorang sejarawan harus mengetahui prosedur-prosedur dalam penelitian 

sejarah agar dapat menjelaskan sebuah peristiwa sejarah.24 Penelitian ini melalui 

empat tahapan, yaitu Heuristik (pengumpulan sumber), verivikasi 

(pengklasifikasian sumber), interpretasi (sintesis dan analisis) dan Historiografi 

(penulisan sejarah).   

                                                 
23 Kartini Kartono, op. cit, hlm. 56. 
 
24Gazalba. S, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1981) 

hlm. 3. 
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Tahapan pertama yang dilakukan penulis yaitu Heuristik. Penulis berusaha 

untuk mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Pada tahap pengumpulan 

sumber, sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat, 

baik sumber lisan maupun tertulis, yaitu sumber-sumber tertulis primer dan 

sumber-sumber tertulis sekunder dikumpulkan. Sumber-sumber lisan didapatkan 

dengan cara melakukan wawancara dari orang yang melihat ataupun terlibat 

langsung pada saat adanya judi Lotto di Surabaya. Sumber-sumber primer 

didapatkan dari Kantor Arsip Surabaya, artikel-artikel di surat kabar dan di 

majalah. Sumber-sumber tertulis sekunder didapatkan dari buku-buku yang 

bersangkutan dan kemudian dapat dijadikan rujukan atas penulisan ini. 

Penelusuran sumber dari penulisan ini dilakukan di Perpustakaan Daerah 

Kota Surabaya, Perpustakaan Pusat Kampus B, Perpustakaan Medayu Agung, dan 

Perpustakaan AWS Stikosa, Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional 

Republik Indonesia, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya dan Ruang Baca Jurusan 

Ilmu Sejarah, Museum Pers Solo dan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari penelusuran sumber tersebut, penulis menemukan sumber buku-buku 

maupun arsip-arsip yang mendukung dari penulisan sejarah ini di dapat melalui 

sumber-sumber tercetak, tertulis maupun lisan.  

Pustaka selanjutnya tertuju pada Perpustakaan ST. Ignatius Collasse, 

kemudian dilanjutkan pada Ruang Referensi Skripsi dan Disertasi Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk mencari 

sumber-sumber skripsi yang terkait dengan perjudian lotto, namun dalam 

pencarian tidak ditemukan skripsi yang bersinggungan sama sekali. 
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Penelusuran sumber selanjutnya yang berupa arsip dilakukan di Arsip 

Provinsi Jawa Timur dan Arsip Kota Surabaya. Arsip-arsip yang ditemukan  

dalam penelusuran ini ada yang berupa surat keputusan beredarnya lotto di 

Surabaya, laporan pembentukan kepengurusan lotto, surat izin penyelenggaraan 

dan sumber-sumber arsip yang isinya berkaitan dengan lotto di Surabaya. Dalam 

sumber arsip ini juga menjelaskan kegunaan dari hasil penjualan lotto dan juga 

terdapat lampiran mengenai pembentukan badan pengurus lotto di Surabaya yang 

bertujuan untuk mengawasi beredarnya lotto di masyarakat Surabaya, mengenai 

latar belakang diselenggarakannya lotto dan mekanisme yang dijalankan dalam 

mengawasi beredarnya lotto di Surabaya.  

Penulis juga menggunakan sumber koran, seperti Kompas, Jawa Pos, 

Surabaya Pos, Kedaulatan Rakyat dan Mercusuar. Serta majalah yang terbit pada 

tahun terkait, sebelum atau sesudahnya, seperti Liberty, Sketmasa, Tempo dan 

Jaya Baya. 

Sumber pendukung yang digunakan dalam penulisan sejarah ini yaitu 

menggunakan sumber dari internet dan sumber lisan yang dilakukan melalui 

wawancara dengan para pelaku sejarah dan  saksi dari peristiwa sejarah, yaitu 

orang yang terlibat langsung dalam lotto dan yang menjadi saksi atas 

penyelenggaraan lotto di Surabaya. 

Tahap kedua yaitu Kritik terhadap sumber yang terdiri dari kritik ekstern 

dan kritik intern. Kritik ekstern berupa pengujian terhadap otentisitas, asli, 

turunan, palsu, relevansi sumber serta hal-hal yang terkait dengan bentuk fisik 

dari sumber tersebut. Kritik ekstern menegakkan fakta dari kesaksian seseorang, 

bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang tersebut dengan kesaksian 
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yang telah diberikan itu berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak mengalami 

perubahan. Pada kritik intern yaitu kritik terhadap isi atau kandungan sumber, 

validitas sumber, melihat kesesuaian isi yang dijelaskan dalam sumber yang 

terkait. Penulis akan berusaha meyakinkan bahwa data yang diperoleh merupakan 

benar adanya. 

Sebelum melakukan tahapan interpretasi atau penafsiran, penulis terlebih 

dahulu melakukan klasifikasi terhadap sumber-sumber yang telah didapat. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan saat penggunaan sumber. 

Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tahun terbit sumber dan kandungan 

sumber, sehingga peristiwa yang terjadi dapat terlihat dan pembahasan terhadap 

suatu permasalahan diusahakan secara terperinci dan prosesual.  

Tahap ketiga adalah Interpretasi atau penafsiran, yaitu menafsirkan 

kembali terhadap sumber-sumber yang ada dan memahaminya sebelum 

melakukan  penulisan sejarah. Tahapan ini penulis berupaya untuk mencari 

keterkaitan antar fakta yang telah ditemukan, baik dari sumber buku, surat kabar, 

arsip, majalah, maupun dari hasil wawancara, sehingga dapat dirangkai menjadi 

suatu peristiwa sejarah. 

 Tahapan yang terakhir yaitu Historiografi, pada tahap ini penulis 

merangkai fakta yang telah ditafsirkan tersebut secara tertulis, dimana setelah 

melalui proses kritik sumber dan interpretasi data, sehingga menjadi sebuah cerita 

sejarah yang ditulis dengan memenuhi kaidah-kaidah penulisan sejarah.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian sejarah ini akan mengkaji beberapa hal yang terkait : 
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 BAB I merupakan bab yang pertama dari penelitian ini meliputi hal-hal 

yang bersifat metodologis, yaitu  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, landasan konseptual, 

metode penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi mengenai perkembangan perjudian di Surabaya, serta 

kondisi masyarakat Surabaya sebelum diselenggarakannya Lotto.  

 BAB III berisi penjelasan mengenai perkembangan lotto di Surabaya dan 

memberi penjelasan yang melatar-belakangi dikeluarkannya Lotto, bentuk 

permainan lotto serta peran lotto dalam menyukseskan acara PON VII di 

Surabaya tahun 1969.  

 BAB IV berisi mengenai reaksi-reaksi dan fenomena yang terjadi sejak 

berkembangnya lotto di Surabaya tahun 1968-1969. 

 BAB V merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari 

penelitian sejarah. 
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BAB II 
 

WAJAH PERJUDIAN DI SURABAYA  
1960-1968 

 

Perjudian yang terjadi di Surabaya pada rentang waktu 1960-1968 muncul 

karena berbagai hal, di antaranya faktor kultural dimana kebiasaan dan tradisi di 

masyarakat beberapa diantaranya mengandung unsur perjudian, misalnya budaya Adu 

Doro.1 Selain itu kondisi sosial dan ekonomi juga memberikan sumbangsih. Masa 

transisi dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan situasi ekonomi, sosial, politik 

yang tidak stabil, sehingga pembahasan tentang perjudian di Surabaya dirasa perlu 

untuk memberikan sedikit gambaran tentang berbagai kondisi yang disebutkan di 

atas.   

A. Kondisi Sosial dan Ekonomi Surabaya 1960-1968  

Perkembangan kondisi sosial masyarakat Surabaya ditandai dengan 

pertambahan jumlah penduduk yang pesat pada tahun 1960 hingga tahun 1968. Pada  

tahun 1960 berjumlah 1.318.930 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 1.933.202 

jiwa pada tahun 1968. Setiap 2 tahun, jumlah penduduk di Surabaya mengalami 

peningkatan ± 15%. Di bawah ini akan ditunjukkan perincian pada tabel jumlah 

penduduk kota Surabaya dari tahun 1960-1968.  

 

 

                                                      
1Rojil Nugroho,”Budaya Adu Doro dalam Masyarakat Surabaya”, dalam Purnawan 

Basundoro, ed, Tempo Dulu Selalu Aktual (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007 ), hal. 151-152. 
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Tabel 1 
Perincian Penduduk Kotamadya Surabaya tahun 1960-1968 

 
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
1960 655.650 663.280 1.318.930 
1962 722.477 739.404 1.461.881 
1964 849.524 860.637 1.760.161 
1966 943.740 951.316 1.895.056 
1968 963.778 969.424 1.933.202 

Sumber: Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya, Sejarah Perkembangan Rencana Kota 
Surabaya (tanpa tahun dan halaman), Dinas Tata Kota, Bappeda, Bagian Pemerintahan 
dan Dinas Kependudukan Surabaya. 

 
Tabel di atas memberikan informasi bahwa perbandingan penduduk laki-laki 

dengan perempuan di Surabaya relatif seimbang. Pertambahan jumlah tiap tahun pun 

berjalan dengan seimbang. Selisih terbesar antara jumlah laki-laki dengan perempuan 

terjadi pada tahun 1964 yakni berbeda 11.113 jiwa.  

Kegiatan ekonomi rumah tangga di masyarakat Surabaya pada tahun 1960-an 

bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yakni kelompok yang bekerja di 

bidang pemerintahan dan sektor swasta, kelompok ini memiliki persentase 

pendapatan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok kedua, penduduk 

yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa dan kelompok ketiga yaitu kelompok 

yang berpendapatan rendah, seperti para pekerja di tekstil, buruh angkut, dan 

lainnya.2 Distribusi pendapatan ini hanya mengacu pada pendapatan upah yang 

bekerja saja.  

Pada tabel di bawah ini, pendapatan yang tertinggi diperoleh pegawai 

pemerintahan , pekerja profesional dan administratif. Pendapatan mereka hampir dua 

kali lipat dari pendapatan rata-rata yang mempunyai pekerjaan lain. Pada pendapatan 

                                                      
2Anne Booth dan R.M. sundrum, “Distribusi Pendapatan”, dalam Anne Booth dan Peter Mc 

Cawley, Ekonomi Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 261-262. 
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terendah diperoleh pekerja pabrik dan lain-lain. Pekerja lain-lain yaitu seperti pedagang 

kaki lima, pedagang keliling, kios-kios kecil dan pedagang musiman. Pendapatan rata-rata 

mereka perbulan sebesar rata-rata Rp 1.482. Jumlah ini berada dibawah rata-rata jumlah 

pengeluaran bulanan masyarakat Surabaya pada tahun 1968-1969, yaitu sebesar Rp 1.819.3 

Tabel 2 
Upah dan Gaji Bulanan Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 1968-1969 

 

No 
Jenis Pekerjaan Pekerja 

(%) 

Upah Bulanan  
rata-rata 

(Rp) 
1 Pegawai pemerintah 14,9 3.294 
2  Pekerja professional dan teknik di sektor 

swasta 4,0 4.479 
 

3 Pekerja administrative dan kantor sektor 
swasta 6,4 4.452 

4 Pekerja tambang dan galian lain 0,2 2.785 
5 Pekerja pabrik tekstil, pabrik gula dan 

sektor produksi 
11,3 2.462 

6 Pekerja pengangkutan 11,0 2.268 
7 Pekerja jasa-jasa 12,1 2.402 
8 Lain-lain 40,3 1.482 
 Jumlah` 100,0 2.384 
Sumber: Diolah dari sumber Anne Booth dan R.M. sundrum, “Distribusi Pendapatan”, dalam Anne 
Booth dan Peter Mc Cawley, Ekonomi Orde Baru (Jakart: LP3ES, 1982) 

 

Periode lima tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama ditandai dengan 

goncangnya ekonomi Indonesia. Terjadinya kemerosotan ekonomi di bidang moneter 

yang berimbas pada lahirnya kebijakan sanering yaitu pemotongan nilai mata uang 

yang menyisakan nilai sepersepuluh dari nilai mata uang kertas yang beredar sebagai 

upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi keadaan. Peredaran uang 

                                                      
3Jumlah pengeluaran rata-rata masyarakat Surabaya ini termasuk pada pembayaran untuk 

beras, pemeliharaan kesehatan, perumahan, transportasi dan pembayaran dalam bentuk barang. Ibid, 
hal. 260.  
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yang makin meninggi ini juga dibarengi dengan laju tingkat inflasi yang tinggi pula. 

Jika dibandingkan dengan peredaran uang tahun 1950, sebesar 4.300 juta rupiah, 

tingkat inflasi tahun 1960 adalah 11 kali lipat dan tahun 1965 mencapai 512 kali 

lipat.4 Dengan perbandingan ini maka anggaran belanja pemerintah berada pada 

keadaaan defisit dan cadangan devisa negara mengalami penurunan drastis. Secara 

otomatis, instabilitas ekonomi ini juga berpengaruh besar pada tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

Diberlakukannya kebijakan sanering terhadap tingginya inflasi ini juga ikut 

mempengaruhi ekonomi Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yang 

perekonomiannya bertopang pada industri dan perdagangan5. Kondisi perekonomian 

Surabaya akibat inflasi tidak hanya menyebabkan kemacetan pada produktifitas 

industri namun juga berdampak pada kelangkaan barang. Kelangkaan ini yang 

kemudian berimbas pada harga-harga barang yang ada di pasaran semakin tinggi.  

Harga bahan pokok yang ada pada tahun 1965 meningkat tajam di tahun 1966 dan 

1967. Seperti contoh misalnya harga gula pasir yang pada tahun 1965 berharga Rp. 

500, kemudian pada tahun 1966 dan 1967 meningkat ± 3 kali lipat.6 Begitu juga 

                                                      
4R.Z. Leirizza, dkk, Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI), hlm. 99. 
 
5 “Laporan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya”, Arsip Kota Surabaya No 19.927, 

dalam Dedy Hendro Subekti, “Reaksi Masyarakat Surabaya Terhadap Tingginya Inflasi dan Kebijakan 
Sanering 1965-1968”, dalam Skripsi Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Airlangga, 2007, tidak 
diterbitkan.  

 
6Berdasarkan laporan dari Seksi Statistik Kotapraja Surabaya dan Bagian Perekonomian 

Kotamadya Surabaya pada bulan September tahun 1966 dan Januari tahun 1967. Dalam Arsip Kota 
Surabaya Box 1.963, No: 51.359. 
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dengan harga bahan pokok yang lain. Di bawah ini akan ditunjukkan tabel perincian 

harga-harga bahan pokok di pasar sejak tahun 1965.7 

Tabel 3 
Harga Rata-Rata Bahan Makanan dan Beras dalam Pasar di Surabaya 

 
 Daftar Harga (dalam RP) 

 
No Nama Barang  Satuan  1965 

u.l.* 
 
 

1966 
u.l.* 

 
 

1967 
u.l.** 

 1. Beras tuton   1 kg  230,-   8.000  14,- 
 2. Gula Pasir  1 kg  500,-   7.500  20,- 
 3.  Gula Kelapa  1 kg  170,-   5.750  10,50 
 4. Garam  1 kg   30,-   1.000   3,- 
 5.  Minyak kelapa  600 cc  500,-   6.500  18,50 
 6. Minyak tanah  600 cc   30,-   1.000   1,50 
 7. Teri asin  1 kg  900,-  14.000  30,- 
 8.  Ikan asin  1 kg  750,-  18.000  30,- 
9. Singkong  1 kg   25,-   4.000   2,- 
10. Kacang ose merah  1 kg  300,-   5.000   8,- 

Sumber: Laporan Seksi Statistik Kotapraja Surabaya & Bagian Perekonomian Kotamadya Surabaya. 
Diolah dari Koleksi Arsip Kota Surabaya Nomor 51. 359 box 1963 dan Nomor 42.276 Box 
1744. 
 
 
u.l.* = uang lama  

u.l.** = uang baru 

 

  Periode 1965 hingga awal tahun 1966 bisa dikatakan sebagai masa transisi 

besar bangsa Indonesia, paling tidak dalam hal sosial dan ekonomi. Masa-masa awal 

pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, setiap daerah 

                                                      
7Diolah dari Laporan Seksi Statistik bulan Mei 1965 dan Bagian Ekonomi Kotamadya 

Surabaya bulan September 1966 dan Januari 1967. Koleksi Arsip Kota Surabaya Nomor 51. 359 box 
1963 dan Nomor 42.276 B ox 1744. Kebijakan ini menyebabkan inflasi turun sampai 120% pada tahun 
1967, dengan tingkat kenaikan harga antara Rp 0,50-Rp 20. 

 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOTERE TOTALISATOR DI SURABAYA ... RINA KRISNAWATI



dihadapkan pada tuntutan pemulihan ekonomi sebagai akibat dari hiperinflasi di 

tahun 1965.8  

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, di bidang infrastruktur kota juga 

masih banyak mengalami kerusakan-kerusakan dan kondisi fisik kota yang kurang 

terpelihara sejak Indonesia merdeka. Keadaan umum Kotamadya Surabaya memiliki 

gambaran-gambaran sebagai berikut:9 

1. Banyak prasarana jalan yang mengalami kerusakan dan jalan-jalan protokol 

yang terlalu sempit untuk menampung arus lalu lintas kendaraan. Selain itu, 

banyak daerah pinggiran kota yang sulit dicapai, seperti pada daerah Karang 

Pilang, Wonocolo, Sukolilo, Rungkut dan Tandes. 

2. Kurangnya fasilitas pendidikan, khususnya Sekolah Dasar, dan fasilitas 

kesehatan masyarakat serta banyak gedung pemerintah yang memerlukan 

perbaikan dan tambahan.  

3. Bangunan-bangunan assinering serta pompa air, banyak yang sudah tidak 

berfungsi karena termakan usia dan rusak, sehingga terjadi penyempitan dan 

pendangkalan pada sungai kalimas dan waduk yang berada di 

Morokrembangan. 

Banyaknya permasalahan di Kotamadya Surabaya membuat pemerintah 

Kotamadya Surabaya berusaha mengumpulkan dana untuk menambah keuangan kota. 

Kondisi saat itu tidak mendukung rencana tersebut, dikarenakan Pemerintah Orde 
                                                      
8Ahmandz Prawirabudi,” Kalau Masyarakat Dilanda Judi”, dalam majalah Sketmasa No. 107-

Th-XIII-1970, hal. 12. 
  
9Surabaya Dalam Lintasan Pembangunan (Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hal. 122.  
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Baru menerapkan beberapa kebijakan diantaranya efisiensi angggaran, baik pada 

lingkup departemen di pusat, maupun pada pemerintah daerah.10  Hal ini 

mengakibatkan banyak daerah yang mengalami kekurangan dana, karena pendapatan 

yang didapat dari pemerintahan pusat tidak cukup. Kondisi ini kemudian secara tidak 

langsung mendorong daerah seperti Surabaya untuk menambah pendapatan daerah, 

salah satunya dengan mengadakan pelegalan judi. 

 
 

B. Perkembangan Perjudian di Surabaya  

 Pelegalan perjudian di Surabaya, selain dikarenakan defisit anggaran, juga 

disebabkan sebelumnya di Surabaya sudah marak berbagai jenis perjudian. Kegiatan 

perjudian yang terdapat di Surabaya mulai dari bersifat lokal dan kecil-kecilan, yang 

dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, hingga perjudian mewah dan besar yang 

diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas. Legalisasi judi ini merupakan langkah 

penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota. 

 Salah satu bentuk dari lokalisasi judi misalnya  International Corner Sarinah 

yang dibuka pada tanggal 24 Mei 1969 dan bertempat di Jl. Tunjungan. Arena judi ini 

bukan tempat umum yang terbuka untuk semua kalangan yang ingin berjudi, namun 

terbatas pada kalangan atas, dengan tujuan rekreatif dan memberikan hiburan.11 Di 

                                                      
10Ahmanz Prawirabudi, op. cit., hal. 13. 
 
11Kompas, tanggal 6 Juni 1969. 
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tempat tersebut juga disediakan night club, sehingga orang-orang yang datang tidak 

bosan dan dapat menyegarkan pikiran, baik rohani maupun jasmani.12 

 Berbeda dengan orang-orang kaya yang dapat datang ke tempat-tempat 

perjudian mewah, masyarakat kelas bawah yang ingin berjudi namun tidak 

mempunyai cukup uang, melakukan kegiatan judi secara kecil-kecilan dan sembunyi-

sembunyi. Di kalangan tukang becak, terkadang melakukan judi dengan cara 

melempar uang logam, yang sebelumnya telah menaruhkan sejumlah uang mereka 

yang telah disepakati oleh masing-masing petaruh. Perjudian yang dilakukan secara 

kecil-kecilan lainnya yaitu bermain kartu dan domino dengan menggunakan uang 

sebagai taruhannya.13  

Permainan lain yang mengandung unsur judi dengan menggunakan media 

hewan yaitu dalam permainan adu doro.14 Selain sebagai sarana perjudian, adu doro 

(merpati) juga dilakukan sebagai sarana rekreatif dan hiburan.  Permainan ini terjadi 

karena banyak masyarakat Surabaya yang memelihara doro (merpati). Masyarakat 

yang memelihara merpati cenderung terdiri atas kalangan menengah kebawah, 

meskipun juga terkadang dilakukan oleh kalangan ekonomi atas.15 

                                                      
12Kompas, tanggal 26 Mei 1969. 
  
13Kompas, tanggal 26 Mei 1969. Hal ini juga dituturkan melalui wawancara dengan Bapak 

Supangat (57 Tahun), Pengurus Yayasan Gelora Sepuluh November, pada tanggal 20 April 2009, 
pukul. 09.00-10.00 di Jalan Tambak Sari No 12. 

 
14Pertaruhan atau perjudian dengan menggunakan burung dara (merpati) dimana untuk 

menentukan sebuah kemenangan dalam adu doro, seekor merpati diadu dengan merpati lain 
berdasarkan kecepatan terbangnya. Lihat,  Rojil Nugroho, op.cit, hal. 151-152. 

 
15Ibid, hal. 153. 
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Bermain adu doro mempunyai kenikamatan tersendiri bagi masyarakat yang 

menggemarinya. Hal ini dikarenakan, pertama, adu doro dianggap sebagai ajang 

untuk melupakan sejenak kepenatan hidup dan persoalan-persoalan pelik dalam 

kehidupan. Kedua, adu doro merupakan ajang sampingan mencari uang. Jika nasib 

baik menghampiri, akan mendapatkan uang saat doro jagoannya menang dalam 

aduan.16 

Contoh-contoh perjudian di atas menunjukkan bahwa sebelum pelegalan judi 

Lotto, masyarakat Surabaya telah mengenal bentuk perjudian yang lain. Perjudian 

sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi dalam masyarakat Surabaya. Di bawah ini 

dijelaskan juga mengenai perjudian sejenis lotere, mulai tahun 1960-an sampai 

dengan terselenggaranya Lotto di Surabaya.  

 

C. Undian Berhadiah: Dari JDB, Lotere Buntut, Hwa-Hwee hingga Nalo 

1. JDB (Jajasan Dana Bantuan) 

Pada tahun 1960-an, di masyarakat berkembang Undian JDB 

(Jajasan/Yayasan Dana Sosial) yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial. 

Yayasan ini berfungsi untuk membantu dana urusan-urusan sosial.17 Undian ini 

bersifat legal, meskipun berpusat di Jakarta, namun undian ini dapat disebarkan ke 

masyarakat di daerah-daerah lain seperti Surabaya, Medan, Semarang, Pontianak, 

                                                      
16Ibid, hal. 158. 
 
17Dr. Tambunan SH,” Menteri Sosial Merusak Masyarakat”, dalam majalah Sketmasa No 

107-Th. XII-1970, hal. 10. 
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Malang, Makassar, Kediri, Bandung, Yogyakarta.18 Keberadaan  undian ini diterima 

oleh masyarakat umum karena hadiah yang didapat cukup besar. Selain legal, undian 

ini juga secara tidak langsung digunakan untuk membantu masalah-masalah sosial 

yang ada di dalam kehidupan masyarakat. 

Pengundian JDB dilakukan setiap sebulan sekali, pada tanggal  4 Juli 1961, 

pemenangnya terdiri atas berbagai macam daerah. Hadiah untuk undian JDB terdiri 

atas pemenang I, II, III, IV, dan V.  Pemenang pertama , hadiah yang didapat sebesar 

Rp 600.000 dan dimenangkan “pemasang”19 dari daerah Tegal. Pemenang kedua, 

hadiah yang didapat sebesar Rp 150.000 dan dimenangkan “pemasang” dari 

Surabaya. Pemenang ketiga yaitu berasal dari Kediri dan Semarang, masing-masing 

mendapat hadiah sebesar Rp 50.000. Pemenang keempat yaitu berasal dari daerah 

Jakarta, Kediri dan Semarang, masing-masing mendapatkan hadiah sebesar               

Rp 25.000. Terakhir yaitu pemenang kelima berasal dari daerah Malang, Semarang, 

Medan, dan Makassar, hadiah yang didapatkan masing-masing pemenang sebesar   

Rp 10.000.20 

Perkembangan selanjutnya, terjadi penyelewengan di dalam pengurus JDB 

sendiri. Masalah ini terkait dengan hadiah pertama JDB yang telah diketahui terlebih 

dahulu sebelum pengundian dilaksanakan sehingga kepercayaan petaruh terhadap 

                                                      
18Surabaya Post, 04 Agustus 1961. 
 
19“pemasang” diartikan sebagai orang yang mempertaruhkan sejumlah uangnya dengan cara 

membeli kupon dengan nomor tertentu. 
 
20 Surabaya Post, 4 Juli 1961. 
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jenis judi ini berkurang. Turunnya minat masyarakat terhadap Undian JDB juga 

disebabkan mereka berpaling ke jenis judi baru yang disebut dengan Lotere Buntut 

dan hadiahnya lebih besar dibandingkan JDB. 

 

 

2. Lotere Buntut 

Lotere Buntut berkembang seiring dengan adanya undian JDB. Berbeda 

dengan undian JDB yang diedarkan secara resmi oleh pemerintah, Lotere Buntut ini 

bersifat illegal dan merugikan pemerintah. Pada Lotere Buntut yang memiliki peranan 

yang besar dalam peredarannya yaitu para bandar, calo dan makelar. Mereka ingin 

mendapatkan keuntungan besar dari judi ini. Meskipun Lotere Buntut ini tidak 

memiliki izin resmi dari pemerintah, namun judi ini ramai beredar di masyarakat.21 

Bentuk permainan Lotere Buntut yaitu dengan cara mengambil 2 nomor 

terakhir dari undian Jajasan Dana Bantuan (JDB).22 Masyarakat yang menang akan 

mendapatkan hadiah yang berkali-kali lipat dari uang yang ditaruhkannya. Hadiah 

yang didapatkan apabila nomor yang dibelinya cocok yaitu dengan memasang Rp. 

1.00023  maka hadiah yang didapatkan sebanyak Rp. 80.000- Rp. 85.000. Banyaknya 

nominal uang yang akan didapat tersebut membuat “pecandu buntut” ini senang 

untuk mempertaruhkan uangnya.  
                                                      
21Oe Ling Bie, “Lotere Buntut”, dalam majalah Liberty tanggal 23 Januari 1965, hal. 7 
 
22Dua nomor terakhir dari undian JDB  yang banyak dinantikan itu terdiri atas nomor 01-02-

03 sampai dengan nomor 99. Marsopi Madihim,”Judi Sekali Lagi Judi”, dalam majalah Sketmasa No 
3-Th. VII-1963, hal. 7 

 
23Mata uang yang digunakan yaitu mata uang lama sebelum adanya sanering. 
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Para Bandar mengambil keuntungan dari nomor yang keluar tersebut yaitu 

sebesar 15-20 %.24  Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pelanggan yang 

banyak membeli Lotere Buntut, maka para Bandar atau agen,”memprovokasi” 

masyarakat melalui mulut ke mulut mengenai nomor yang akan keluar. Petaruh 

buntut pun tidak menyia-nyiakan kabar tersebut, sehingga mereka segera mencari 

nomor tersebut walaupun dibeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga biasa.  

 Provokasi yang disebarkan oleh para bandar dari mulut ke mulut ini pun 

menjadi efektif. Banyak orang yang membeli nomor tersebut, padahal di lain pihak 

agen atau Bandar telah memborong nomor buntut yang akan keluar. Hal ini dilakukan 

agar nomor buntut yang keluar habis dari peredaran, sehingga uang yang di dapat 

bertambah tanpa harus membayar hadiah dari para “pemasang” nomor.  

 Nomor-nomor buntut yang dianggap akan keluar tersebut membuat 

masyarakat yang gemar membeli Lotere Buntut menjadi panik. Nomor yang dijual 

dengan harga berkali lipat dan lebih mahal, tidak menjadi penghalang. Adanya 

harapan untuk dapat memenangkan nomor tersebut lebih besar daripada dengan 

jumlah uang yang mereka keluarkan.25  

Perkembangannya banyak masyarakat yang membeli nomor buntut 

mengalami kekecewaan. Hal ini terjadi karena banyak nomor buntut yang telah di 

beli dengan harga yang mahal, namun tidak keluar saat pengundiannya. Nomor yang 

                                                      
24Oe Ling Bie, loc. cit.  
25Makelar mejual nomor-nomor buntut antara 5-10 kali lipat dari harga normal biasa (Rp. 

1000) yang berada di pasaran. Apabila sudah mendekati waktu pengundian dan nomor-nomor tersebut 
semakin santer dibicarakan, maka harga nomor tersebut bisa mencapai 20-40 kali lipat dari harga 
normal biasa. Arcole Ary Tandy,” Lotere Buntut ”, dalam majalah Sketmasa No. 22-Th.VII-1964, hal. 
12. 
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telah dibeli tersebut masih memiliki kemungkinan yang kecil untuk keluar. Angka-

angka yang telah dibeli oleh sebagian masyarakat ini di dapat dengan 

mempertaruhkan uang yang cukup banyak. Nomor yang “dipasang” juga belum tentu 

diketahui keluar saat pengundian loter buntut. Situasi ini kemudian memunculkan 

rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kejujuran cara mengundi undian 

hadiah 10 juta dari undian Yayasan Dana Bantuan tersebut.26 Ada anggapan bahwa 

para Bandar dan makelar tersebut “ada apa-apanya” dalam bertugas. Anggapan ini 

yang lambat laun menyurutkan keinginan masyarakat untuk membeli nomor buntut 

tersebut. 

Pada tahun 1965, pemerintah ini memberi larangan keras mengenai perjudian 

Lotere Buntut terealisasi dengan dikeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 133 

Tahun 1965.27 Landasan hukum tersebut ditindaklanjuti oleh Angkatan Kepolisian 

Surabaya dengan  menindak tegas bagi penyelenggara dan “pemasang” nomor Lotere 

Buntut. Banyak razia yang dilakukan untuk menindas perjudian illegal tersebut.  

Resort Kepolisian Surabaya berhasil menangkap  empat orang pelaku 

perjudian Lotere Buntut di Jl. Sidodadi. Empat orang ini terdiri atas TJS Kh, O Th T, 

TTL dan LLTJ. Para pelaku tersebut hanya sebagai pembeli Lotere Buntut. Ini 

terbukti dengan ditemukan empat potongan kertas kecil yang berisi catatan nomor 

buntut.28 Razia selanjutnya, Kepolisian berhasil menangkap para bandar Lotere 

                                                      
26Arcole Ary Tandy, loc. cit. 

  
27http://omnilogos.blogspot.com/2008/11/dari-porkas-sampai-sdsb.html. diakses pada tanggal 

18 Maret 2009, pukul 12:47. 

28 Surabaya Post, tanggal 22 Januari 1965. 
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Buntut selama tiga hari berturut-turut dengan tempat dan pelaku yang berbeda. 

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Januari, polisi menangkap 3 orang tersangka 

yang masing-masing bernama Tio GT, Book Is, dan Tan Ts di kantor CV Karya Jaya 

yang bertempat di salah satu ruang Hotel Grand, Jl. Samudra Surabaya. Ketiga orang 

tersebut merupakan penyelenggara Lotere Buntut, terbukti dari ditemukannya alat-

alat dan nomor-nomor Lotere Buntut dan uang sebesar Rp. 758.000.29 

Keesokan harinya, polisi juga berhasil menangkap  4 orang Bandar Lotere 

Buntut. Penangkapat itu berhasil menyita uang sebesar Rp. 39.000 dan selembar cek 

yang bernilai Rp 100.000. Razia ini kemudian berlanjut pada tanggal 30 Januari 1965 

dengan penangkapan 2 orang tersangka, yang salah satunya adalah warga Negara 

Asing. Penangkapan itu berujung pada ditemukannya alat-alat dan nomor Lotere 

Buntut serta uang tunai sebesar Rp. 52.165. Penangkapan tersebut tidak lantas 

membuat penyelenggara Lotere Buntut yang lain menjadi jera. Hal ini terlihat dari 

banyaknya bandar, agen atau “pemasang” Lotere Buntut lain yang tertangkap. 

 Semakin gencar razia yang dilakukan oleh Angkatan Kepolisian Surabaya, 

namun sampai pada tahun 1966 tidak ditemui adanya laporan artikel-artikel mengenai 

penangkapan para pelaku dan penyelenggaraan lotere. Meskipun ada maka hanya 

sedikit yang melakukannya karena takut akan sanksi atau hukuman yang akan 

diterima dari pihak kepolisian setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 

tersebut kasus mengenai judi Lotere Buntut sedikit demi sedikit berkurang.  

 

3. Hwa-Hwee 
                                                      
29 Surabaya Post, tanggal 5 Februari 1965. 
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Hwa-Hwee merupakan jenis perjudian dari Cina yang berkembang di 

Surabaya pada bulan Januari tahun 1968. Hwa-Hwee berifat legal atau resmi, 

sehingga pelaksanaannya diizinkan oleh pemerintah. Bentuk legalisasi ini kemudian 

dilanjutkan oleh usaha Pemerintah Kotamadya Surabaya dengan mengadakan 

pelokalisasian di daerah yang telah ditentukan. Pelokalisasian perjudian Hwa-Hwee 

disebut dengan karantina judi.30 Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan 

pemerintah Kotamadya Surabaya melakukan  penertiban terhadap masyarakat yang 

berjudi Hwa-Hwee. 

Realisasi atas keinginan tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan 

No. 222/K yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya pada 

tanggal 25 April 1968 mengenai tempat karantina judi Hwa-Hwee. Tempat yang akan 

dijadikan penjualan Hwa-Hwee meliputi,31 daerah di Jalan Pecindilan No. 50 

Surabaya, sepanjang Jalan Jagalan, mulai dari Jembatan Pecindilansampai Jembatan 

Jagalan, dan kompleks Slompretan. 

Pada awalnya karantina perjudian Hwa-Hwee dikhususkan untuk dimainkan 

oleh warga Negara asing, sehingga masyarakat Surabaya yang berstatus WNI tidak 

diperbolehkan untuk ikut bermain judi.32 Banyak pihak kepolisian setempat yang 

menjaga ketertiban di sekitar daerah pecindilan. Dalam perkembangnnya, larangan 

tersebut tidak diikuti oleh masyarakat Surabaya. Banyak WNI Surabaya yang terdiri 

                                                      
30 Surabaya Post, tanggal 20 April 1968. 
 
31 Surabaya Post, tanggal 27 April 1968. 
 
32 Surabaya Post, tanggal 14 Mei 1968. 
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atas orang tua dan anak muda yang ikut bermain judi Hwa-Hwee, sehingga hampir 

setiap malam daerah di Pecindilan menjadi ramai. 

Bentuk permainan Hwa-Hwe memiliki aturan permainan yang hampir sama 

dengan Lotto, dimana para petaruh harus menebak dan memasang angka-angka yang 

diperkirakan akan keluar. Angka-angka yang digunakan dalam memasang nomor 

Hwa-Hwee berjumlah 36 dan 38 angka. Dalam judi Hwa-Hwee terdapat kunci-kunci 

kode yang hampir sama dengan Lotto. Hanya saja kunci-kunci kode Hwa-Hwee 

terdiri atas cerita-cerita kuno Cina, sedangkan Lotto kunci-kunci kodenya mengambil 

dari jenis olahraga. Cara pengundian Hwa-Hwee ini yaitu dengan cara nomor yang 

akan dikeluarkan sudah digantung sehari sebelum waktu penarikan undian Hwa-

Hwee di daerah Pecindilan.33 

Pendapatan yang diperoleh dari hasil karantina perjudian di Pecindilan 

terbilang sukses. Hal ini  terlihat pendapatan pada fase pertama, selama bulan Januari 

sampai dengan Maret 1968 menambah kas pendapatan pemerintah sebesar              

Rp 22.500.000. Hasil dari perjudian Hwa-Hwee juga digunakan untuk kegiatan sosial 

yaitu dengan melakukan pembangunan Sekolah Dasar sebanyak 19 SD di  

Surabaya.34 

                                                      
33 Benno R.,”Pasang Nomor Lotto”, dalam majalah Sketmasa No. 92- Th.XII- 1969.  
 
34Mengenai perincian 19 SD yang dibangun dari uang tersebut, yaitu: 1) SDN Jeruk di 

Karangpilang, 2) SDN Sambikerep di Karangpilang, 3) SDN Jemurwonosari di Wonocolo, 4)SD 
Negeri Babad Jerawat di Tandes, 5) SDN Menurpumpungan di Sukolilio, 6)SDN Rungkut Kidul, 7) 
pembelian tanah untuk Balai Pengobatan BKIA di Tandes, 8) SDN Plemahan, 9) SDN Kalianak, 10) 
SMP VII Tanjungadari, 11) SDN Karang Bulak, 12) SDN Gubeng Trowongan, 13) SDN Salak, 14) 
SD Sidodadi, 15) SDN Sidodadi Kapasan, 16) SDN Tjomal, 17) SDN Ngagel, 18) SDN Benowo, 19) 
SDN Sulung, dalam Surabaya Post, tanggal10 Mei 1968. 
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Selain keuntungan yang didapat, adanya perjudian Hwa-Hwee juga 

berpengaruh pada keadaan sosial masyarakat Surabaya. Banyaknya angka 

kriminalitas di Surabaya yang mengalami peningkatan di tahun yang sama dari bulan  

Januari hingga April tahun 1968. Kasus yang paling banyak terjadi yaitu penodongan 

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jumlah kriminalitas pada bulan 

Januari 1968 menunjukkan angka 1030 kasus dan untuk kasus penodongan sendiri 

hingga bulan April 1968, angka itu terus mengalami grafik peningkatan.35 Untuk 

lebih jelas, digambarkan dalam tabel di bawah ini.     

 Tabel 4  
Kriminalitas Di Surabaya Tahun 1968 

 
NO Bulan Kasus 

penodongan
Jumlah 

Kriminalitas 
1 Januari 40% 1030 

2 Februari 40% 1236 
3 Maret 48% 1240 

4 April 50% 1419 

        Sumber: Surabaya Post, 1 Juni 1968 

Pelegalan judi Hwa-Hwee ini juga mendapat reaksi dari berbagai pihak. Salah 

satunya yaitu organisasi Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Pada 

tanggal 7 Mei 1968, KAPPI yang tergabung dalam Laskar Arif Rahman Hakim 

Konsulat Kotamadya Surabaya, menuntut agar Walikota Surabaya untuk segera 

membubarkan Hwa-Hwee. Mereka menilai bahwa dengan dilegalkannya Hwa-Hwee 

                                                      
35Berdasarkan pernyataan Komdin 101 Surabaya, Suharno, menyatakan bahwa selepas dari 

ditutupnya perjudian Hwa- Hwee di Surabaya, angka Kriminalitas di Surabaya mengalami kenaikan. 
Pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan dari judi Hwa-Hwee mulai melakukan penodongan-
penodongan untuk menjadi sumber mata pencaharian, dalam Surabaya Post, tanggal 1 Juni 1968. 
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ini maka banyak dampak negatif yang akan mempengaruhi Surabaya, sehingga perlu 

adanya tindakan tegas untuk menghentikan perjudian ini.36 

Kriminalitas yang semakin meningkat dan tidak terkendalinya penertiban 

pelaksanaan perjudian di Surabaya semenjak diadakannya judi Hwa-Hwee membuat 

pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang tegas. Keputusan dari Walikota 

Kepala Daerah Kotamadya Surabaya yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan No. 

274/K pada tanggal 15 Mei 1968 mengenai pencabutan izin perjudian Hwa-Hwee di 

semua tempat karantina judi di Surabaya. Pemberlakuan dari surat keputusan ini yaitu 

mulai tanggal 21 Mei 1968.37 

Pasca dari tanggal 21 Mei 1968, perjudian Hwa-Hwee di Surabaya bersifat 

illegal, sehingga apabila ada masyarakat dan bandar yang mengadakan perjudian 

maka akan ditindak sesuai dengan pasal 303 dan 542 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.38 

 

4. Nasional Lotere (Nalo) 

Nalo diselenggarakan oleh Departemen Sosial dengan tujuan untuk mencari 

dana-dana bagi usaha bantuan sosial. Nasional Lotere atau biasa disebut dengan Nalo 

berpusat di Jakarta. Nalo itu sendiri merupakan pengganti dari undian JDB, yang juga 

berfungsi untuk usaha bantuan dana sosial. Undian JDB sudah ditiadakan karena 

                                                      
36 Surabaya Post, tanggal 13 Mei 1968. 
 
37Surabaya Post, tanggal 16 Mei 1968. 
 
38 Surabaya Post, tanggal 16 Mei 1968. 
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banyak terjadi penyelewengan dalam prakteknya sehingga banyak merugikan 

masyarakat. 

Nalo dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial, yang didirikan oleh 

Departemen Sosial. Berdasarkan izin Menteri Sosial tanggal 31 Mei 1968, dengan 

surat izin No. B.A. 5-5-21/19, Yayasan Rehabilitasi Sosial mulai mengedarkan Nalo 

yang berseri A ke Masyarakat. 39  Sesuai dengan fungsinya untuk mencari dana bagi 

usaha-usaha yang bersifat sosial, maka Nalo lebih ke arah sosial. Hal ini terlihat pada 

saat terjadi banjir di Lamongan pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Nalo 

untuk membantu korban banjir di Lamongan. Masyarakat yang membeli undian 

tersebut, maka secara tidak langsung akan membantu daerah yang memerlukan 

dana.40 Cara tersebut berhasil dengan sukses, karena selain untuk membantu korban 

banjir, masyarakat juga terlena akan hadiah yang ditawarkan. 

Perkembangan selanjutnya, peredaran Nalo dinilai sukses karena omzet yang 

di dapat oleh pemerintah cukup memuaskan. Hal ini mendorong Yayasan Rehabilitasi 

Sosial menambah jenis Nalo dengan seri B, berdasarkan surat izin No B.A. 5-2-3/4 

tanggal 19 Februari 1968, untuk diedarkan ke masyarakat. 41 Adanya Nalo dengan 

seri B ini membuat masyarakat semakin menggemari perjudian ini. Antusiasme 

warga pun semakin bertambah akan terselenggaranya Nalo.  

Nalo digemari oleh masyarakat di daerah-daerah, termasuk Surabaya, hal ini 

terlihat dari banyaknya nomor yang terjual. Surat undian Nalo yang diedarkan 
                                                      
39Kaptin Umar Bey,”Menteri Sosial Merusak… loc. cit. 
 
40 Surabaya Post, tanggal 24 April 1968 
 
41Kaptin Umar Bey,”Menteri Sosial Merusak… loc. cit. 
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sebanyak 1.000.000 lembar surat untuk masing-masing seri atau sebanyak 2.000.000 

lembar. Harga per lembar yang dijual ke masyarakat seharga Rp 50-. Undian tersebut 

diundi setiap hari Minggu, baik seri A maupun seri B. Sehingga pendapatan yang 

diperoleh dari undian Nalo ini jika surat undiannya habis setiap minggunya berjumlah 

kurang lebih Rp 100.000.000.42 

 Keberhasilan undian Nalo ini dibarengi dengan munculnya berbagai polemik, 

baik dari dalam penyelenggara Nalo maupun penyebaran Nalo di kehidupan 

masyarakat. Situasi yang ada di dalam penyelenggaraan Nalo yaitu terjadinya 

penyelewengan di dalam Badan Usaha Nalo yang disebabkan kurangnya kontrol dari 

Yayasan Rehabilitasi Sosial.43 Penyelewengan ini berupa banyak pengeluaran yang 

berasal dari dalam yayasan tersebut. Pengeluaran-pengeluaran itu terdiri atas 

pembiayaan gaji yang sangat tinggi44 dan mengenai penerimaan pegawai badan usaha 

Nalo. Badan usaha tersebut merekrut pegawai hingga 45 pegawai, yang seharusnya 

hanya 35 orang. Masalah yang lain yaitu adanya pemalsuan status dari karyawan 

untuk mendapatkan tunjangan perusahaan. Pegawai yang belum berkeluarga, 

                                                      
42Ibid. 
 
43Pemimpin Nalo mengatakan bahwa adanya pengeluaran hasil Nalo yang belum 

dipertanggungjawabkan pada pemimpin harian Nalo. Pengeluaran tersebut berupa uang sebesar Tiga 
puluh satu juta rupiah, yang tidak diketahui anggaran uang tersebut. Kedaulatan Rakyat, tanggal 13 
Nopember 1968. 

 
44Menurut Pasila Sth, ketua Yayasan Rehabilitasi Sosial, adanya instruksi mengenai peraturan 

gaji dan tata susunan organisasi yang dikeluarkan tidak dilaksanakan. Ketetapan gaji yang ada di YRS 
ini menyamakan gaji yang diperoleh karyawan Lotto Jaya. Kedaulatan Rakyat, tanggal 13 Nopember 
1968. 
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mengaku telah berkeluarga, sehingga tiap bulannya mereka mendapat tunjangan 

keluarga sebesar Rp. 2.000-Rp. 2.500.45 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dirjen Bencana Alam dan Dana 

Bantuan Sosial tahun 1968 mengatakan bahwa omzet Nalo berjumlah sebesar Rp 

585.138.100. Jumlah tersebut kemudian diberikan kepada tiap-tiap daerah dan ke 

instansi-instansi yang sesuai dengan tujuan awal Nalo. Rincian dari omzet Nalo 

tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.46 

Tabel 5 
Pertanggungjawaban Pendapatan Nalo Tahun 1968 

 
NO Macam-Macam Bantuan yang 

telah disalurkan 
Jumlah  
(RP) 

Jumlah 
(%) 

1 Hadiah Rp. 204.798.335 35  
2 Daerah Jakarta Rp.  36.287.190 6 
3 Daerah Jawa Tengah Rp.  15.287.000 2,6 
4 Daerah Jawa Timur Rp.    4.287.000 0,7 
5 Daerah Jawa Barat Rp.    2.950.000 0,5 
6 Daerah Yogyakarta Rp.       925.000 0,2 
7 Daerah Sumatera Selatan Rp.       500.000 0,1 
8 Komisi Agen Rp.   87.770.715 15 
9 Administrasi dan Eksploitasi Rp.   58.513.810 10 
10 Yayasan Adi Darma Rp.   29.256.905 5 
11 Yayasan Rumah Sosial Rp.   87.770.715 15 
12 Pembangunan sosial daerah 

setempat 
Rp. 58.513.810 10 

 Jumlah Keseluruhan Rp. 585.138.100 100 
Sumber: Kedaulatan Rakyat, 12 November 1968 

                                                      
45Kedaulatan Rakyat, tanggal 12 November 1968. 
 
46Data tersebut di dapat berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh kutua umum 

Yayasan Rehabilitasi Sosial, Pasila Sth, di rumahnya yang berada di Jl. Kebayoran Baru tahun 1968. 
Kedaulatan Rakyat, tanggal 12 November 1968. 
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Ramainya antusiasme yang besar terhadap Nalo ini menarik sebagian 

masyarakat untuk membuat Nalo yang illegal yang disebut dengan Nalo Buntut. 

Pemalsuan kupon Nalo terjadi dibeberapa kota,47 salah satunya Surabaya. Perwakilan 

Nalo Jateng telah menerangkan bahwa kupon Nalo tidak dapat dipalsukan, karena 

pengurus harian Nalo telah memiliki alat pengontrol dan alat penyelidik untuk 

meneliti nomor-nomor kupon tersebut. Adanya himbauan ini tetap tidak menyurutkan 

niat beberapa golongan untuk tetap memalsu kupon Nalo dan disebarkan ke 

masyarakat.  

Keberadaan dari Nalo Buntut ini meresahkan pemerintah, karena terjadi 

persaingan dengan Nalo yang resmi. Masyarakat pun mulai melakukan perjudian  

secara sembunyi-sembunyi. Peminat nomor Nalo Buntut terdiri atas tukang becak, 

bakul minyak tanah sampai dengan pegawai negeri.48 Judi jenis buntut dengan cepat 

menjadi kegemaran baru dengan harapan dapat membawa pulang hadiah yang 

dijanjikan. 

Hadiah yang diperoleh dari Nalo Buntut membuat pemain lotere jenis ini 

bersemangat untuk memasang nomor. Orang yang memasang nomor dan keluar sama 

dengan tiga angka dari nomor yang dipertaruhkan maka akan mendapat hadiah 

sebesar 600 kali lipat dengan jumlah uang yang “dipasang”.49 Hal ini juga berlaku 

                                                      
47Pemalsuan terhadap angka nomor-nomor pada kupon Nalo ini ditemukan di kota Magelang, 

Jogja, Palembang dan Surabaya. Kedaulatan Rakyat, tanggal 13 Nopember 1968. 
48Basuki Sujatmiko,”Problematika Buntut Nalo yang Serba Kompleks”, dalam majalah 

Liberty, tanggal 22 Mei 1971, hal. 11. 
 
49Jumlah uang yang dipasang yaitu jumlah uang yang telah dipertaruhkan sebelumnya saat 

membeli nomor buntut Nalo. Nominal dari jumlah uang tersebut beraneka ragam, dari Rp 10, Rp 15, 
Rp 25, Rp 35 sampai dengan Rp 200. Ibid.  
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dengan nomor yang “dipasang” sama dengan dua angka yang dipertaruhkan maka 

akan mendapat hadiah sebesar 65 kali lipat. 

Buntut Nalo menarik sejumlah masyarakat sehingga peredarannya semakin 

ramai di masyarakat. Pemerintah setempat kemudian mulai melakukan razia di 

berbagai tempat di Surabaya untuk memberantas judi illegal tersebut. Banyak Bandar 

atau agen yang ditangkap oleh kepolisian daerah Surabaya, namun hal tersebut tidak 

membuat judi buntut Nalo berhenti diselenggarakan. Hal ini dipersulit karena banyak 

bandar dan masyarakat yang mendukung buntut Nalo ini. Mereka tetap bermain 

secara sembunyi-sembunyi sampai tahun 1970-an.50 

 

                                                      
50Arsip Kota Surabaya Box: 2.111, No: 56.724. 
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BAB III 

LOTERE TOTALISATOR 
DI SURABAYA 1968-1969 

 

A. Penyelenggaraan Lotere Totalisator di Surabaya 

Melihat kesuksesan dari kebijakan pelegalisasian judi yang diambil oleh 

Gubernur Ali Sadikin membuat beberapa pejabat daerah lainnya berkeinginan untuk 

melakukan hal yang serupa. Salah satunya adalah Walikota Surabaya, Kolonel 

Sukotjo, juga ikut memulai usaha pelegalan perjudian. Kebijakan ini diambil untuk 

membangun Kotamadya Surabaya yang saat itu mengalami kesulitan meningkatkan  

pendapatan daerah. 

 Kebijakan Walikota Surabaya itu juga terkait dengan adanya kebijakan yang 

diambil Presiden Soeharto pada awal masa Orde Baru yaitu dengan menyeimbangkan 

anggaran belanja dengan politik moneter secara ketat. Semua departemen dan 

pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan seterusnya juga diharuskan untuk 

menciptakan anggaran yang seimbang dan seminimal mungkin.1 Kondisi ini 

membuat banyak daerah, salah satunya Surabaya,2 mengusahakan pembiayaan 

pembangunan kota dari usaha pemerintah daerah itu sendiri. 

                                                      
1Ahmanz Prawirabudi, ”Kalau Masyarakat Dilanda Judi”, dalam majalah Sketmasa No. 107-

Th-XIII-1970, hal. 13. 
 
2Daerah-daerah lain yang juga menyelenggarakan Lotto yaitu Jakarta, Bandung, Semarang 

dan Medan. Samiadji,”Lotto sama dengan Judi”, dalam majalah Sketmasa No. 64-Th.XI-15 Maret 
1968. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOTERE TOTALISATOR DI SURABAYA ... RINA KRISNAWATI



Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia pada kenyataannya 

hingga awal tahun 1960-an belum mengalami banyak perbaikan dan penataan.3 

Banyak prasarana jalan yang mengalami kerusakan, penggunaan tanah dalam kota 

tidak teratur serta fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan masih sangat kurang. 

Ada beberapa cara yang kemudian ditempuh oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya 

untuk menambah pendapatan kota yaitu salah satunya dengan melegalkan perjudian 

yang diberi nama Lotto (Lotere Totalisator).  

Walikota Surabaya, Kolonel R. Soekotjo, pada tanggal 9 Oktober 1967 

mengajukan permohonan ijin kepada Menteri Sosial untuk menyelenggarakan Lotto 

(Lotere Totalisator) untuk daerah Kotamadya Surabaya. Dalam rencana awalnya hasil 

yang didapat dari penyelenggaraan Lotto ini akan dialokasikan untuk pengadaan dan 

perbaikan sarana dan prasarana di Kota Surabaya. Rincian alokasi yang direncanakan 

adalah:4 

a) 40 % digunakan untuk mendirikan dan memperbaiki Sekolah dasar. Hal 

ini dirasa menjadi kebutuhan yang mendesak karena perubahan wilayah 

Kotamadya Surabaya  menjadi 5 Kecamatan dan 210 desa,5 menyebabkan 

                                                      
3Surabaya Dalam Lintasan Pembangunan (Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hal. 122. 
 
4Arsip Kota Surabaya Box 2.567 no. 78.660. 
 
5Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-Undang No. 2/ 1965 sebagai pengganti dari 

Undang-Undang No. 1/ 1965 yang dihapuskan. Peraturan ini menyebutkan, Kota Surabaya ditambah 
dengan 5 kecamatan dan Kabupaten Surabaya (sekarang Gresik) yaitu: Tandes, Rungkut, Wonocolo, 
Sukolilo, dan Karangpilang. Pada tahun 1968 melalui Surat Keputusan Walikotadya Daerah Surabaya 
No. 667/ K tanggal 9 Oktober 1968 , terjadi lagi perubahan wilayah administratif, dimana Surabaya 
dibagi menjadi 16 kecamatan dan 38 lingkungan yaitu: 
Surabaya Utara : 5 Kecamatan dan 15 Lingkungan 
Surabaya Timur : 5 Kecamatan dan 19 lingkungan 
Surabaya Selatan : 6 Kecamatan dan 13 lingkungan.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOTERE TOTALISATOR DI SURABAYA ... RINA KRISNAWATI



kurangnya fasilitas gedung-gedung Sekolah Dasar. Seiring dengan itu, dirasa 

perlu juga untuk menambah jumlah gedung pemerintahan dan beberapa 

gedung-gedung milik pemerintah  di Surabaya yang memerlukan perbaikan. 

b) 40 % digunakan untuk pembangunan rumah-rumah J.K.P.K.B.S. (Jayasan 

Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya). J.K.P.K.B.S merupakan yayasan 

yang dimiliki oleh Kota Surabaya yang bergerak dalam bidang pengadaan 

rumah murah bagi rakyat. Hingga tahun 1967, yayasan ini telah memiliki ± 

3100 orang penabung dan telah mampu menyediakan 1250 rumah untuk para 

penabung, kekurangannya diharapkan dapat terealisasi dengan bantuan dari 

dana Lotto.  

c) 20 % digunakan untuk usaha-usaha badan sosial. Hal ini berhubungan 

dengan banyaknya organisasi-organisasi yang ada di Kotamadya Surabaya. 

Lembaga dan organisasi sosial yang sudah sebagai rekan bagi Pemerintah 

Kotamadya Surabaya sehingga perlu adanya untuk mendapatkan bantuan dari 

Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.  

Rancangan kebijakan tersebut kemudian diberikan kepada Menteri Sosial 

untuk ditindaklanjuti dan diharapkan pemerintah pusat segera memberikan izin 

penyelenggaraan Lotto di Surabaya. Penyelengggaraan Lotto di Surabaya baru 

dilaksanakan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Sosial No. B. A. 5-7-45/127 

mengenai Lotto Indonesia pada tanggal 4 September 1967. Namun, penjualan dari 

                                                                                                                                                       
Lihat Surabaya Dalam Lintasan Pembangunan (Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980), hlm. 35.  
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kupon-kupon Lotto yang resmi masih menunggu keputusan dari Menteri Sosial untuk 

pelegalan Lotto di Surabaya. 

 Proses pengupayaan mendapatkan payung hukum terhadap pelaksanaan 

legalisasi judi ini menemui kendala, antara lain adalah ternyata pada saat yang 

bersamaan, banyak kupon Lotto yang berasal dari daerah lain telah beredar di 

Surabaya, misalnya Lotto dari Jakarta. Kondisi ini terjadi karena belum 

diselenggarakannya pelegalan Lotto secara resmi di Surabaya. Pengedaran Lotto ini 

membuat Pemerintah Kotamadya Surabaya dirugikan karena banyak dana dari 

masyarakat yang tersedot dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah lain. 

Sedangkan Surabaya sendiri memerlukan dana untuk mempercepat pembangunan.  

Mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kotamadya Surabaya 

mengeluarkan Surat Keputusan No. 325/K pada tanggal 16 Oktober 1967 mengenai 

Larangan Beredarnya Lotto dari Luar Daerah Surabaya di Kotamadya Surabaya.6 

Surat keputusan ini juga digunakan untuk mencegah persaingan Lotto dari Luar 

Daerah dengan Lotto yang akan diselengarakan di Surabaya.  

Usaha lain yang dilakukan untuk mempercepat diselenggarakannya Lotto 

yaitu pada tanggal 1 Nopember 1967, Walikota Surabaya menunjuk panitia teknis 

pelaksanaan Lotto. Panitia tersebut  beranggotakan R. Soejitno, A.W. Irawan 

Surjokusumo, Rachim Hernanto dan Achijat Sutejo. Tugas dari panitia ini adalah :7 

                                                      
6Arsip Kota Surabaya Box 2.567,  No:78.660. 
 
7Arsip Kota Surabaya Box 1.746 No 42.380. 
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a) Membantu kepada Yayasan Kas Pembangunan (J.K.P) Kotamadya 

Surabaya dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Lotto dengan sebaik-

baiknya. 

b) Mengadakan persiapan-persiapan, antara lain membuat rencana kerja, 

pengaturan time scheduling serta langkah-langkah maupun peralatan yang 

akan diperlukan dalam penyelenggaraan Lotto. 

c) Menghubungi instansi-instansi di Jawa Timur terhadap kemungkinan 

peningkatan hasil penjualan Lotto. 

Usaha lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya 

Surabaya mengenai akan diselenggarakannya Lotto yaitu dengan membentuk Badan 

Lotto Kotamadya Surabaya pada tanggal 14 Nopember 1967, dengan susunan 

pengurus sebagai berikut:8 

1) Ismanoe   sebagai ketua 

2) Ir. Tan Giok Tjiaw sebagai sekretaris 

3) Ing Wibisono  sebagai bendahara 

4) Santoso   sebagai anggota  

5) Jasin Umar  sebagai anggota 

Pada tahun 1968, Pemerintah Kotamadya Surabaya akhirnya mendapatkan 

izin untuk menyelenggarakan Lotto secara resmi dari Pemerintah Pusat. Lotto yang 

pertama kali diselenggarakan di Surabaya diberi nama dengan Lotim (Lotto Jatim).  

 Pada penyelenggaraan Lotto di Surabaya, rentang tahun 1968 hingga tahun 

1969, muncul beberapa nama Lotto yang pada dasarnya memiliki jenis yang sama, 
                                                      

8Arsip Kota Surabaya Box 2.567 no. 78.660. 
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namun berbeda dari segi spesifikasi fungsi.  Tahun 1969 Lotto Jatim diganti 

penyebutannya dengan nama Lotto Surya atau Lotto Surabaya. Di tahun yang sama di 

Surabaya juga diselenggarakan Lotto PON yang dibentuk oleh Panitia Besar PON 

VII yang dikhususkan untuk membantu penyelenggaraan PON VII di Surabaya tahun 

1969. 

 

1. Lotto Jawa Timur (Lotim) 

Meski pun judi Hwa-Hwee sebenarnya memberikan pemasukan yang relatif 

besar bagi Pemerintah Kotamadya Surabaya, namun seiring dengan dampak-dampak 

negatif yang mengikutinya, akhirnya pemerintah menutup secara resmi judi Hwa 

Hwee pada tanggal 21 Mei 1968. Dampak dari penutupan ini jelas membuat 

tambahan pendapatan keuangan kota Surabaya menjadi berkurang. Sementara pada 

kenyataannya pembangunan yang masih harus dilakukan di Surabaya juga 

memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya jalan keluar untuk 

menambah pendapatan kota.  

Kemudian Pemerintah Kotamadya Surabaya menyelenggarakan Lotto secara 

resmi yang  dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Sosial No. B. A. 5-7-45/127 

mengenai Lotto Indonesia tertanggal 4 September 1967 dan diperkuat dengan surat 

Keputusan dari Menteri Sosial pada tanggal 15 Mei 1968 No. B.A. 5-4-44/71 tentang 

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya.9  

Gubernur Jatim pada waktu itu, Mohammad Noer, juga telah menyetujui 

diselenggarakannya Lotto di wilayah pemerintahannya. Pelaksanaan dari Lotto itu 
                                                      

9Penjebar Semangat, tanggal 5 Agustus 1968. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOTERE TOTALISATOR DI SURABAYA ... RINA KRISNAWATI



sendiri tidak hanya meliputi Kotamadya Surabaya, namun juga meliputi semua kota 

yang ada di Jawa Timur.10 Lotto resmi yang ada di Surabaya ini kemudian disebut 

dengan Lotto Jatim, yang meliputi seluruh kota Jatim dan memiliki panitia pusat yang 

berada di Surabaya dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya, 

namun memiliki wilayah edar ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Susunan dari 

pengurus Lotto ini yaitu:11 

A. Pengawas : 
1. Ketua  : Gubernur Jawa Timur 
2. Wakil Ketua : Walikota Kodya Surabaya 
3. Anggota : - Komdin 101 

-  Pimpinan dan Anggota DPRD 
B. Pengurus : 

1. Ketua  : Ismanoe 
2. Wakil Ketua : Santoso 
3. Sekretaris : Ing Wibisono 
4. Bendahara : Tan Giok Tjiaw 
5. Anggota : - Yasin Umar 

- Letkol. Ismanu 
- Sutopo Danusubroto 

C. Pelaksana Harian : 
1. Pimpinan : Mayor Surrachman 
2. Humas  : Letda. Kadaruhman 
3. Pengaduan : Santoso 
4. Tata Usaha : Hermansyah SH. 
5. Penjualan  : Anes 
6. Pembukuan : Syafi’i 
7. Keuangan : Sutomo 
8. Penarikan : Zainal Abidin 
9. Anggota : semua pemerintah Kotamadya Surabaya 

 

Pada awal penyelenggaraan Lotto, masyarakat  masih bingung dengan cara 

bermain Lotto, walaupun sebelum Lotto telah ada judi lotere yang lain. Kondisi ini 

                                                      
10 Penjebar Semangat, tanggal 5 Agustus 1968. 
 
11Penjebar Semangat, tanggal 5 Agustus 1968. 
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tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan antusias masyarakat tinggi untuk mencoba 

bermain Lotto. Awalnya mereka hanya penasaran dengan permainan ini, kemudian 

mencoba untuk bermain. Tingginya nilai hadiah yang ditawarkan juga menjadi 

penentu besarnya animo masyarakat untuk membeli kupon-kupon Lotto.  Muncul 

kecenderungan untuk memasang kembali nomor Lotto yang sebelumnya tidak berhasil 

menebak dan mendapatkan hadiah.  

Demikian pula sebaliknya, bagi yang belum beruntung, muncul perasaan 

penasaraan untuk tergiur mendapatkan hadiah yang berhasil dimenangkan orang lain. 

Sehingga lambat laun, permainan ini semakin populer di masyarakat Surabaya. 

Popularitas permainan ini juga didukung bahwa sebelum permainan ini beredar di 

Surabaya, sebelumnya telah pula beredar permainan sejenis. Misalnya Nalo, Hwa 

Hwee, dan Lotto yang berasal dari Semarang dan Jakarta.12  

Hasil yang didapat dari Lotto Jatim ini dimanfaatkan untuk mengatasi 

berbagai permasalahan sosial yang terdapat di Surabaya, seperti masalah 

pengangguran, pelacuran, pembangunan sarana dan prasarana, dan kesejahteraan 

masyarakat. Lotto Jatim juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kota yang 

mengalami kerusakan. 

Pengundian Lotto ini dilakukan setiap seminggu sekali dan di Surabaya 

pengundian itu dilakukan di Taman Surya. Pada salah satu penarikan, yakni penarikan 

undian yang ke-20 pada tanggal 10 Desember 1968, Lotim Kotamadya Surabaya, 

                                                      
12Arsip Kota Surabaya Box 2.567,  No:78.660. 
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omzet penjualan lotere ini mencapai angka Rp. 33. 430.13 Omzet ini berasal dari 

jumlah kupon yang terjual sebanyak 3.343 lembar dan dari jumlah sebesar itu, 50%-

nya digunakan untuk membayar pemenang undian.14 

Berdasarkan penghitungan ini, hadiah untuk pemenang I, II, III, IV, dan V, 

masing-masing sebesar Rp. 4. 178, 75 dengan ketentuan jika pemenang dalam satu 

golongan berjumlah lebih dari satu orang, maka hadiah harus dibagi sesuai dengan 

jumlah pemenang. Hadiah bagi para pemenang dapat diambil setelah pengundian di Jl. 

Simpang Dukuh No. 1 Surabaya.15 

Perdebatan tentang Lotto halal tidaknya Lotto dari sudut pandang agama 

menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan baru yakni 

mengganti Lotto Jatim dengan Lotto Surya pada tahun 1969 dan secara resmi mulai 

dimainkan pada bulan Maret tahun 1969.16 Konsekuensi dari perubahan nama ini ialah 

wilayah edar Lotto Surya menjadi kecil, hanya beredar di wilayah Kotamadya 

Surabaya.  

Lahirnya kebijakan baru ini karena memang ada beberapa wilayah/kota di 

Jawa Timur yang menolak penyelenggaraan Lotto Jatim, misalnya Sumenep, 

Pemerintah Kabupaten Sumenep melarang warga kotanya untuk bermain Lotto karena 

                                                      
13Mata uang yang dipakai adalah mata uang baru, Rp 1.000 menjadi Rp 1. 
14Arsip Kota Surabaya Box 2.356, No:70.812. 
 
15Surabaya Post, tanggal 23 Oktober 1968. 
 
16Kompas, tanggal 3 Juni 1969. 
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dianggap haram menurut agama, sehingga dapat merusak jiwa masyarakat.17 Hal ini 

dari surat edaran yang dikeluarkan dari pemerintah daerah setempat. 

 

2. Lotto Surya 

Lotto Surya merupakan kelanjutan dari Lotto Jatim yang telah 

diselenggarakanpada tahun 1968. Rencana dari penggantian nama Lotto Jatim 

menjadi Lotto Surya telah dibicarakan sejak bulan September 1968,18 namun hal ini 

baru terealisasi pada bulan Maret 1969.19 Lotto Surya juga memiliki fungsi yang 

sama dalam penyelenggaraannya yaitu mengumpulkan dana hasil Lotto yang 

kemudian akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kota Surabaya. 

Perubahan nama dari Lotto Jawa Timur ke Lotto Surya juga dibarengi dengan 

pembenahan ketentuan penyelenggaraan pada Lotto Surya dan Lotto PON.20 

Penyelenggaraan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:21 

a. Maksimal tombokan Lotto senilai Rp 50, ini artinya meskipun seseorang 
memiliki uang yang banyak tidak diperkenankan untuk mempertaruhkan 
uangnya secara bebas. Besar hadiah yang didapat yaitu 35 kali lipat, 
sehingga maksimal hadiah yang didapat Rp 50x35= Rp 1.750. Ketentuan 
ini berlaku untuk setiap nomor yang “dipasang”. 

b. Ketentuan kedua mengatur tentang tempat penjualan kupon Lotto agar 
dijauhkan dari lingkungan anak-anak, khususnya sekolah. Hal ini bertujuan 

                                                      
17Arsip Kota Surabaya Box 2315, No: 69.626. 
 
18Surabaya Post, tanggal 5 Oktober 1968. 
 
19Kompas, 3 Juni 1969. 
 
20Lotto PON diselenggarakan lebih dulu dari Lotto Surya yaitu pada tanggal 14 Februari 

1969.  
 
21Berdasarkan penuturan Letnan Kadarisman selaku Humas Lotto Surya. Dalam majalah 

Jayabaya, tanggal 31 Agustus 1969. 
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untuk menjauhkan Lotto dari jangkauan anak-anak dan mencegah 
kemungkinan anak-anak membeli atau bahkan menjual Lotto. 

c. Lotto PON dan Lotto Surya sifatnya lokal dan memiliki wilayah edar di 
Surabaya. 

d. Penarikan nomor hadiah bersifat spekulatif dan nomor yang keluar tidak 
diketahui sebelum pengundian berlangsung. 

e. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, JKB 
dan pembangunan rumah-rumah bagi tunawisma. 

f. Penyelenggaraan Lotto harus sudah dihentikan pada akhir Desember 1969. 
Masyarakat Surabaya yang dulunya merupakan penggemar dari Lotto Jatim, 

maka saat Lotto Surya diselenggaraakan juga langsung menaruh perhatian terhadap 

Lotto Surya. Cara permainan dan hadiah yang di dapat juga sama, sehingga para 

penggemar Lotto Surya ini tidak mengalami kesulitan dalam bermain Lotto. Dengan 

mempertaruhkan uang minimal Rp 10, mereka sudah dapat membeli Lotto.  

Penyelenggaraan Lotto Surya dilakukan tiga kali seminggu, yakni pada 

Senin, Rabu dan Jumat.22  Tepat pukul 22.00, para pemasang nomor berdatangan ke 

Jalan Simpang Dukuh No.1 Surabaya.23 Hal ini dilakukan karena ingin menyaksikan 

pengundian Lotto Surya secara langsung. Orang-orang mulai berdesakan untuk 

sekedar melihat bagaimana alat pemutar Lotto mengeluarkan nomor yang telah 

“dipasang” sebelumnya. Pada saat nomor Lotto keluar satu persatu, orang-orang yang 

melihatnya lalu bersorak-sorai dan berpikir siapakah orang beruntung yang telah 

berhasil menebak angka-angka Lotto.24 

Akses untuk membeli Lotto inipun mudah dijangkau yaitu berada di Jalan 

Pemuda, Yos Sudarso sampai ke halaman THR, Embong Malang, di area Pasar 
                                                      

22Penyebar Semangat, tanggal 5 Juni 1969. 
 
23 Arsip Kota Surabaya Box 2.356, No:70.812. 
 
24Wawancara dengan  Bu Dharmi (56 tahun), ibu rumah tangga, pada tanggal 11 Juli 2009 

pukul 15.24-16.05, di Jalan Tambang Boyo No 16A. 
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Keling.25 Penyebaran lokasi penjualan karcis Lotto ini menimbulkan masalah baru 

yaitu adanya kekhawatiran atas tidak terkendalinya aktivitas para penjual Lotto yang 

semakin banyak.  

Di kalangan DPRD Surabaya muncul pendapat untuk diadakan karantina 

perjudian, seperti pada waktu penyelenggaraan judi Hwa-Hwee. Hal ini dimaksudkan 

agar para penjual Lotto ini dapat lebih diawasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

Lotto di Surabaya.26 Dalam perkembangan selanjutnya, tidak terealisasi adanya 

karantina perjudian untuk penyelenggaraan Lotto karena Pemerintah Kotamadya 

sibuk untuk menyiapkan acara PON VII yang waktunya semakin dekat.  

Selepas dari adanya wacana mengenai karantina perjudian Lotto, hasil dari 

Lotto Surya yang berhasil dihimpun bagi pembangunan Kotamadya Surabaya 

mengalami peningkatan. Antusiasme masyarakat Surabaya yang ikut bermain Lotto 

sangat besar. Hal ini terlihat sejak dimulai bulan Maret 1969 sampai dengan bulan 

Juni 1969 jumlahnya telah mencapai Rp. 16.000.000,27 dan dari hasil dana tersebut, 

badan Lotto Surya Surabaya telah menyumbangkan dua buah gedung sekolah dan dua 

buah poliklinik kepada Kotamadya Surabaya.  

Selain itu, dana yang berhasil dihimpun dari Lotto Surya juga digunakan 

untuk penyempurnaan lapangan Hockey Surabaya untuk persiapan penyelenggaraan 

                                                      
25Benno,”Pasang Nomor Lotto”, dalam majalah Sketmasa No. 92-Th-XII-1969, hal. 9. 
 
26Amak Syariffudin,”Judi: Karantina, Dilarang atau Liar?”, dalam majalah Sketmasa           

No. 64-Th. XI-15 Maret 1968. Hal. 7. 
 
27Kompas, tanggal 3 Juni 1969. 
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PON VII.28 Penyempurnaan lapangan tersebut dimulai tanggal 13 Maret 1969 dan 

selesai pada akhir bulan Juni 1969. 

Pada bulan Juni 1969, Departemen Sosial mengirimkan ahli hukum dan 

kepala bagian perundang-undangan untuk meninjau penyelenggaraan Lotto di 

Surabaya. Hal ini dilakukan karena penyelenggaraan Lotto telah menimbulkan pro 

dan kontra di beberapa daerah di Jatim. Departemen Sosial yang merupakan 

pemegang perijinan untuk berbagai macam bentuk undian ini melakukan 

penyelidikan dengan seksama mengenai kelanjutan Lotto di Surabaya.29 

Adanya kontra pada masyarakat Surabaya menjadi salah satu penyebab dari 

tidak bertahan lamanya penyelenggaraan Lotto. Pihak yang menyatakan penolakan 

terhadap keberadaan Lotto yaitu semua golongan agama. Golongan agama 

mengingatkan, salah satunya adalah golongan Muhammadiyah, bahwa sesuai dengan 

ketentuan yang ada, penyelenggaraan Lotto Surya sampai akhir Desember 1969.30 

Hal ini karena dalam perkembangannya, penyelenggaraan Lotto banyak 

menimbulkan efek-efek negatif pada masyarakat Surabaya. Selain itu, pembangunan 

Kotamadya Surabaya yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Lotto, tidak seperti 

yang direncanakan, sehingga dianggap lebih banyak kerugian yang didapat daripada 

manfaat dari penyelenggaraan Lotto Surya di Surabaya. 

                                                      
28 Lapangan Hockey Surabaya yang bertempat di Jalan Dharmawangsa dulunya lebih dikenal 

dengan nama Armenian Sporting Club yang disingkat dengan ASC. Lapangan Hockey ASC ini perlu 
adanya perombakan yang cukup prinsipil, yaitu berupa dibuatkan saluran air yang cocok, diadakannya 
pengisap air di sekeliling lapangan agar apabila hujan tidak banjir dan sebagainya. Perbaikan ini 
setidaknya menelan biaya sebesar Rp 14.000.000. “Menjenguk Sejenak Lapangan”, dalam Liberty No 
820, tanggal 24 Mei 1969, hal. 18. 

29Kompas, tanggal 12 Juni 1969. 
 
30Jayabaya,  tanggal 13 Agustus 1969. 
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3. Lotto PON 

Dari namanya dapat menduga bahwa Lotto ini memiliki kaitan dengan Pekan 

Olahraga Nasional (PON). Lotto ini memang diselenggarakan untuk menggalang 

dana guna mensukseskan PON VII yang diadakan di Surabaya. Perlu diperhatikan, 

selama 10 bulan sebelum penyelenggaraan PON, Pemerintah Kotamadya Surabaya 

dan Panitia Besar PON VII, telah disibukkan dengan persiapan penyelenggaraan 

event lima tahunan ini. Pemerintah berusaha melakukan peremajaan dan 

pembaharuan kota, termasuk misalnya renovasi Stadion Sepuluh November 

(Tambaksari).31  

Sementara itu, Panitia Besar PON yang bertugas untuk menyelenggaraan 

acara ini dihadapkan pada kendala, yaitu dana yang diberikan oleh KONI Pusat tidak 

mencukupi, sehingga Panitia Besar PON mengupayakan untuk mendapatkan dana 

lain yang diusahakan secara mandiri. Sebagai mana penuturan Acub Zaenal, 

diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara ini mencapai     

Rp 900.000.00032  

Sebagai kelanjutan dari ide itu, kemudian pada tanggal 1 Oktober 1968, 

DPRD Kotamadya Surabaya mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Rapat 

                                                      
31Handoyo,”Pengorbanan Rakyat Jatim untuk PON VII”, dalam Majalah Sketmasa No. 98-

Th-XII-1969, hal. 20. 
 
32Jumlah anggaran dana tersebut sesuai dengan penghitungan sebagai berikut: apabila tamu 

resmi PON berjumlah 10.000 orang, yang terdiri atas olahragawan-olahragawan dan staf official, maka 
tiap tamu tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp 90.000 selama satu bulan atau tiap hari biaya yang 
dikeluarkan sebesar Rp 3.000-orang. T.p, “Pembukaan PON VII”, dalam majalah Sketmasa No 98-Th-
XII-1969, hal. 24. 
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ini dipimpin oleh H. Zaki Gufron dan 29 anggota dewan itu akhirnya mengambil 

keputusan memberikan dukungan untuk mengupayakan jalan keluar yang dihadapi 

Panitia Besar PON VII. Ada beberapa hal yang kemudian ditempuh oleh Pemerintah 

Kota Surabaya, diantaranya menaikkan harga bensin, minyak tanah, tambahan harga 

pada karcis-karcis tontonan, dan menyelenggarakan Lotto PON.33  

  Lotto PON mulai diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 1969. 

Penyelenggaraan Lotto ini didasarkan pada izin dari Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. B. A. 5-2-24/18 dengan tujuan menghimpun dana untuk 

penyelenggaraan PON VII. Lotto PON dalam penyelenggaraannya berada di bawah 

tanggungjawab Panitia Besar PON VII di Surabaya yang diketuai oleh Kolonel. Acub 

Zaenal.34  

Penyelenggaraan Lotto PON ini dilakukan tiga kali seminggu, yakni pada 

hari Selasa, Kamis dan Sabtu sedangkan pengundiannya dilakukan pada pukul 22.00 

WIB, bertempat di Markas Besar Panitia Besar PON VII di Jalan Pemuda No. 15 

Surabaya.35 Nomor yang keluar nantinya dapat dilihat secara langsung pada 

pengundian itu, maupun dengan mendengarkan pada radio Gelora PON.36  

                                                      
33Surabaya Pos, tanggal 2 Oktober 1968. 
 
34“Pembukaan PON… loc. cit. 
 
35 Arsip Kota Surabaya Box 2.433, No: 75.688. 
 
36Radio Gelora PON merupakan radio yang secara resmi didirikan pada tahun 1968 sebagai 

media sosialisasi khusus Lotto PON. Radio ini menyiarkan hal-hal yang berhubungan dengan Lotto 
PON  pada masyarakat Surabaya dan berpusat di Markas Panitia Besar PON VII di Jalan Pemuda No. 
15, Wawancara dengan Drg. Indiarto (59 tahun), mantan penyiar Radio Gelora PON, pada tanggal 6 
Agustus 2009, pukul 10.00-10.45, di Jalan Sumatera. 
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Awalnya, Lotto ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya dan Warga 

Negara Asing, namun dalam penyelenggaraannya ternyata juga menarik minat 

masyarakat lapisan bawah. Akses untuk membeli kupon Lotto juga cukup mudah. 

Para penjual kupon Lotto PON berada di Jalan Pemuda, Embong Malang, Yos 

Soedarso, hingga THR.37    

Kesuksesan penyelenggaraan Lotto dapat dilihat dari antusias masyarakat 

dalam mengikuti pengundian yang dilakukan secara langsung, maupun dengan 

mendengarkan pengumuman lewat radio. Selain itu juga besarnya dana yang berhasil 

dikumpulkan Panitia Besar PON dari penyelenggaraan Lotto ini.38  

 

B. Pelaku Perjudian Lotto 

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya tahun 1968-1969 mendapatkan tempat 

tersendiri di sebagian hati masyarakat Kotamadya Surabaya. orang-orang mulai ikut 

serta menjadi pelaku perjudian Lotto di Surabaya. Pelaku perjudian Lotto dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok yakni, pemerintah, pembeli dan penjual Lotto.  

Sebagai pihak  penyelenggara, pemerintah berkewajiban untuk membayarkan 

hadiah kepada pembeli kupon yang berhasil menebak angka Lotto dengan benar.  

Dalam menjalankan fungsi ini pun pemerintah tidak langsung berhadapan dengan 

pemenang, melainkan juga melalui pengecer tempat si pemenang membeli kupon 

Lotto.  
                                                      

37Benno, ”Pasang Nomor… loc. cit. 
 
38Wawancara dengan Drg. Indiarto (59 tahun), mantan penyiar Radio Gelora PON, pada 

tanggal 6 Agustus 2009 pukul 10.00-10.45, di Jalan Sumatera. 
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Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk mengawasi jalannya 

penyelenggaraan Lotto, bersama dengan pihak keamanan Kotamadya Surabaya. Lotto 

diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan sesuai dengan tujuan awal Lotto ini 

diselenggarakan di Surabaya. Peran lain yang dijalankan oleh pemerintah selain 

fungsi kontrol tersebut adalah dengan menjadi agen penjualan kupon Lotto. Sebagai 

agen, pemerintah tidak langsung berhadapan dengan pembeli umum, melainkan 

hanya melakukan transaksi jual-beli kupon Lotto dengan pihak pengecer.  

Pihak yang berhadapan langsung dengan pembeli Lotto adalah para pengecer. 

Para pengecer ini membeli kertas kupon Lotto dalam jumlah besar39 kepada agen 

untuk dijual kembali. Setelah kupon-kupon tersebut terjual dan berisi nomor yang 

berasal dari tebakan petaruh, kupon-kupon itu akan diserahkan kembali kepada agen. 

Jika salah satu dari angka yang tertera dalam kupon itu ternyata keluar pada saat 

pengundian, pengecer akan mengambil  hadiahnya kepada agen untuk diserahkan 

kepada pemegang  nomor.  

Para pengecer ini terdiri atas pekerja lain-lain40 yang terdiri atas para 

pedagang kaki lima, pedagang kios-kios kecil dan pedagang keliling. Upah yang 

didapat mereka perbulan kurang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari di Surabaya, sehingga mereka beralih sementara untuk menjadi pengecer 

                                                      
39Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang besarnya nilai transaksi yang boleh dilakukan 

antara agen dengan pengecer. Besarnya nilai transaksi atau banyaknya kupon yang dibeli hanya 
bergantung pada besar-kecilnya modal si pengecer. Wawancara dengan Bapak Khadori (61 tahun), 
mantan pengecer kupon Lotto, pada tanggal 20 April 2009, pukul.  11.00-12.00 di Jalan Tambak Sari 
No 05.  

     
40 Lihat di Tabel II, mengenai jumlah pekerja dan rata-rata pendapatan bulanan masyarakat 

kota Surabaya tahun 1968-1969. 
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Lotto. Hal ini dilakukan karena keuntungan yang di dapat dari menjual Lotto cukup 

besar. 

Keuntungan yang didapat sang pengecer berasal dari  komisi yang didapat 

dari agen yakni 10% dari nilai transaksi jual-beli dan biasanya mereka juga 

memotong hadiah yang didapat oleh pemenang dengan kisaran 5-10% dari besarnya 

hadiah.  Jika dalam sehari seorang pengecer mendapatkan jumlah Rp 10.000, maka 

komisi yang  didapat dalam sehari sebanyak Rp 1.000. Nominal ini jika dikalikan 

dalam sebulan, maka penghasilannya dapat mencapai ±Rp 30.000. Besarnya 

penghasilan yang mungkin didapat dengan menjadi  pengecer kupon Lotto ini, 

merupakan salah satu pendorong seseorang menjadi pengecer kupon.41  

Penjualan kupon-kupon ini dilakukan dengan cara membuka stand-stand di 

tepi jalan dan menggunakan meja kecil. Selain itu, anak-anak juga ikut serta dalam 

hal menjual Lotto, meski sebenarnya dilarang. Anak-anak yang dulunya bekerja 

sebagai penjual koran dan pengamen,  kemudian juga ikut menjual kupon selama 

penyelenggaraan Lotto. Kupon-kupon itu mereka dapatkan dari pengecer, bukan dari 

agen, dan setelah laku terjual kupon yang telah berisi nomor tersebut akan diserahkan 

kepada pengecer semula. 42  

                                                      
41Wawancara dengan Bapak Khadori (61 tahun), mantan pengecer kupon Lotto, pada tanggal 

20 April 2009, pukul.  11.00-12.00 di Jalan Tambak Sari No 05. Sebelum  penyelenggaraan Lotto, 
Khudori bekerja sebagai penjaga toko buku, kemudian karena melihat besarnya keuntungan yang 
didapat dari menjual kupon, memutuskan untuk menjadi pengecer Lotto.    

 
42Liberty, tanggal 28 Juni 1969, hal. 31. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOTERE TOTALISATOR DI SURABAYA ... RINA KRISNAWATI



Gambar I: Anak-anak yang ikut serta menjual kupon 

Lotto.   
       Sumber: majalah Liberty No 824, tanggal 28 Juni 1969  

 

Lotto yang ramai pada tahun 1968-1969, mendapatkan tempat bagi 

masyarakat Surabaya. Sebagian masyarakat Surabaya membeli undian berhadiah ini 

berdasarkan  kehendak mereka sendiri. Pembeli Lotto itu sendiri terdiri atas sebagian 

lapisan masyarakat dari pegawai negeri sampai tukang becak pun ikut membeli Lotto. 

Meski pun  ada aturan yang membatasi besarnya uang yang dipertaruhkan untuk satu 

nomor yang “dipasang”, pada prakteknya jumlah nominal untuk menombok43  nomor 

Lotto berdasarkan kemampuan masing-masing tiap individu yang membeli Lotto dan 

tidak dibatasi. Hal ini menjadi suatu pengharapan tersendiri bagi masyarakat untuk 

mendapatkan keuntungan dari nomor yang telah dipertaruhkan. 

 

 

 

 

 

                                                      
43Menombok adalah membeli nomor Lotto. 
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Gambar II: Beberapa orang yang terlihat sedang membeli kode Lotto 

 
             Sumber: majalah Sketmasa No. 92-Th-XII-1969 

 

  
C. Cara Bermain dan Kode Angka Bahagia 

1. Aturan dan Cara Permainan Lotto 

 Aturan dan cara permainan lotere totalisator hampir sama dengan permainan 

lotere pada umumnya dimana para pemain harus menebak angka yang akan 

dikeluarkan oleh penyelenggara. Demikian pula aturan dan cara permainan Lotere 

Jatim, Lotere Surya, dan Lotto PON juga sama. 

 Pada permaian Lotto, nomor yang dapat “dipasang” atau dibeli konsumen 

tersedia sebanyak 50 angka pilihan yang terdiri angka-angka 00 hingga 49.44 Apabila 

para pemasang berhasil menebak angka yang keluar, maka mereka akan mendapatkan 

sejumlah hadiah yang dikalikan dengan harga kupon yang mereka beli. Kupon Lotto 

dijual dengan harga minimal Rp. 10 dan kemudian kupon-kupon tersebut harus diisi 

                                                      
44Benno, “Pasang Nomor…loc. cit.  
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dengan 2 angka nomor yang akan “dipasang”. Angka-angka yang telah ditombok jika 

sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemegang kupon 

mendapatkan hadiah sebesar 35 kali lipat dari jumlah uang yang ditombokkan.45 

Misalkan seorang penombok mempertaruhkan uang Rp. 50 dan nomor yang 

“dipasang” sesuai maka ia akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.  

 Ada ketentuan, apabila dalam penulisan harga atau jumlah keseluruhan yang 

ada dalam kupon tanda membeli keliru, maka hadiahnya tidak akan dibayar oleh 

bandar. Namun meski demikian, seringkali jika terjadi kejadian demikian, para 

bandar tetap membayarnya dengan alasan agar tercipta hubungan baik antara bandar 

dengan penomboknya.  

 Angka-angka pada permainan Lotto diundi pada hari-hari yang telah 

ditentukan oleh penyelenggara. Pada Lotto PON misalnya, pengundian dilakukan 

pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, sedangkan Lotto Surya dilakukan pada hari 

Senin, Rabu, dan Jumat.46 Pengundian dilakukan tepat jam 22.00 pada hari yang telah 

ditentukan itu.47 Untuk mendapatkan angka yang keluar, bandar menggunakan 

semacam alat pemutar yang menggunakan bola pingpong yang bertuliskan nomor-

nomor yang akan keluar.  

Mendekati pukul 22.00, penyelenggara Lotto telah siap di depan tempat bola-

bola yang akan diundi. Di tempat pengundian tersebut, selain masyarakat yang ingin 

mengetahui nomor yang akan keluar, juga terdapat para saksi diantaranya notaris, 

                                                      
45Benno, “Pasang Nomor… op. cit., hal.8. 
 
46Penyebar Semangat, tanggal 5 Juni 1969. 
 
47Arsip Kota Surabaya Box 2.433, No: 75.688. 
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pengurus harian Lotto dan aparat kepolisian. Bola-bola putih sebesar bola golf  

bernomor 1 sampai 50 ditempatkan di suatu tempat yang berdinding kaca. Tempat ini 

ada tombol yang bila ditekan akan mengaduk bola-bola bernomor tersebut. Setelah 

beberapa saat dua buah bola secara berurutan akan keluar melalui lubang yang berada 

di bawah. Dua bola inilah yang akan diumumkan sebagai nomor Lotto yang keluar. 

 Bagi para penombok yang berhasil menebak angka dengan benar yang berarti 

angka yang tertulis pada kupon yang mereka pegang sesuai dengan angka yang 

dikeluarkan penyelenggara, maka mereka dapat mengambil hadiahnya pada hari itu 

juga. Meski begitu, terkadang para penombok belum dapat mencairkan hadiah 

mereka karena bandar tidak memiliki dana nominal sebesar hadiah yang harus 

diterima pemenang. Jika hal ini terjadi, maka para penombok dapat mengambil 

hadiahnya pada keesokan harinya.  

 Kesederhanaan aturan permainan ini dan besarnya hadiah yang dijanjikan juga 

menjadi faktor penentu mengapa jenis permainan ini berkembang dengan cepat dan 

menjadi permainan yang populer di masyarakat. Konsekuensinya, aliran dana dari 

masyarakat ke Pemerintah Kotamadya Surabaya selaku penyelenggara semakin besar 

pula.  

  

2. Kode dan Petunjuk Menebak Angka Bahagia 

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya, selain sebagai sarana penggalangan dana 

bagi berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah, Lotto juga dapat 

dipandang sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Antusias masyarakat yang tinggi 

dengan permainan adu nasib dan pertaruhan harapan ini dapat sejenak melepaskan 
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mereka dari penatnya rutinitas, meski disisi lain juga menimbulkan masalah sosial. 

Para tukang becak, pengangguran, kuli bangunan, mandor, ibu rumah tangga, tersita 

waktunya untuk mengikuti undian ini.48  

Sebagai mana yang telah dijelaskan di atas, salah satu pendorong maraknya 

permainan ini adalah besarnya hadiah yang diberikan bagi mereka yang berhasil 

menebak secara benar angka yang keluar. Selain itu, para pemasang Lotto juga 

diberikan kemudahan dan petunjuk berupa kode-kode untuk menebak angka-angka 

bahagia itu. Kode-kode itu dijual bersamaan dengan kupon undian Lotto. Kode-kode 

tersebut berupa ramalan atau teka-teki yang harus dicermati untuk menemukan angka 

jitu dibalik pesan kode itu.  

Kode Lotto berbentuk selembar kertas yang berisi gambar dan tulisan, atau 

salah satu dari gambar dan tulisan yang didapatkan si penjual dari seseorang yang 

memiliki ”kelebihan”.49  Pada Lotto juga terdapat kode umum yang dijadikan rujukan 

dalam menebak angka bahagia. Kode-kode itu berupa deretan angka yang berjumlah 

50 buah secara berurutan. Kode gambar Lotto Surya berkaitan dengan mitologi atau 

hewan, misalnya kelinci, buaya, hakim, Dewi Kwam Im, dan sebagainya. Sedangkan 

pada Lotto PON, gambar tersebut berhubungan dengan cabang olahraga, misalnya 

Polo Air, Bola Volley, atau Balap Kuda.  Ada beberapa contoh kode-kode yang saat 

itu dikenal sebagai petunjuk menebak angka jitu, beberapa diantaranya adalah Kode 

                                                      
48Wawancara dengan  Bu Dharmi (56 tahun), ibu rumah tangga, pada tanggal 11 Juli 2009 

pukul 15.24-16.05, di Jalan Tambang Boyo No 16A. 

49Orang yang dianggap mampu memberikan kode-kode tersebut biasanya seorang ahli 
gambar, paranormal, atau bahkan orang gila. http://mascholik.wordpress.com/2009/05/02/judi-bikin-
melarat. di akses pada tanggal 28 Juli 2009, pukul 18.14 WIB.   
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Amplop, Mbah Gunung Kawi, Ramalan Astrologi, Kode Terakhir, mimpi dan juga 

melalui rumus-rumus. 

 

a.  Kode Amplop 

Kode Amplop merupakan salah satu kode Lotto yang berupa selembar amplop 

yang didalamnya terdapat ramalan angka-angka jitu. Para pembuat kode menuliskan 

variasi angka yang diperkirakan akan keluar pada secarik kertas dan memasukkan 

kertas tersebut ke dalam amplop tertutup. Bagi mereka yang ingin mengetahui 

ramalan angka itu, maka mereka harus membeli amplop tersebut. Harga jual dari 

amplop tersebut bervariasi, tergantung berapa jumlah nomor yang ada dalam amplop, 

makin sedikit nomornya makin mahal harganya. Variasi angka yang ditulis itu terdiri 

atas 5 nomor, misalnya nomor 09-17-31-29-01 maka harganya sekitar Rp 50  atau 

hanya terdiri atas dua pasang angka misalnya 09-11 saja, maka nomor tersebut dijual 

dengan harga Rp 150 dan jika nomor yang ditulis hanya satu, misal 20, maka harga 

jualnya dapat mencapai di atas Rp 250.50 

Keluar atau tidaknya nomor tersebut, tidak ada yang tahu kebenarannya. Kode 

amplop ini memberi jaminan bagi pembelinya bahwa “bila nomor yang ditulis di 

dalam kode amplop tersebut tidak keluar dalam pengundian Lotto, maka uang 

pembeli dapat dikembalikan. Dengan adanya jaminan tersebut, si pemasang nomor 

Lotto akan semangat untuk membeli nomor pada kode amplop. 

                                                      
50Jayabaya, tanggal 8 Maret 1970. 
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Bagi si penjual, untuk dapat menghindari kerugian yang banyak akibat 

nomor-nomor yang tidak keluar yaitu dengan mensiasati dengan memvariasikan 

nomor. Nomor-nomor yang ada pada nomor tersebut dibuat sebanyak mungkin 

dengan variasi yang berbeda antara nomor 00-49.51 Pada saat pengundian, salah satu 

dari nomor tersebut pasti ada yang keluar. Keuntungan dari nomor yang keluar ini 

nantinya akan dipakai untuk membayar pembeli yang nomornya tidak keluar. Namun, 

tidak jarang pula penjual kode amplop tersebut rugi sehingga kabur karena tidak 

dapat mengembalikan uang dari pembeli nomor.52 

 

b. Kode Terakhir 

Kode terakhir adalah kode berupa sebuah atau dua buah kata singkat yang 

ditulis disehelai kertas. Kertas yang dibentuk segitiga itu kemudian diletakkan di 

meja para penjual kupon Lotto atau agen pada jam 21.00. Ini berarti sekitar 30 menit 

sebelum para penjual kupon menutup dagangannya.53 Kode terakhir dipercaya cukup 

ampuh untuk menebak angka jitu, asal dapat menerjemahkan dan kemudian 

mencocokannya dengan nomer yang akan ditebak.  

 kode terakhir misalnya berbunyi ”TIMBANGAN”, biasanya kata-kata ini 

adalah bentuk lain dari angka-angka pada kode gambar yang berjumlah 50 itu. Maka 

jika diperhatikan pada gambar, deretan gambar yang memiliki hubungan dengan 
                                                      

51 Jayabaya, tanggal 8 Maret 1970. 
 
52Wawancara dengan Bapak  Anwar (83 tahun), pernah membeli Lotto, pada tanggal 11 Juli 

2009, pukul 14.30-15.15, di Jalan Kedung Sroko    NO 11. 

53 http://mascholik.wordpress.com/2009/05/02/judi-bikin-melarat. di akses pada tanggal 28 
Juli 2009, pukul 18.14 WIB. 
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timbangan adalah gambar nomor 15, yakni gambar hakim. Jika demikian, angka 15 

akan dianggap sebagai angka jitu. Contoh lain misalnya ada kode yang berbunyi 

”PERSATUAN-KEMAKMURAN”. Ketika coba diinterpretasikan kemungkinan 

orang akan mengira kata ini berhubungan dengan rantai,54 tetapi ternyata gambar 

rantai tidak ada. Ketika orang-orang itu akhirnya tidak dapat menebak angka jitu 

dibalik kode itu, keesokan harinya ternyata yang keluar adalah angka 31. Pada 

gambar, ternyata angka 31 adalah gambar alat kelamin.55  

  

c. Kode di Radio 

Selain ketiga kode di atas yang dapat langsung dibeli oleh para pemasang 

Lotto, terkadang para pemasang menganggap siaran di radio juga mengandung pesan-

pesan tentang angka bahagia,56 misalnya radio memperdengarkan lagu Patty 

Bersaudara. Salah satu lirik dari lagu tersebut berbunyi ”..kuda putihku cepat larinya 

gagah perkasa. Kuda jantan putih bulunya kesayanganku…”.57 Biasanya setelah 

mendengar syair itu, para penggemar Lotto akan membuka buku pedoman gambar 

mereka dan menemukan gambar kuda berada di nomor 34. Kemudian dari angka 34 

                                                      
54Ingat symbol rantai pada sila ketiga Pancasila dan bunyi sila ketiga itu, Persatuan 

Indonesia. 
 
55Barangkali oleh si pembuat kode kalimat ini dihubungkan dengan falsafah banyak anak 

banyak rejeki yang masyur di masyarakat ketika itu, sehingga perkawinan atau persatuan dua jenis 
kelamin dianggap sebagai jalan menuju kemakmuran. 

     
56Wawancara dengan Drg. Indiarto (59 tahun), mantan penyiar Radio Gelora PON, pada 

tanggal 6 Agustus 2009 pukul 10.00-10.45, di Jalan Sumatera. 

57http://mascholik.wordpress.com/2009/05/02/judi-bikin-melarat,. op, cit.  
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itu mereka akan menemukan variasi angka yang berdekatan, misalnya 43 

(kebalikannya), 35 (nomor awal ditambah 1), atau 33 (nomor awal dikurang 1).   

Selain lagu, terkadang petunjuk itu juga didapat dari radio yang sering 

menyiarkan secara langsung pagelaran ludruk. Terkadang biasanya di acara 

lawakannya ada nomor-nomor yang dilontarkan oleh pelawak, misalnya ”Lho aku 

wingi lagi enak-enak mangan sate wedus, ndadak dompetku gak ono . Bedes tenan 

kok padahal sing dodol ayu rek. ”.58 Setelah itu, para pemasang nomor akan 

mengaitkannya dengan kode-kode gambar Lotto. Kode Lotto yang ditemukan yaitu 

beberapa angka seperti wedus-kambing (nomor 28), bedes-monyet (nomor 23), dan 

ayu-wanita cantik (nomor 19). Untuk mendapatkan kode dengan cara ini, para 

pemasang harus benar-benar teliti mendengarkan dan dapat membedakan mana yang 

merupakan petunjuk Lotto, mana yang sekedar lawakan si pemain ludruk. Hal ini 

pula yang terkadang menyebabkan angka yang keluar tidak sesuai dengan petunjuk 

yang didapat. Pemasang nomor menganggap bahwa acara lawakan Ludruk ini dapat 

memberi petunjuk nomor Lotto, meskipun acara yang diperdengarkan tersebut hanya 

sebuah hiburan. 

 

d. Kode Astrologi 

Sesuai dengan namanya, kode astrologi berupa ramalan bintang atau zodiak 

yang terdiri atas Aquarius, Virgo, Leo, Libra, Cancer, Gemini, Capriconus, 

Sagitarius, Scorpio, Pisces, Aries dan Taurus. Ramalan astrologi ini dapat kita 
                                                      

58http://mascholik.wordpress.com/2009/05/02/judi-bikin-melarat,. op, cit.  
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temukan di dalam majalah Liberty dan ramalan tersebut berlaku selama seminggu 

sekali. Hal ini di dasarkan pada penghitungan zodiak. 

Pada setiap Zodiak yang terdapat di dalam ramalan astrologi, di bawahnya 

terdapat kalimat-kalimat yang bila diotak-otak dapat menghasilkan nomor yang 

dipercaya akan keluar dalam pengundian Lotto. Namun kode ini hampir sama dengan 

kode-kode lainnya yaitu meskipun kalimat dalam ramalan tersebut dapat dipecahkan, 

tidak semua nomor hasil ramalan keluar saat pengundian Lotto.  

Di bawah ini adalah contoh dari ramalan astrologi yang berlaku mulai tanggal 

28 Juni sampai dengan 5 Juli 1969, yaitu:59 

1. Aquarius 

Jalan di kebun raja seorang diri, di malam hari ketemu penodong. 

2. Virgo 

Pesan Eyang: janganlah lupa pada nomor rumah sendiri. Buat apa cari jauh-

jauh karena rejeki telah ada di depan mata. 

3. Leo 

Orang bilang Leo adalah nenek moyang dari Kucing  

4. Libra 

Minggu-minggu yang dulu tidak tahu arti dari kata Libra. Padahal Libra 

artinya sama dengan Pao Kong = hakim. 

5. Cancer 

                                                      
59Eyang Tuo, “Ramalan Lotto Berdasarkan Astrologi”, dalam majalah Liberty, tanggal 28 

Juni 1969, hal. 30. 
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Rejeki berada di jalan minggu ini. Jadi naiklah sepeda, jangan naik bemo. 

Rejeki tidak dapat dicari cepat-cepat, tetapi harus cermat. 

6. Gemini 

Acara bioskop malam ini tertulis ” main: tujuh pendekar sakti” 

7. Capricorn 

Jika melihat jalannya bintang, beras akan naik dan harga telur akan turun. 

8. Sagitarius 

Minggu ini angka bahagia adalah umur suami istri. 

9. Scorpio 

Menghadapi acara PON, jika mau menang maka rajin-rajinlah memanah. 

10. Pisces 

Bermain ski air cocok untuk orang-orang yang terlahir dalam bintang ini. 

11. Aries 

Tidak sembarang kuda dapat dibuat balapan.  

12. Taurus 

Film silat saat ini paling banyak peminatnya. 

 Kalimat-kalimat yang ada dalam zodiak tersebut, kemudian di ramal untuk 

mendapatkan nomor-nomor yang akan di pasang. Seperti contoh, pada zodiak 

Scorpio yaitu ”untuk menghadapi acara PON, jika mau menang maka rajin-rajinlah 

memanah”,  kalimat ini bila di teliti lagi kata yang penting adalah panah. Kode panah 

kemudian dicari dalam kode Lotto, dan “dipasang” untuk nomor undian Lotto. 
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e. Rumus-Rumus Lotto 

Rumus Lotto merupakan kode Lotto yang mencantumkan nomor-nomor Lotto 

yang telah keluar dari Lotto Surya maupun Lotto PON yang ada sejak periode 

pertama. Kode Lotto ini berupa lembaran kertas yang dibuat oleh ”Sapujagat”,60 

kemudian dijual kepada pemasang nomor seharga Rp 10. 

Dalam kode Lotto ini, pemasang yang ingin mengetahui nomor yang 

dianggap keluar dalam pengundian Lotto, maka harus pintar-pintar dalam 

menganalisis angka. Nomor tersebut diotak-atik hingga menemukan nomor yang 

sejenis dengan siklus nomor yang telah keluar pada periode sebelumnya.  

Di bawah ini akan diberikan contoh rumus kode Lotto Surya pada periode 84 

sampai dengan periode 103, antara lain:61 

 
Per. 84  yang keluar  00-47 
Per. 85  yang keluar  12-04 
Per. 86  yang keluar  45-42 
Per. 87  yang keluar  06-20 
Per. 88  yang keluar 41-49 
Per. 89  yang keluar 15-11 
Per. 90  yang keluar 38-37 
Per. 91  yang keluar 09-33 
Per. 92  yang keluar 00-47 
Per. 93  yang keluar 07-24 
Per. 94  yang keluar 49-41 
Per. 95  yang keluar 31-26 
Per. 96  yang keluar  10-18 
Per. 97  yang keluar 16-02 
Per. 98  yang keluar 03-32 

                                                      
60Sapujagat merupakan nama seorang dukun atau pembuat ramalan yang pada waktu tahun 

1969, banyak masyarakat yang mempercayai adanya peramal yang mampu untuk member nomor yang 
keluar melalui kode-kode Lotto. Joko, “Angka Lotto yang keluar”, dalam majalah Liberty,  tanggal 21 
Juni 1969, hal. 10. 

 
61Ibid.  
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Per. 99  yang keluar 30-23 
Per. 100 yang keluar 43-40 
Per. 101 yang keluar 14-13 
Per. 102 yang keluar 17-08 
Per. 103  yang keluar 27-19  

 

 Angka-angka pada Lotto Surya yang keluar pada periode 86 dan 92, masing-

masing berselisih 3 angka. Angka yang di dapatkan dari hasil pengurangan angka 

yang keluar dengan angka lawannya yaitu berturut-turut: 45-42=3 dan 00 (50)-47=3. 

Hasil dari pengurangan angka 3 pada periode 86 dan 92, diselingi dengan 

pengurangan 4; 15-11=4  (per. 89) dan 5; 31-26=5 (per. 95).  

 Selanjutnya pada periode 98 sampai 101 terdapat selisih dua puluh dengan 

angka-angka yang keluar pada periode berikutnya, yaitu jika 3 (per.98) + 20=23 

(per.99), 23+20=43 (per. 100), 43+20=63 atau 13 (jika angka 63 dibalik, pada 

per.101). Selain itu, pada nomor 98 dan 99, jika dilihat merupakan angka yang sama 

hanya saja dibalik angkanya. 

 Pada nomor-nomor dari Lotto PON juga akan dianalisa mulai dari periode 56 

sampai dengan periode 72, antara lain:62 

Per. 56  yang keluar 42-45 
Per. 57  yang keluar 29-28 
Per. 58  yang keluar 47-00 
Per. 59  yang keluar 25-35 
Per. 60  yang keluar 24-07 
Per. 61  yang keluar 38-37 
Per. 62  yang keluar 04-12 
Per. 63  yang keluar 39-44 
Per. 64  yang keluar 21-22 
Per. 65  yang keluar 42-45 
Per. 66  yang keluar 21-22 
Per. 67  yang keluar 39-44 

                                                      
62Ibid.  
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Per. 68  yang keluar 29-28 
Per. 69  yang keluar 15-11 
Per. 70  yang keluar 32-03 
Per. 71  yang keluar 14-13 
Per. 72  yang keluar 26-31 

 

 Pada periode 57, 61, 64, 66 dan 68, selisih antara satu dengan yang lainnya 

berturut-turut tiga periode (per. 57 dengan per. 61), dua periode (per. 61 dengan per. 

64), satu periode ( pada per. 64,66, dan 68) dan pada periode-periode tersebut nomor 

yang keluar dengan lawannya selalu berselisih satu. 

 Kemudian pada periode 67, 68 dan 69 bila masing-masing dijumlahkan, yaitu: 

6+7=13 dan dikalikan tiga maka akan keluar 39, 6+8=14 dan dikalikan 2 maka kan 

keluar angka lawannya yaitu 28, pada periode 69 jika dijumlahkan 6+9=15 dan 

dikalikan satu maka akan keluar 15.  Pada angka-angka ini berturut-turut terjadi 

perkalian tiga, dua dan satu.dengan menjumlahkan angka pada tiap periode. 

 Penjelasan mengenai nomor-nomor yang telah keluar dari Lotto Surya 

maupun Lotto PON di atas, terjadi suatu bentuk siklus pengulangan. Pengulangan 

atau perturutan ini berlaku untuk beberapa hari saja yang kemudian berganti dengan 

siklus atau perturutan yang lainnya. Pemasang nomor yang menggunakan kode jenis 

ini haruslah jeli dalam menganalisis nomor yang satu dengan yang lainnya, karena 

banyaknya peluang-peluang yang terjadi antar periode. 

 Mengenai kebenaran nomor pada rumus Lotto ini tidak ada yang mengetahui 

kebenarannnya, meskipun antara periode yang satu dengan lainnya terdapat 

pengulangan namun hal tersebut hanyalah sebuah pemacu semangat si pemasang 

nomor untuk mendapatkan “angka-angka bahagia Lotto”. Benar atau tidaknya nomor 
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yang keluar dalam pengundian tersebut hanyalah bersifat kebetulan saja, karena 

dalam pengundian Lotto memakai alat elektronik yang tidak dapat di stel terlebih 

dahulu. 

 

D.  Penyaluran Dana Lotto  

Lotto Jatim yang mulai diselenggarakan sejak tahun 1968, kemudian 

dilanjutkan dengan Lotto Surya dan PON tahun 1969, berfungsi untuk melakukan 

pengumpulan dana guna pembangunan-pembangunan gedung sekolah, perbaikan 

jalan-jalan dan juga untuk mensukseskan penyelenggaraaan PON yang berlangsung 

sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 Agustus 1969. Dana-dana yang telah 

berhasil dikumpulkan dari Lotto kemudian direalisasikan dalam berbagai bentuk 

pembangunan Kotamadya Surabaya. 

Realisasi tersebut misalnya dapat dilihat pada bulan Juni 1969 pemerintah 

Kotamadya Surabaya membangun 2 gedung Sekolah Dasar di Kecamatan 

Krembangan dan Kecamatan Gubeng. Sekolah Dasar yang dibangun di Kecamatan 

Kenjeran, terletak di Dapuan Baru No. 60 yang pembangunannya dilakukan oleh 

Kontraktor CV “Ima Kusuma”. Sedangkan pada Kecamatan Gubeng, terletak di 

Gubeng Sayur III/I dan SD yang dibangun tersebut terdiri atas 7 buah ruangan belajar 

dan 1 kantor.63 Gedung-gedung Sekolah Dasar lainnya juga dibangun di tiga daerah, 

yaitu Wonokromo di Pakis, Sawahan di Banyu Urip dan Tambank Sari di Jl. Sepuluh 

November.  

                                                      
63Liberty, tanggal 21 Juni 1969, hal. 23. 
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Selain gedung Sekolah Dasar, pembangunan juga dilakukan untuk gedung 

SMP di Wonocolo. Hasil dana dari Lotto Surya, selain untuk pembangunan sekolah 

juga digunakan untuk pembangunan tempat penampungan Lepra dan Yayasan Kas 

Pembangunan.64 

Pada tahun yang sama juga dibangun perumahan karyawan Kotamadya 

golongan A dan B, 1 rumah kopel untuk 12 keluarga di Menur. Karyawan yang 

bergolongan C dan D juga dibangun 2 rumah kopel untuk 12 keluarga yang terletak 

di Kebun Bibit. Karyawan golongan F dibangunkan 1 rumah kopel untuk 2 keluarga 

yang  juga berada di Kebun Bibit. Pada proyek pembangunan ini dilakukan oleh 

kontraktor CV Harapan dan CV Hari. 65 

Pada hasil dana yang terkumpul untuk acara PON sebesar 900 juta, yang 

didalamnya juga merupakan hasil dari Lotto PON, separuhnya juga digunakan untuk 

memperbaiki elektrifikasi kota, pembangunan stasiun TV, perbaikan dan perluasan 

tempat rekreasi seperti THR, Pantai Kenjeran, Gedung Balai Pemuda, Kebun 

Binatang Surabaya dan perbaikan lapangan olahraga Tambaksari.66 

Perbaikan lapangan olahraga Tambak Sari merupakan hasil dari Lotto PON 

yang fenomenal pada waktu itu. Hal ini dikarenakan, stadion tersebut digunakan 

untuk acara PON ke VII dengan daya tampung sebesar 42.000 penonton dan 

memenuhi standart Internasional. Biaya yang digunakan untuk membangun stadion 

                                                      
64Ibid. 
 
65 Ibid. 
 
66Surabaya Post, tanggal 12 Oktober 1968. 
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”Tambak Sari” sebesar Rp 222.000.000,- dengan masa pembangunan selama ± 10 

bulan.67  

Pembangunan-pembangunan tersebut merupakan hasil dana yang terkumpul 

melalui Lotto, namun mengenai rincian dana tersebut tidak dijelaskan secara pasti 

oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya. Tidak adan keterbukaan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kotamadya Surabaya mengenai pertanggung jawaban Lotto. Meskipun 

ada pembangunan yang dilakukan dari hasil Lotto yang terkumpul, namun Lotto yang 

telah berkembang di Surabaya sejak tahun 1968 dirasakan kurang efektif dalam 

melakukan pembangunan. Hal ini menyebabkan terjadi kesimpangsiuran mengenai 

hasil dana Lotto seluruhnya. 

 

E. Akhir Penyelenggaraan Lotto 

Lotto di Surabaya tidak diselenggarakan lagi pada akhir tahun 1969. Setelah 

acara PON terlaksana dengan baik dan lancar maka penyelenggaraan Lotto berakhir 

pula,68 sedangkan Lotto Surya rencana awalnya akan diteruskan walaupun acara PON 

berakhir, namun sesuai dengan ketentuan awalnya, maka Lotto Surya 

diselenggarakan sampai akhir Desember 1969. Selain itu juga adanya peringatan oleh  

kalangan agama mengenai penghentian penyelenggaraan Lotto, yang sejak awal 

hanya dilakukan sampai akhir Desember tahun 1969.69 

                                                      
67“Pembukaan PON… op.cit., hal. 5. 
 
68Jayabaya, tanggal 6 Juli 1969. 
 
69Jayabaya, tanggal 31 Agustus 1969. 
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Tidak diteruskannya penyelenggaraa Lotto di Surabaya dinilai karena 

berakhirnya penyelenggaraan PON VII yang merupakan salah satu alasan 

diadakannya Lotto. Jika penyelenggaraan Lotto diteruskan maka dikhawatirkan akan 

menimbulkan masalah sosial yang lebih kompleks bagi masyarakat Surabaya. Selain 

itu juga adanya anggapan kaum ulama bahwa Lotto yang telah berjalan 2 tahun lebih 

banyak menimbulkan efek negatif, sehingga lebih baik pelaksanaan Lotto di Surabaya 

berhenti diselenggarakan.  

Tidak ada keterangan pasti melalui surat keputusan Menteri Sosial maupun 

dari Kotamadya Surabaya mengenai pencabutan izin resmi Lotto. Namun pada tahun-

tahun selanjutnya tidak ditemukan keterangan apapun mengenai penyelenggaraan 

Lotto Surya maupun Lotto PON di Surabaya. 

Pada tahun 1970, meskipun Lotto PON dan Surya telah dicabut izin legalnya, 

namun di Surabaya, berkembang jenis perjudian baru yaitu Lotto Buntut yang bersifat 

illegal.70 Pada perjudian Lotto Buntut, sesuai dengan namanya yaitu dengan cara 

mengambil dua angka terakhir dari 6 buah angka yang keluar sebagai hadiah pertama 

Lotto. Dalam pemasangan taruhan, petaruh harus menebak salah satu dari angka 0 

dampai dengan 99. Jika nomor yang telah “dipasang” oleh pembeli Lotto buntut 

keluar, maka hadiah yang didapat yaitu 60 kali dari jumlah uang yang telah 

dipertaruhkan.  

                                                      
70Kartini Kartono,Patologi Sosial Jilid I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.64. 
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 Pengedaran Lotto buntut ini dilakukan oleh para bandar. Bandar-bandar kecil 

yang ada di pelosok-pelosok kota, rata-rata mempunyai omzet Rp 100.000.71          

Dari 100 nomor buntut yang ada, rata-rata kemungkinan kalah yang di dapatkan oleh 

bandar adalah 25 nomor, sedangkan yang 75 nomor lainnya merupakan kemenangan 

bagi bandar. Dengan cara demikian, bandar dapat mengumpulkan uang yang lumayan 

besar dalam waktu singkat. 

 Berdasarkan hasil dari peredaran uang Rp 100.000,- tersebut, Bandar rata-rata 

mendapatkan keuntungan Rp 40.000,- dan terkadang jika nasib mujur maka akan 

mendapatkan keuntungan sampai Rp 60.000,-. Namun selain bandar yang mengalami 

keuntungan, tidak jarang juga bandar merugi secara terus menerus sehingga menjadi 

bangkrut. Dalam keadaan seperti ini tidak jarang mereka melakukan penipuan, 

sehingga timbul keresahan-keresahan bagi masyarakat yang telah ditipu. Tidak 

sedikit si pemasang nomor menjadi marah, datang ketempat bandar tersebut lalu 

memukulinya. Oleh sebab itu, tidak jarang bandar-bandar merahasiakan nama serta 

alamatnya, atau selalu berpindah-pindah tempat.72 

 Peredaran Lotto buntut ini dibantu oleh para bandar dan pengecer. Para 

bandar biasanya mendapatkan komisi sebesar 10-20%, sedangkan pengecer Lotto 

buntut rata-rata mendapatkan keuntungan 15%.73 Pada saat agen Lotto buntut ini 

                                                      
71Pada tahun 1970, pendapatan dari pegawai negeri golongan II ddan III mendapatkan gaji 

rata-rata Rp 1.500-Rp 3.000,- perbulannya. Hal ini sebagai perbandingan untuk dapat diketahui bahwa 
omzet yang dimiliki oleh Bandar Lotto Buntut lebih besar. Ibid, hal. 65. 

 
72Wawancara dengan Khadori (61 tahun), mantan pengecer kupon Lotto, pada tanggal 20 

April 2009, pukul.  11.00-12.00 di Jalan Tambak Sari No 05. 
  
73Kartini Kartono,. Op. Cit., hal 65. 
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mengalami kerugian, bandar dan pengacer tidak rugi dan juga tidak mendapatkan 

untung. Dengan demikian apa yang telah mereka lakukan sia-sia karena tidak 

mendapatkan komisi dari agen. 

 Penarikan undian buntut ini dilakukan setiap hari Senin dan pemenang yang 

mendapatkan hadiah, dibayar oleh agen  melalui bandar dan pengecer. Jika agen 

sedang bangkrut, maka hadiahnya tidak dibayar penuh namun dicicil sampai pada 

permainan berikutnya. Dengan sistem kerja yang seperti ini, para pemasang tetap 

mempercayai agen dan mau menjadi langganan setia.74 

 Berbeda dengan Lotto yang pemasangnya terdiri atas semua lapisan 

masyarakat, perjudian Lotto buntut ini pemasang-pemasangnya kebanyakan bukan 

dari kalangan orang kaya.  Pemasang yang paling banyak terdiri atas : tukang becak, 

penjual kecil, pegawai-pegawai rendahan, buruh harian dan orang-orang yang 

berpenghasilan kecil.  

 Kupon Lotto buntut ini dijual dengan harga murah dan hadiah yang 

ditawarkan pun lebih besar dibandingkan dengan Lotto Surya maupun Lotto PON. 

Hal ini memungkinkan masyarakat kecil dengan penghasilan minim dan hampir-

hampir tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari itu rela  

menggunakan uangnya untuk memasang nomor Lotto Buntut.  

 Sama dengan Lotto, para pemasang nomor tersebut menaruh “angan-angan” 

dan suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil Lotto buntut 
                                                      

74Wawancara dengan Khadori (61 tahun), mantan pengecer kupon Lotto, pada tanggal 20 
April 2009, pukul.  11.00-12.00 di Jalan Tambak Sari No 05. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOTERE TOTALISATOR DI SURABAYA ... RINA KRISNAWATI



merupakan kenikamatan tersendiri bagi mereka. Situasi ini memberikan sedikit 

variasi dan kegairahan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Lotto buntut ini juga 

digunakan untuk memupuk harapan mendapatkan kemenangan dari nomor yang telah 

“dipasang” untuk mewujudkan impian. 

 Setelah pada permainan Lotto Buntut di Surabaya juga mulai banyak 

perjudian yang berupa undian dengan nama dan cara permainan yang berbeda. Judi 

undian yang berkembang tahun 1970-an ini ada yang bersifat legal dan illegal.  
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BAB IV 
 

DAMPAK PENYELENGGARAAN LOTTO 
 

A. Keanekaragaman Sikap Masyarakat Terhadap Lotto 

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya pada rentang waktu 1968 hingga 1969 

ternyata memunculkan reaksi yang beragam di masyarakat.  Ada beberapa pihak yang 

menentang pelaksanaan legalisasi judi ini, karena menganggap Lotto memiliki efek 

negatif. Ada pula yang mendukung upaya Pemerintah Kotamadya Surabaya tersebut 

karena menganggap penyelenggaraan Lotto sebagai salah satu cara untuk mendukung 

pembangunan dan sumber  pendapatan daerah. Muncul pula kelompok masyarakat 

yang bersifat netral atau acuh tak acuh dalam menanggapi penyelenggaraan Lotto. 

Di bawah ini akan dimunculkan beberapa sikap masyarakat yang muncul di 

Surabaya dalam menanggapi pelaksanaan Lotto.  

 

1. Kelompok Kontra 

a. Golongan Agama 

Sebagai mana yang telah dijelaskan diawal, masyarakat menanggapi secara  

beragam penyelenggaraan Lotto di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju ini 

muncul dari kalangan agamawan yang melihat masalah ini dari perspektif agama dan 

menganggap Lotto adalah sama dengan judi dan hukumnya haram.  

Ditinjau dari segi keagamaan, Lotto dilarang karena Lotto masuk ke dalam 

kelompok perjudian. Hal ini bertolak pada tujuan pokok setiap ajaran agama yang 

paling utama yaitu membimbing dan mengarahkan manusia kepada kesempurnaan 
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dengan jalan menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dianggap tidak patut atau 

bertentangan dengan ajaran agama, termasuk berjudi. Membeli Lotto berarti sama 

dengan melakukan perbuatan terlarang yang menurut agama berarti melakukan dosa.  

Uang yang dihasilkan dari pengundian Lotto juga dianggap haram. Hal ini 

dikarenakan uang tersebut didapat melalui jalan yang dilarang oleh agama. Hasil dari 

sesuatu yang dilarang ini tidak boleh dipergunakan kembali sekalipun uang tersebut 

diberikan kepada orang miskin. Meskipun wujud dari hasil uang yang halal atau tidak 

tetaplah sama, namun tetap saja berbeda darimana asal uang tersebut didapat.1 

Judi biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan bentuk-

bentuk kejahatan yang lain. Semua ini merupakan mata rantai yang nantinya 

mengarah kepada kerusakan sikap manusia. Oleh karena itu di masyarakat Jawa 

umummnya dan Surabaya khususnya, ada larangan yang disebut dengan Mo Limo.2  

Pada awal penyelenggaraan Lotto, beberapa golongan agamawan dari 

Nahdatul Ulama, Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) dan Muhammadiyah 

mengirimkan surat usulan kepada Pimpinan DPRD-GR Kotamadya Surabaya 

mengenai peninjauan kembali penyelenggaraan Lotto di Kotamadya Surabaya.3 

Golongan ini menginginkan adanya sidang pleno yang menjelaskan lebih detail 

masalah tersebut. 

                                                      
1Isngadi, Perjudian Menurut Pandangan: Agama, Realitas dan Pragmatis, dalam majalah 

Sketmasa No. 64-Th.XI-15 Maret 1968, hal. 23. 
 
2Arti kata tersebut yaitu perbuatan maksiat yang dimulai dari huruf Mo dan jumlahnya Limo, 

yaitu: Main, Minum, Maling, Madat dan Madon (berjudi, minum-minuman keras, mencuri, telatan, 
dan berzina). Haryanto, Indonesia, Negeri Judi?(Jakarta: Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003) 
hlm. 11. 

  
3Arsip Kota Surabaya Box 2.567, No: 78.660. 
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Sebenarnya pandangan terhadap penyelenggaraan Lotto di kalangan 

agamawan pun berbeda-beda. Salah seorang golongan agama yang memberikan 

pandangannya mengenai Lotto adalah Dr. Hamka. Tanggapannya mengenai judi dan 

Lotto yaitu:4 

1. Agama Islam mengharamkan segala macam judi besar dan kecil, namun 
disamping hukum ini wajib diperhatikan perkembangan masyarakat saat itu. 
Dalam keadaaan seperti itu pemerintah tidak memiliki kekuasaan yang dapat 
mencegah judi, apabila judi dilarang dengan peraturan-peraturan, maka judi 
akan dilakukan orang secara gelap dan sembunyi-sembunyi. 

2. Golongan agama berkewajiban untuk memberi peringatan kepada masyarakat 
untuk berhenti berjudi. Namun dengan diselenggarakannya lotto, judi dapat 
lebih diawasi dan tidak terjadi secaran sembunyi-sembunyi. 

3. Agar judi tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka penyelenggaraan 
judi secara legal diizinkan, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
 

Dari pernyataan Dr. Hamka di atas, bisa disimpulkan bahwa adanya legalisasi 

judi seperti Lotto, bisa jadi merupakan sebuah upaya untuk menekan jumlah 

perjudian itu sendiri. Namun hal ini juga harus dilakukan dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan.  

Meskipun demikian, penyelenggaraan Lotto kemudian membuat gerah 

kelompok agamawan, seperti dari pimpinan Muhammadiyah Surabaya yang memberi 

peringatan kepada pemerintah bahwa penyelenggaraan Lotto dihentikan pada akhir 

Desember 1969, yang sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Humas Lotto 

Surya.5  Mereka menganggap bahwa Lotto yang telah berjalan 2 tahun, lebih banyak 

menimbulkan efek negatif, antara lain penjual kode-kode lotto yang semakin banyak 

dan terkadang berjualan dengan semrawut dan menempati trotoar-trotoar jalan, 

                                                      
4Samiadji, “Lotto sama dengan Judi”, dalam majalah Sketmasa No.64-Th.XI-15 Maret 1968, 

hal. 30. 
 
5Jayabaya, tanggal 31 Agustus 1969 
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bahkan beberapa diantara penjual kupon lotto ini adalah anak-anak dibawah umur. 

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa  pelaksanaan Lotto di Surabaya 

dihentikan.6   Alasan lain adalah penyelenggaraan Lotto merupakan upaya untuk 

mensukseskan acara PON VII yang diadakan di Surabaya, maka ketika acara ini 

selesai, seharusnya penyelenggaraan Lotto juga berhenti.  

  

b. Organisasi Mahasiswa 

Penolakan terhadap penyelenggaraan segala bentuk perjudian yang dilakukan 

secara resmi juga muncul dari kalangan organisasi mahasiswa. Salah satu organisasi 

mahasiswa yang menyuarakan penolakannya adalah Dewan Mahasiswa Universitas 

Airlangga. DEMA Universitas Airlangganya melalui Ketua Umumnya, Sam 

Soeharto, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diambil Walikota 

Surabaya yang melakukan penutupan terhadap tempat judi Hwa Hwee.7  

 Alasan yang dikemukakan Dewan Mahasiswa Universitas Airlangga dalam 

mengambil tindakan ini adalah kekhawatiran perilaku judi ini menimbulkan efek 

negatif pada moral masyarakat. Selain itu, kalangan mahasiswa mengkhawatirkan 

pelegalan perjudian ini dipandang sebagai simbol kebebasan semata setelah sekian 

lama masyarakat berada di bawah tekanan politik Orde Lama. Adanya kekhawatiran 

                                                      
6Jayabaya, tanggal 31 Agustus 1969. 
 
7Surabaya Pos, 30 Mei 1968. 
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juga, masyarakat menyikapi iklim kebebasan ini secara berlebihan hingga kebablasan 

dan menimbulkan kebebasan yang tidak bertanggungjawab.8  

 Sikap yang sama juga muncul dari Dewan Mahasiswa Institut Teknologi 

Sepuluh November, Dewan Mahasiswa IKIP Surabaya, Dewan Mahasiswa IAIN 

Sunan Ampel. Organisasi mahasiswa ini menyatakan penolakannya terhadap 

pelegalisasian judi dalam bentuk apapun, termasuk Lotto meski dengan alasan untuk 

mensukseskan penyelenggaraan PON VII di Surabaya.9  

 Kekurangan dana yang menjadi alasan penyelenggaraan Lotto tidak bisa 

dijadikan dasar. Hal ini seharusnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi 

seluruh masyarakat Surabaya. Sebagai solusi dari persoalan ini, organisasi mahasiswa 

menganjurkan untuk mencari jalan lain selain lewat pelegalisasian judi dan 

menyatakan kesediaanya untuk ikut serta mensukseskan penyelenggaraan PON VII.   

Tindakan ini merupakan bentuk kepedulian Dewan Mahasiswa terhadap dekadensi 

moral yang mulai muncul di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, Dewan 

Mahasiswa juga menuntut pemerintah  harus serius dalam mengatasi persoalan ini.10   

Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari Diskusi Besar Dewan Mahasiswa 

Universitas/ Institut Negeri Se-Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara yang diadakan 

di Jember pada tanggal 12 s.d. 15 April 1968. Diskusi ini membahas persoalan 

Mampram, keseragaman persyaratan memasuki universitas dan masalah 
                                                      

8Riskon Pulungan,”Buku, Nasi, dan Revolusi: Dinamika Sosial-Politik Dewan Mahasiswa 
Universitas Airlangga 1957-1978. Skripsi mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Airlangga Surabaya, 2008), hlm. 73-74. Tidak diterbitkan. 

 
9Surabaya Pos, 6 Oktober 1968. 
 
10Surabaya Pos, 6 Oktober 1968. 
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kemahasiswaan, perguruan tinggi, dekadensi moral, dan peningkatan penumpasan 

Gerakan 30 September. Diskusi ini dihadiri oleh DM UNAIR, IKIP, ITS, IAIN Sunan 

Ampel dan beberapa perguruan tinggi di Bali dan Nusa Tenggara.11 

 

2. Kelompok Netral 

Masyarakat jenis ini terdiri dari berbagai kalangan pada usia muda, orang tua, 

laki-laki maupun perempuan.  Ada tidaknya Lotto tidak dipermasalahkan, namun 

juga tidak ikut serta dalam bermain Lotto. Tidak banyak yang diperbuat oleh 

masyarakat ini dalam hal penyelenggaraan Lotto. 

Kelompok ini biasanya juga memandang Lotto sebagai bentuk judi dan 

memiliki akibat negatif sehingga mereka tidak ikut terlibat dalam permainan Lotto. 

Namun berbeda dengan kalangan agama dan organisasi mahasiswa yang menyatakan 

penolakannya, kelompok ini menunjukkan sikap dengan cara tidak membeli kupon 

Lotto, namun mereka juga tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa 

mereka menentang penyelenggaraan Lotto.  

Menurut Danar, adanya Lotto di Surabaya tidak dapat ditolak, karena hal 

tersebut diselenggarakan oleh pemerintah yang berfungsi untuk menambah 

pendapatan daerah untuk pembangunan daerah dan acara PON. Namun Danar lebih 

memilih untuk tidak ikut serta membeli kupon Lotto karena menganggap Lotto 

merupakan hal yang dilarang oleh agama yang dianutnya (Islam), dan masih ingat 

                                                      
11Surabaya Pos, 12 September 1968. 
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akan adanya Tuhan menjadi salah satu pertimbangan bagi Danar untuk tidak ikut 

dalam bermain Lotto, meskipun banyak tetangganya yang ikut bermain Lotto.12 

Hal senada juga diungkapkan oleh Darmi.13 Pada saat penyelenggaraan Lotto 

tahun 1968-1969, meskipun banyak masyarakat yang gemar memasang angka Lotto, 

karena menganggap Lotto adalah perbuatan haram dan dilarang agama maka Darmi 

hanya bersikap diam dan tidak ikut membeli Lotto. Cara tersebut juga dilakukan oleh 

teman-temannya yang bersikap acuh terhadap Lotto.  

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

menghentikan Lotto karena pemerintah pun ikut mendukung penyelenggaraan Lotto. 

Sikap acuh tak acuh terhadap kondisi yang ada di masyarakat Kotamadya Surabaya 

dengan tanpa harus melarang orang yang membeli Lotto dan juga tidak ikut bermain 

Lotto.   

 

3. Kelompok Pro 

Lotto yang mulai diselenggarakan tahun 1968 di Surabaya, menimbulkan 

dampak yang cukup signifikan pada masyarakat Surabaya. Selain terdapat kelompok 

yang tidak setuju, juga terdapat kelompok yang setuju terhadap penyelenggaraan 

                                                      
12Wawancara dengan Bapak Danar (71 tahun), pada tanggal 1 Desember 2009, pukul 14.50-

15.30, di Jalan Gubeng Kertajaya 1H No 06. Beliau memilih untuk bersikap netral karena alasan 
seperti yang dijelaskan di atas. 

 
13Wawancara dengan  Bu Dharmi (56 tahun), ibu rumah tangga, pada tanggal 11 Juli 2009 

pukul 15.24-16.05, di Jalan Tambang Boyo No 16A. 
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Lotto. Kelompok yang setuju ini terdiri dari pembeli kupon, penjual, dan pemerintah 

selaku penyelenggara.  

 Pemasang Lotto mempertaruhkan uangnya dengan cara membeli kupon Lotto 

dan mengharapkan mendapatkan hadiah yang besar.  Harapan tersebut menyebabkan 

apabila pada saat pengundian, nomor yang di-tombok tersebut tidak keluar, maka 

keesokan harinya akan mencoba kembali untuk memasang nomor yang lain.  

Gambar III: Gambar ini memperlihatkan aktivitas jual-beli Lotto di      
Surabaya. 

 

 
Sumber: majalah Liberty No 822, tanggal 7 Juni 1969 

 

Gambar IV: Situasi pengundian nomor Lotto yang dilakukan pada 
malam hari di Markas Besar Panitia Besar PON VII di 
Jalan Pemuda No. 15 Surabaya 

  

Sumber: majalah Sketmasa, No 92-Th-XII-1969 
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Pertaruhan dalam Lotto, sebagai mana jenis perjudian yang lain, bersifat 

spekulatif. Artinya orang yang bermain Lotto menganggap bahwa kalah atau menang 

merupakan nasib dan keberuntungan. Ada keyakinan yang dipegang dalam bermain 

judi yaitu pada saat mendapatkan kemenangan dalam arti nomor yang ditombok 

keluar, itu artinya sedang mendapatkan kelimpahan rezeki dan keberuntungan. Begitu 

juga sebaliknya jika sedang mengalami kekalahan dianggap keberuntungan sedang 

menjauh.14 

Keyakinan seperti inilah yang memungkinkan seseorang untuk selalu berjudi 

dan membuat judi menjadi seperti candu, sehingga sulit untuk dilepaskan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ada harapan-harapan untuk menang, yang selalu dikhayalkan. 

Dengan memasang nomor Lotto minimal Rp 10, maka akan mendapat hadiah berkali-

kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.15 

Antusiasisme  penyelenggaraan Lotto tidak hanya berasal dari pembeli Lotto 

namun juga dari penjual Lotto itu sendiri. Sejak diadakannya Lotto tahun 1968, telah 

menjadi berkah tersendiri bagi pejual Lotto. Banyak orang yang beralih menjadi 

penjual Lotto untuk mendapatkan keuntungan yang besar.16  

                                                      
14Sikap perilaku berjudi tersebut, Menurut Soetandyo MPA, dapat disebabkan 2 unsur pokok, 

yaitu: 
1) Permainan judi di dalamnya terdapat unsure permainan yang berupa penebakan 

terjadinya suatu hal yang sulit untuk diramalkan, sehingga pemain judi hanya 
menyerahkan pada nasib keberuntungan saja. 

2) Berjudi selalu mendapat keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang berupa 
materiil besar atau kecil. kemungkinan yang lain yaitu terjadinya kekalahan akibat 
taruhan tersebut. Liberty No. 781, 4 Mei 1968. 

3)  
15Samidji,”Lotto… op. cit., hal. 31. 
 
16Salah satunya adalah Bapak Khadori, dia yang dulunya membuka usaha dalam penyewaan 

buku kemudian beralih menjadi penjual Lotto. Hal ini dilakukannya karena keuntungan yang didapat 
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Kupon Lotto diedarkan melalui agen yang menjadi bandar Lotto. Lotto ini 

tidak hanya dijual oleh para bandar Lotto, tetapi diedarkan kembali melalui pengecer 

Lotto yang dapat ditemui di berbagai tempat.17 Adanya pengecer Lotto yang banyak 

dijumpai di berbagai tempat ini memudahkan masyarakat untuk membeli Lotto. 

Adanya keuntungan yang didapat dari menjual Lotto ini juga menyebabkan 

banyak anak yang masih berumur belasan tahun, yang dulunya sebagai pengamen dan 

penjual koran, ikut menjadi penjual Lotto.18 

Pemerintah Kotamadya Surabaya yang selaku penyelenggara Lotto juga ikut 

dalam mensukseskan penjualan Lotto. Pemerintah Kotamadya Surabaya 

menganggap, diselenggarakannya Lotto sebagai salah satu jalan untuk menambah 

pendapatan kota. Bila dibandingkan dengan judi yang tidak resmi, Lotto dianggap 

lebih bermanfaat karena dapat menyumbangkan hasil dana bagi kemajuan Kotamadya 

Surabaya. Pada judi yang tidak terdaftar dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi 

dapat merugikan pemerintah karena selain tidak ada manfaatnya bagi perkembangan 

Kotamadya Surabaya, judi ini juga dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi 

masyarakat yang membelinya karena kurangnya kontrol dari pemerintah dan pihak 

keamanan setempat. 

                                                                                                                                                       
dari menjual Lotto lebih besar. Wawancara dengan bapak Khadori (61 tahun), mantan pengecer kupon 
Lotto, pada tanggal 20 April 2009, pukul.  11.00-12.00 di Jalan Tambak Sari No 05. 

 
17Menurut Bapak khadori, pada waktu tahun 1968-1969 peredaran Lotto sangat ramai. 

Banyak pengecer Lotto, termasuk dirinya, yang berjualan di depan Gelora 10 November. Di daerah 
tersebut berjejer meja-meja penjual Lotto yang menjual semua hal yang berhubungan dengan Lotto, 
seperti Kupon Lotto dank ode-kode Lotto. Para pembeli Lotto yang datang untuk membeli Lotto cukup 
banyak sehingga terkadang menutupi sebagian ruas jalan tersebut dan menimbulkan kemacetan. 
Wawancara dengan Khadori (61 tahun), mantan pengecer kupon Lotto, pada tanggal 20 April 2009, 
pukul.  11.00-12.00 di Jalan Tambak Sari No 05.  

 
18Liberty, tanggal 28 Juni 1969. 
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Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk 

mensukseskan penyelenggaraan Lotto, seperti pada gambar ini: 

Gambar V: Spanduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya 
Surabaya dalam rangka mensukseskan Lotto di Jalan 
Simpang Dukuh No.1 Surabaya 

 

 
        Sumber: majalah Sketmasa, No. 98-Th-XII-1969 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa penyelenggaran Lotto juga diiringi dengan 

sosialisasi dan himbauan untuk menyukseskannya. Salah satunya dengan memasang 

spanduk yang berisi penegasan dari pemerintah, berkaitan dengan tujuan 

diselenggarakannya Lotto. Hal ini untuk mendorong masyarakat Surabaya membeli 

Lotto, yaitu dengan memasang tulisan yang berbunyi “Dengan Membeli Lotto Surya, 

Berarti Memberi Iuran untuk Pembangunan Kotamadya Surabaya” pada tempat 

penjualan Lotto di Jalan Simpang Dukuh No.1 Surabaya. Ajakan tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan animo masyarakat dan menambah semangat 

masyarakat Surabaya untuk membeli kupon Lotto. 
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 Selain itu, spanduk tersebut merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh 

Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk meredam berbagai pendapat yang muncul 

saat penyelenggaraan Lotto. Dalam tulisan tersebut ditegaskan kembali sisi positif 

dari penyelenggaraan Lotto, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan 

kota.  

 

B. Fenomena Sosial Akibat Penyelenggaraan Lotto di Surabaya 

Selain munculnya perdebatan tentang penyelenggaraan Lotto, di Surabaya 

juga muncul beberapa fenomena sosial akibat pelaksanaan Lotto. Fenomena sosial ini 

muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa fenomena yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah munculnya peramal Lotto yang dianggap bisa memberikan 

nomor bahagia dan dipercayanya orang gila dalam mencari nomor Lotto yang akan 

keluar dalam pengundian Lotto. 

 

1. Peramal Lotto 

Berkembangnya Lotto Surya maupun Lotto PON yang mulai digemari 

masyarakat Surabaya pada tahun 1968, telah menimbulkan suatu fenomena tersendiri 

yaitu munculnya kaum peramal atau biasa dipanggil mbah19 dan dipercaya dapat 

mengetahui nomor-nomor Lotto yang akan keluar.  

Peramal atau paranormal dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah 

fenomena yang memiliki banyak peran. Ia terlibat dalam berbagai fungsi sosial, ritual 

                                                      
19Dalam kebudayaan masyarakat lain sering juga disebut sebagai “dukun” (Minang, Jawa), 

dan datu (Batak). 
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keagamaan, dan menyentuh hampir semua sektor kehidupan, sehingga kedudukannya 

dalam masyarakat jadi istimewa. “Dukun” sendiri memiliki jenis keahlian yang 

beragam, misalnya dukun untuk penyembuhan penyakit, dukun santet, dukun pijat, 

dukun bayi, dan dukun peramal.20 

“Dukun” muncul secara tiba-tiba dan seolah menjadi lambang terobosan 

manusia pada keterbatasannya. Kepercayaan terhadap “dukun” terkadang melebihi 

akal sehat. Dalam keadaan seperti itu, “dukun” bukan lagi hanya sakti tetapi sudah 

menjadi "dewa penolong", yang mampu memenuhi apa saja dan dianggap yang 

sanggup mengadakan apa saja yang tak dapat diusahakan dengan kemampuan sendiri. 

“Dukun” kemudian dipandang sebagai jalan untuk mewujudkan mimpi dan 

harapan.21  Hal ini terjadi pada para penggemar Lotto yang datang ke “Dukun” ramal 

untuk mengetahui nomor-nomor Lotto yang akan keluar. 

”Dukun” ramal ini tidak memandang jenis kelamin, bisa seorang laki-laki 

maupun perempuan, baik orang dewasa sampai anak kecil, asalkan dia dipandang 

memiliki ”kelebihan”, maka ia akan didatangi para pemburu ”angka bahagia”. Cara 

meramalnya juga beraneka ragam, ada yang secara lisan maupun tertulis dengan 

tujuan mengeluarkan apa yang disebut dengan kode Lotto. Petunjuk dari sang 

”Dukun” ini disebut sebagai kode-kode Lotto dan kode-kode ini dijual-belikan.22  

                                                      
20http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1988/11/12/SEL/mbm.19881112.SEL25698.id.h

tml, diakses pada tanggal 28 Agustus 2009, pukul 14.51. 

21http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1988/11/12/SEL/mbm.19881112.SEL25698.id.h
tml, diakses pada tanggal 28 Agustus 2009, pukul 14.51. 

22Benno R, Pasang Nomor Lotto, dalam majalah Sketmasa No 92-Th.XII-1969, hal. 9 
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Dalam membuat kode-kode Lotto ini terkadang menggunakan suatu ritual 

unik yang dipercaya dapat membuat nomor jitu Lotto. Salah satunya seperti yang 

dilakukan oleh Mbah Rahayu,23 pada saat memulai ramalannya, Mbah Rahayu 

menyiapkan prapen untuk membakar kemenyan dan lima puluh nomor Lotto. 

Dengan sikap seperti pertapa yang melakukan pemujaan, mulutnya komat-kamit 

membaca mantra, ditambah dengan api pembakar kemenyan yang terus mengepul 

dan menambah khidmat dari pemujaan tersebut.24 

Sebelumnya, Mbah Rahayu telah membuat karton-karton kecil yang 

bernomor dan berjumlah 50 buah. Nomor-nomor tersebut kemudian ditutupi dengan 

kaleng kecil, jika terdapat nomor yang menempel pada kaleng tersebut dianggap 

sebagai ”angka bahagia”.25  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Mbah Rahayu adalah salah seorang peramal kode Lotto yang bertempat tinggal di 

Kampung Ngaglik D.K.A dan  beroperasi sejak bulan Juni 1969. Ichsan Ridha, “ Peramal Lotto Mbah 
R. A. Rahayu”, dalam majalah Liberty, tanggal 12 Juli 1969, hal. 3. 

 
24 “Masyarakat Makin Demam Lotto”, dalam majalah Liberty, tanggal 9 Agustus 1969, hal. 

16. 
 
25“Masyarakat Makin Demam… op. cit., hal. 15. 
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Gambar VI: Tempat kediaman sekaligus tempat praktek Mbah Rahayu 
yang didatangi banyak pemburu kode Lotto 

 

 
Sumber: majalah Liberty, tanggal 12 Juli 1969 

Sejak Mbah Rahayu membuka praktek ramal, rumahnya menjadi ramai 

pengunjung dari siang maupun malam. Mereka rela mengantri untuk dapat bertemu 

dengan Mbah Rahayu, karena para penggemar Lotto ini sangat antusias untuk 

mengetahui nomor-nomor yang akan keluar. Selain itu, para penggemar Lotto banyak 

yang mendatangi rumah Mbah Rahayu, selain dianggap ampuh, juga karena waktu 

kunjungnya tidak dibatasi oleh waktu.26 Sistem kerja Mbah Rahayu berdasarkan 

sekehendak hatinya, jika suasana hati untuk meramal sedang bagus, maka Mbah akan 

meramal terus tanpa batasan waktu, namun jika sedang tidak bagus, maka dia tidak 

akan melayani pengunjung yang sudah antri di rumahnya. Tamu-tamu tersebut 

dibiarkannya menunggu atau pulang dan kembali lagi keesokan harinya. 

Meskipun terkadang nomor yang di dapat dari ”Dukun”, keluar saat 

pengundian, namun hal tersebut tidak berlangsung secara terus menerus. Sering pula 

                                                      
26Ichsan Ridha,  “Peramal Lotto… loc. cit. 
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kode yang diberikan sangat jauh dari nomor yang keluar.  Akurasi atau ketepatan 

ramalan Mbah Rahayu barangkali bisa dilihat dari sebuah sumber menceritakan, ada 

kejadian unik yang terjadi pada ramalan Mbah Rahayu, yaitu pada akhir bulan Juni. 

Pada saat itu terdapat ± 200 pengunjung yang ingin mengetahui nomor Lotto yang 

keluar, Mbah Rahayu kemudian memerintahkan mereka untuk berjongkok berbaris 

dengan memandang bulan di langit. Setelah itu, Mbah Rahayu kemudian masuk ke 

dalam rumah. Para pengunjung tersebut bingung dengan maksud Mbah Rahayu 

tersebut. Tepat pukul 22.00, pada saat pengundian Lotto ternyata nomor yang keluar 

merupakan nomor yang dengan kode gambar ”katak”.27 

 Selain Mbah Rahayu, juga terdapat peramal cilik yaitu Riyadi yang bertempat 

tinggal di kampung Karang Redjo, Wonokromo.28  Riyadi yang baru berumur 4 tahun 

ini dianggap mampu meramal nomor-nomor Lotto, meskipun jika dilihat dari usianya 

ssangat muda, namun sebagian orang percaya bahwa dia dapat memberi tahu nomor 

Lotto yang keluar. Orang-orang percaya bahwa Riyadi memiliki kemampuan untuk 

dimasuki roh. Dalam memberikan petunjuk, Riyadi memberi keterangan melalui 

isyarat dari gerak tangannya atau dengan tingkah lakunya. Misalnya, pada saat ia 

mempermainkan sapu lidi seperti dengan orang yang bermain anggar. Bagi orang 

yang kurang tanggap terhadap apa yang dilakukan oleh anak kecil ini, maka tidak 

akan menyangka bahwa hal tersebut merupakan pertanda mengenai nomor yang akan 

keluar. 

                                                      
27Ichsan Ridha, “Peramal Lotto…  op. cit., hal. 4. 
 
28“Masyarakat Makin Demam… loc. cit. 
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 Peramal cilik ini kemudian dengan cepat mendapat perhatian dari para 

penggemar Lotto. Sebagaimana Mbah Rahayu, kediaman Riyadi juga dipenuhi 

pencari kode Lotto, bahkan dari pagi sampai malam. Pengunjung yang datang ke 

rumahnya tidak hanya berasal dari Kotamadya Surabaya, namun juga dari luar 

Kotamadya Surabaya. Hal ini terjadi tentu karena banyak masyarakat yang percaya 

akan kesaktian meramal dari dukun cilik ini.  

Kode-kode terkadang hanya menjadi semacam pemberi harapan atau angan-

angan pada penggemar Lotto, karena kode yang diberikan belum tentu benar-benar 

keluar pada keesokan harinya. Lotto tetaplah merupakan permainan yang bersifat 

spekulatif, sehingga menang atau tidak merupakan suatu peruntungan.   

 

2. Bertanya Pada Orang Gila 

Adanya kebiasaan melakukan judi dapat mengkondisionir mental individu 

menjadi seseorang yang mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa 

pertimbangan. Hal ini disebabkan oleh pikiran yang kacau dan selalu tergoda oleh 

harapan-harapan tertentu.29  Para penggemar Lotto biasanya melakukan apa saja 

untuk mendapatkan nomor yang dianggap keluar dalam undian Lotto. Selain datang 

ke para peramal, mereka juga datang ke orang-orang gila untuk bertanya nomor 

undian Lotto.  

Kode yang didapat dari ”dukun”, untuk mendapatkan ”angka bahagia” para 

pembeli kupon harus  membaca, mempelajari dan memecahkan teka-teki dalam kode 

                                                      
29Kartini Kartono, op. cit, hlm. 74-75. 
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itu. Demikian pula dengan bertanya pada orang gila, mereka harus memecahkan 

petunjuk yang diberikan.30 Untuk inilah tidak sedikit dari mereka yang mengejar atau 

menanyai seseorang yang diduga mampu meramalkan nomor-nomor Lotto yang akan 

keluar, meskipun orang tersebut kondisi jiwanya terganggu. 31  

Gambar VII: Kerumuna orang yang berusaha mendapatkan kode-kode 
Lotto dengan menanyai orang gila. 

 

 
Sumber: Liberty, tanggal 5 Juli 1969 
 
Di sekitar Tugu Pahlawan, hampir setiap pagi, sore hingga larut malam, 

banyak orang yang mengerumuni orang gila untuk menanyakan nomor-nomor Lotto 

yang keluar. Anehnya, terkadang terdapat nomor-nomor yang ditebak oleh orang gila 

ini tepat.32  Berbeda dengan kode-kode Lotto, nomor Lotto yang diberikan oleh orang 

gila ini hanya mengeluarkan satu atau dua nomor saja. 

Banyaknya antusiasme masyarakat terhadap orang gila ini, menimbulkan 

permasalahan tersendiri. Para penggemar Lotto yang ramai mengerumuni orang gila 

tersebut di daerah Tugu Pahlawan bahkan mengganggu kelancaran lalu lintas  yang 
                                                      

30Pencari nomor lotto ini akan melihat dan mencermati gerak  tubuh pada orang gila tersebut, 
misalkan apabila orang gila tersebut menggaruk-garuk telinganya, maka pemasang nomor Lotto akan 
menombok nomor  ”kuping” yang sesuai dengan petunjuk orang gila tersebut. Wawancara dengan 
Bapak  Anwar (83 tahun), pernah membeli Lotto, pada tanggal 11 Juli 2009, pukul 14.30-15.15, di 
Jalan Kedung Sroko    No 11. 

 
31Ichsan Ridha, “Peramal Lotto… op. cit., hal. 3.  
  
32Liberty, tanggal 5 Juli 1969. 
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ada di daerah itu. Hampir setiap hari terjadi kemacetan, sehingga pihak kepolisian 

setempat mengamankan orang gila itu yang dianggap sebagai sumber masalah atas 

kejadian ini.33 

Fenomena yang terjadi ini sebagai akibat dari terselenggaranya Lotto. 

Sebagian  orang yang menggantungkan hidupnya dengan bertanya pada “Dukun” 

atau orang gila yang melampaui akal sehat. Nomor-nomor bertuah tersebut dianggap 

sebagai penyelamat, yang mampu mengontrol sosial ekonomi mereka. Cukup dengan 

mengotak-atik nomor yang dianggap keluar dalam pengundian Lotto. Hal ini 

merupakan pertanda bahwa masyarakat telah putus asa karena tak berdaya dalam 

menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Adanya harapan untuk menang undian 

telah menghilangkan akal sehat, sehingga hal-hal yang mustahil dianggap menjadi 

realistis. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33Liberty, tanggal 5 Juli 1969. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Kemunculan judi di Surabaya tidak dapat diketahui secara pasti.  Perilaku judi 

masuk dan berkembang bersamaan dengan perkembangan budaya masyarakat. 

Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kondisi sosial dan 

ekonomi yang terjadi pada masa tersebut sehingga mendorong berkembangnya 

perjudian di Surabaya. Perilaku judi ini kemudian menyatu dengan kebudayaan yang 

ada, sebagian masyarakat menerima dan pada satu sisi dipandang sebagai tindakan 

melanggar aturan yang ada.  

Perjudian kemudian terus mengalami modifikasi, baik dari segi fungsi, bentuk 

dan  aturan. Salah satunya adalah munculnya judi berbentuk undian di Surabaya yang 

mulai berkembang pada tahun 1960-an. Judi jenis ini dimulai dengan undian JDB 

yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial yang bertujuan untuk membantu 

urusan-urusan sosial yang ada di daerah. Setelah undian JDB, di Surabaya juga 

bermunculan judi sejenis seperti Lotere Buntut, Hwa-Hwee, Nalo dan kemudian 

Lotto.  

Situasi ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat berimbas pada semakin sulitnya daerah untuk memenuhi kebutuhan 

dan menjaga keberlangsungan pembangunan. Di Surabaya, kondisi tersebut  

ditambah  lagi dengan adanya tanggung jawab menyukseskan penyelenggaraan PON 

VII. Hal ini  membuat Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan berbagai cara untuk 
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menutupi kekurangan anggaran tersebut. Salah satu yang diambil adalah dengan 

mengeluarkan kebijakan yang melegalkan judi undian.  

Kebijakan pelegalan judi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya, 

bercermin dari kesuksesan daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu mengambil 

langkah serupa, salah satunya Jakarta. Selain itu, sebelum pelegalisasian judi ini 

dilakukan, di Surabaya juga telah beredar judi berbentuk undian yang berasal dari 

daerah lain.  Pemerintah merasa keberadaan judi-judi seperti ini akan lebih berguna 

jika diselenggarakan secara mandiri agar dana dari masyarakat Surabaya tidak 

mengalir ke daerah lain.  

Judi berbentuk undian yang bersifat legal ini bernama Lotere Totalisator  

(Lotto) dan pada perkembanganya mengalami beberapa perubahan nama dan fungsi, 

meski secara bentuk permainan relatif sama. Lotto Jatim dan Lotto Surya memiliki 

kesamaan fungsi dan bentuk permainan, tetapi berbeda dari wilayah edar. Lotto Jatim 

diedarkan di semua wilayah Jawa Timur, sedangkan Lotto Surya hanya diedarkan di 

Surabaya. Namun kedua lotto ini memiliki fungsi yang sama yakni diarahkan pada 

pemenuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Lotto PON memiliki fungsi 

yang lebih spesifik yaitu untuk mengumpulkan dana penyelenggaraan PON VII.   

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya menimbulkan keanekaragaman sikap di 

masyarakat Surabaya. Sebagian masyarakat ada yang setuju dengan diadakannya 

Lotto dan ada yang tidak menyetujuinya. Keanekaragamn sikap ini terjadi pada 

Golongan agama, organisasi mahasiswa, dan masyarakat yang sebagai pembeli dan 

penjual Lotto.  
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Melalui penyelenggaraan Lotto ini Pemerintah Kota Surabaya berhasil 

memperbaiki infrastruktur kota, seperti pembangunan gedung sekolah dasar, 

pembangunan sarana olah-raga, dan membantu terselenggaranya PON VII di 

Surabaya.  

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya juga memunculkan beberapa fenomena 

sosial yaitu munculnya  peramal dan penderita sakit jiwa yang didatangi oleh 

masyarakat untuk mencari nomor Lotto. Hal ini dilakukan karena adanya keyakinan 

bahwa orang-orang tersebut memiliki ”kelebihan” untuk menebak ”angka-angka 

bahagia”  yang akan keluar pada saat pengundian Lotto.  

Penyelenggaraan Lotto di Surabaya yang dimulai pada tahun 1968 akhirnya 

dihentikan pada tahun 1969. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penghentian 

ini diantaranya telah terselenggaranya PON VII, dan melihat dampak negatif yang 

ditimbulkan semakin besar. Dari penelusuran sumber yang dilakukan, tahun 1969 

merupakan akhir dari legalisasi Lotto di Surabaya, meski setelah tahun tersebut masih 

ditemukan judi sejenis, tetapi fungsinya berbeda dan tidak bersifat legal.  
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