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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Surabaya merupakan kota yang paling dinamis pada abad ke 19 

sampai pada awal abad ke 20. Karakteristik kota ini memiliki jumlah penduduk 

terbanyak serta baru tersaingi oleh kota lain pada tahun 1930an. Selain itu, Kota 

Surabaya juga merupakan kota industri pertama di Indonesia, yang menjadi 

penyangga industri-industri lain pada saat bersamaan. Sebagai kota industri 

Surabaya memiliki persoalan kompleks jika dibandingkan dengan kota-kota lain. 

Sehingga kota ini menjadi tujuan urbanisasi dari penduduk daerah-daerah di 

sekitar kota Surabaya sejak sebelum abad ke- 20.1 Menyandang kota terbesar 

kedua2 setelah Ibu Kota Jakarta, Kota Surabaya seakan menjadi magnet yang luar 

                                                           
1 Purnawan Basundoro, Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial 

Sampai Kemerdekaan, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 14. 
 
2. Sebutan kota nomor dua ini tidak saja mengukuhkan pentingnya Kota Surabaya, tapi 

sekaligus menunjukkan betapa dalam banyak hal Surabaya selalu mengacu pada Jakarta. Meski 
acuan ini tak menjadi monopoli Surabaya, sebab kota mana di Indonesia yang tak mengacu ke Ibu 
Kota Jakarta? Akan tetapi, bagaimanapun, secara politis, Ibu kota pastilah nomor satu, karena 
segala-galanya ada di Ibu kota, keputusan politik, keputusan ekonomi, peredaran uang, transaksi 
dagang, dan lainnya. Sedangkan kota di luar Ibukota jika di lihat dari batasan sederhana: luas 
wilayah kota, peran daerah, dan jumlah penduduk. maka jadilah Surabaya sebagai sebagai kota 
nomor dua. Tapi apakah yang disebut sebagai kota nomor dua tersebut sungguh-sungguh nomor 
dua, itu soal lain. Sebab kalau menggunakan kriteria perkembangan kota, fasilitas, jumlah 
transaksi perdagangan, dan jumlah uang beredar, yang disebut nomor dua itu sesungguhnya jauh di 
bawah batas ambang. Kalau menggunakan batasan administratif, sesungguhnya Surabaya tak lebih 
besar dibanding Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. 
Surabaya sebenarnya merupakan kota nomor enam sesudah lima wilayah administratif Jakarta 
tersebut. Namun obsesi sebagai kota nomor dua itu tetap saja menjadi semacam perlambang bagi 
kota Surabaya. Selengkapnya lihat Johan Silas, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan 

(Gramedia: Jakarta, 1996), hlm. xiii-xiv. 
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biasa bagi kaum urban yang ingin mengadu nasib. Maka tidak mengherankan jika 

banyak kaum migran yang datang berbondong-bondong dari berbagai pelosok-

terutama dari berbagai daerah di Jawa Timur ke Kota Surabaya. Dalam kajian 

sosiologis perkotaan disebut sebagai push and pull factors3 (faktor-faktor dorong 

dan tarik) hal ini terlihat dan berlaku di kota ini. Faktor-faktor pendorong 

dihubungkan dengan perubahan-perubahan ekonomi pedesaan, sedangkan faktor-

faktor penarik dikaitkan dengan aspek-aspek sosial-psikologis pendatang yang 

dilukiskan dengan keinginan keras untuk mengikuti kehidupan kota. 

Meningkatnya kedatangan kaum urban di Surabaya serta akumulasi 

perkembangan kota ini menjadi kota metropolis dan industri,4 maka juga 

meningkatkan dunia hiburan di Surabaya. Fenomena yang terpotret di Surabaya 

misalnya dengan tumbuh dan berkembangnya hiburan malam seperti night club, 

spa, karaoke, kasino, dan diskotik untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan 

setelah melakukan pekerjaan dan aktivitas siang hari. Sarana-sarana tempat untuk 

                                                                                                                                                               
 
3 Lihat: Hans-Dieter Evers, Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di 

Indonesia dan Malaysian, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 9. Kota menjadi pusat pembangunan 
sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan 
mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan 
penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (push 
factor) dan faktor penarik (pull factor) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang 
diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor 
formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang 
pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam 
mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. 

 
4 Istilah industri biasanya menimbulkan bayangan dalam fikiran akan adanya pabrik-

pabrik, perusahan-perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dengan 
menggunakan alat-alat seperti mesin-mesin yang dilayani karyawan dengan kecapakan tertentu. 
Pengertian industry sering dihubungkan dengan adanya mekanisasi, teknologi dan lain-lain yang 
datang dari Negara yang telah lebih maju. Moeljono, Unsur Manusia Dalam Proses Industrialisasi, 
dalam Prisma 19 Juli 1972, hlm. 63.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERKEMBANGAN DISKOTIK DAN HIBUR ... GENTI YULIAMAH



3 
 

melepaskan penat dan lelah tersebut ternyata dapat menarik pengusaha untuk 

mendirikan hiburan-hiburan malam di Surabaya.  

Tempat minum dan hiburan juga mempunyai kelas dan selera yang 

disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat di perkotaan Surabaya. 

Kesempatan dan kekosongan ruang tersebut banyak diisi oleh penjaja hiburan 

(penguasa), mulai restoran di gedung mewah yang tinggi sampai di pinggiran 

trotoar. Sewaktu booming minyak tahun 1970, di Surabaya banyak bermunculan 

tempat hiburan. Terjadinya oil boom5 di Indonesia dapat dilihat dari produksi 

minyak yang dihasilkan. Perkiraan akan tercapainya jumlah produksi sebesar dua 

juta BPH dalam dua atau tiga tahun lagi mungkin dapat dpenuhi, melihat pesatnya 

eksplorasi yang telah dilakukan. Sejak 1967 sampai 1970 penanaman modal 

dibidang minyak bumi, khususnya eksplorasi telah berjumlah tujuh puluh juta 

dolar Amerika. Dan jumlah ini akan meningkat terus, melihat bahwa perusahaan 

yang sedang melakukan eksplorasi tidak akan berhenti ditengah jalan, apalagi 

melihat saingan mereka yang telah berhasil.6 Ada yang bertahan, akan tetapi ada 

pun juga yang menghilang.  

Ekspansi budaya Barat menjadi realitas yang mempengaruhi segala aspek 

kehidupan masyarakat Indonesia selama masa Orde Baru 1966-1998. Pada awal 

tahun 1970, ketika Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka bagi 

pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini 

                                                           
5 Kenaikan tingkat produksi minyak, dan adanya peningkatan penanaman modal asing. 
 
6 Dahlan Thalib, “Industri Minyak Bumi di Indonesia” dalam Prisma, Juli 1972, hlm. 80. 
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merupakan faktor pemicu perkembangan tempat hiburan malam yang biasa 

disebut sebagai diskotik di Indonesia, yang identik dengan musik dan ajojing, 

yang telah menjadi salah satu produk kebudayaan di dunia Barat, terutama 

Amerika Serikat.7 

Adapun diskotik (discotheque-dalam Bahasa Prancis) sebenarnya berasal 

dari kata disco (disko), yang berarti gedung tempat menyimpan koleksi piringan 

hitam, lembaga yang menyimpan koleksi piringan hitam untuk tujuan ilmiah atau 

suatu tempat atau gedung yang dipakai untuk mendengarkan musik disko yang 

diiringi tarian atau dansa oleh para pengunjungnya.8 Sedangkan music disko 

berasal dari irama Soul, serta perpaduan antara irama Romawi, Rhythm, and 

Blues, yang kemudian dalam perkembangnnya, disko berubah menjadi musik 

bergaya meriah, merangsang penggemarnya untuk melakukan gerakan-gerakan 

tari tertentu. Serta ajojing (dansa) adalah istilah baru lagi untuk gengsot atau 

istilah lain adalah melantai.9 

Makna diskotik sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar musik dan 

ajojing. Diskotik tidak hanya sebagai gedung untuk berajojing (berdansa), tetapi 

juga ruang sosial yang memiliki beberap fungsi. Pertama, fungsi catharsis, 

menempatkan diskotik sebagai ruang pembebasan atau pelepasan ketegangan dan 
                                                           

7 Idi Subandy Ibrahim (ed), Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat 
Komoditas Indonesia, (Yoyakarta: Jalasutra, 2004), hlm 31.  

  
8 Di diskotek diputar musik yang dipakai sebagai musik pengiring dansa. Istilah disko 

awalnya secara spesifik dipakai untuk musik dansa Afrika-Amerika. Namun pada 1970-an, istilah 
disko dipakai untuk menyebut semua musik dansa yang sedang populer. Hardy, Phil; Dave Laing, 
Stephen Barnard, Don Perretta (1988). Encyclopedia of Rock. Schirmer Books. hlm. 141. 

 
9 Remang-Remang Disko: Ada yang Seperti  Anak Sekolah” Dalam MIDI, No. 66 Tahun 

1976, hlm. 28. 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERKEMBANGAN DISKOTIK DAN HIBUR ... GENTI YULIAMAH

http://id.wikipedia.org/wiki/Diskotek
http://untag-surabaya.kpt.co.id/_b.php?_b=infop2k&id=31353


5 
 

kecemasan dengan jalan mengalami kembali dan mencurahkan ke luar kejadian-

kejadian traumatis di masa lalu yang semula dilakukan dengan cara menekankan 

emosi-emosi ke dalam “ketidaksadaran”. Sementara itu, fungsi kedua, adalah 

ekspresi diri yang bermakna bahwa diskotik merupakan sarana dari 

pengunjungnya untuk bebas mengungkapkan perasaan. Selain itu, diskotik juga 

berfungsi sebagai sarana mengidentifikasi diri dengan cara mencari jati diri 

dengan mencari pergaulan baru di dalam diskotik. Akhirnya, fungsi yang terakhir 

adalah asosiasi. Dalam fungsi ini. setiap pengunjung datang ke diskotik untuk 

bergaul dan memperluas pertemanan dengan berinteraksi tamu-tamu lain yang 

datang ke diskotik.10 

Keberadaan diskotik bukan lagi sebagai pengisi waktu luang, melainkan 

sudah menjadi kebutuhan bahkan telah menjadikan diskotik sebagai bagian dari 

tempat bersosialisasi dalam perkembangannya. “dua golongan manusia sama 

bersantai tapi beda dalam gaya. Jarak yang memisahkan abang-abang becak 

dengan makhluk-makhluk halus kosmopolitan itu hanyalah beberapa ratus meter. 

Tetapi jurang sosial, ekonomi, dan sejarah, antara keduanya membuka lebar tak 

terjangkau”.11  

Di satu pihak tampak tenaga kerja kasar dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

diwariskan turun-temurun dan pihak lain suatu masyarakat yang sedang 

mempertontonkan gaya hidup barat. Akan tetapi kalau dilihat lebih cermat maka 
                                                           

10Anggadewi Moesono, Minat Remaja Pada Musik Disko: Profil Remaja Pengunjung 
Diskotik. Pembinaan Anak dan Remaja, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1995), hlm. 45.  

  
11 Erwin Ramedhan, Gaya Hidup Disco di Jakarta, Dalam Prima 6 Juni 1977, hlm. 76.  
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semuanya akan kesan-kesan luar dalam gaya hidup bersantai dan berpakaian. Di 

dunia barat semuanya adalah produk sampingan industrialisasi dan efisiensi, 

kemajuan organisasi dan pemikiran sehat. Disinilah dunia disko justru 

bertentangan dengan gaya hidup barat, dimana bersantai adalah produk dari kerja 

keras.12 

Sejak tahun 1970-1994 di Surabaya mengalami kemajuan pesat dalam 

pembangunan diskotik serta tempat musik disko oleh para pengusaha asing yang 

menanamkan modalnya di kota ini. Dalam perkembangannya dalam jangka waktu 

tersebut, beberapa diskotik muncul dan ramai pengunjung. Seperti diskotik 

GoSkate, Studio East, Calypso dan kemudian semakin banyak bermunculan 

diskotik-diskotik lain serta banyak pilihan lain seperti Kantor Club, Bandara 

diskotik, CC club diskotik dan karaoke, ganda pub, Ganda Ria Discotheque, Lido 

Palace, Meteor Discotic, Rasa Sayang Pub, Rasa Sayang II Discotheque, Vertikal 

Six, Media Diskotik, Playmate GoGo and Karaoke, Triple Seven 777 Executive 

Club, Emperor Club, Diskotik Station, LCC Night Club, Coyote Ten Club, 

Kowloon Palace, Qemi Club, Desperado’s, Vista Side Walk Café, Drago La 

Brasserie, D’Boss Club, Cangkir Café, Tiara Diskotik, Podo Trisno Diskotik, 

Lambada, Flaminggo dan Paradise Bebas.13 Ada beberapa diantaranya lokasinya 

bergabung dengan Hotel, yang bertujuan untuk melepas penat para tamu-tamu 

yang menginap. 

                                                           
12 Ibid., hlm. 76.  
 
13 Tim JP-Press, SBY Doublecover, Kehangatan Malam Metropolis, (Surabaya: JP Press, 

2004). 
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Pada tahun 1970 jam operasional diskotik awalnya buka pada saat siang 

pukul 12.00 hingga pukul 17.00, yang kemudian buka kembali pada pukul 19.00 

sampai pukul 22.00. Dan akhirnya mengalami perkembangan di tahun-tahun 

berikutnya sampai batas tahun 1994, jam operasional di mulai pukul 22.00 hingga 

04.00 pagi. Kemajuan pesat tersebut di atas diringi dengan bergesernya gaya 

hidup kalangan diskotik. Dahulu diskotik merupakan suatu tempat yang khas dan 

jauh dari jangkauan anak muda maupun masyarakat, yakni pengunjung diskotik 

lebih cenderung orang-orang dewasa dan orang-orang yang berlatar belakang 

ekonomi tertentu saja. Namun seiring dengan perkembangan waktu, tempat 

diskotik dan hiburan malam di Surabaya banyak golongan anak muda maupun 

remaja dapat mengunjungi diskotik, bahkan kini identik dengan trend tempat 

berkumpulnya para remaja. Serta kunjungan ke diskotik bukan lagi kunjungan 

yang dilakukan pada akhir Minggu, melainkan cenderung dikunjungi setiap hari 

tanpa peduli hari libur atau bukan, bahkan budaya remaja berkunjung ke diskotik 

bukan hanya milik budaya remaja di kota-kota besar, namun sudah menjadi gaya 

hidup remaja di pinggir kota. Remaja pengunjung diskotik telah menjadikan 

diskotik sebagian dari tempat untuk bersosialisasi dalam perkembangannya.14 

Selain itu, yang menarik pada tahun 1980 dengan berkembang pesatnya 

diskotik di Surabaya adalah timbulnya proses akulturasi musik barat dengan 

musik di Indonesia, yang di dasari oleh sifat musik disko sebagai sajian musik 

komunal. Artinya, sifat musik ini tidak untuk diperdengarkan secara individual, 

                                                           
14  Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Minat Remaja Pada Musik Disko: 

Profil Remaja Pengunjung Diskotik, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1990), 
hlm. 25-27. 
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akan tetapi didengarkan secara bersama-sama. Adapun musik yang dihasilkan dari 

plat yang diputar oleh seorang disc jockey15 yang biasanya memainkan musik 

aliran Soul, seperti yang dibawakan oleh James Brown, Stevei Wonder, Mouth 

dan Mc. Neal yang membuat para penikmat disko semakin menikmati malam di 

diskotik. Lagu-lagu disko yang menjadi hit sepanjang tahun 1970-an di antaranya 

"Fly, Robin, Fly" (1975) dan "Get Up and Boogie" (1979) dari Silver Convention, 

"Get Dancin" (1975) dari Disco-Tex and the Sex-O-Lettes, "The Groove Line" 

dan "Boogie Nights" (1977) dari Heatwave, "I Love the Nightlife" dari Alicia 

Bridges, "Brick House" (1977) dari The Commodores, "I Will Survive" (1978) 

dari Gloria Gaynor, "Ring My Bell" (1979) dari Anita Ward, "Y.M.C.A" (1978) 

dari Village People, dan "We Are Family" dari Sister Sledge.16  

Sampai akhir 1970, bagi pelanggan klub malam, istilah musik dansa lebih 

khas merujuk pada musik elektronik seperti disko. Sebenarnya disko punya akar 

kuat pada swing, samba, cha-cha, mambo, merengue, foxtrot, dan tango, juga 

dalam beats funk dan rhythm serta blues dari akhir 1960-an sampai awal 1970-an. 

Secara umum, perbedaan antara disko atau sejumlah lagu dansa dan rock atau lagu 

pop umumnya: di dalam musik dansa ketukan bas “empat ke lantai”, sekurang-

kurangnya sekali dalam satu ketukan sementara dalam musik rock ketukan bas 

pada satu dan tiga. 

                                                           
15 Seseorang yang bertugas mengganti piringan hitam ataupun mengkomposisi music 

dengan menggunakan gramaphone ataupun turntable. 
   
16 Mansour, David (2005). "Disco Hits". From Abba to Zoom: A Pop Culture 

Encyclopedia of the Late 20th Century. Andrews McMeel Publishing. Diakes dalam website: 
http://untag surabaya.kpt.co.id/_b.php?_b=infop2k&id=37053&tutup=8 
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Setelah melewati fase awal itu, disko memasuki fase yang dinamai post-

classic disco pada awal 1980, yang antara lain ditandai dengan munculnya lagu 

Sharon Redd berjudul In the Name of Love (1982). Setelah periode itu, muncul 

aliran musik pop new wave dan punk rock. Seperti tak peduli dengan liriknya 

yang ngeseks, anak-anak muda berdansa dengan beat panas menyentak. Ada lagu 

Gucci, You’re Through (Pretty Girls) yang bercerita tentang persetubuhan, 

tentang cewek yang melecehkan “pedang” cowok yang begitu mungil. Ada lagu 

We Want Some Pussy (2 Live Crew) yang bikin pedansa histeris. Ada pula I Want 

Your Sex (George Michael) yang antara lain berlirik “Aku menginginkan seks 

bersamamu”.17  

Pada tahun 1990, disko muncul kembali sebagai genre baru dengan nama 

dance music. Kala itu sudah mulai adanya pencangkokan seperti yang dilakukan 

oleh Boney M. Pada pertengahan tahun tersebut, aliran dance music baru ini 

marak lagi, seiring dengan pesatnya teknologi perekaman. Pemusik seperti Moby 

dan Fatboy Slim menampilkan cangkokan dengan aliran electronic music atau 

industry. Ini adalah masa elektrik, ketika mereka mengambil lagu orang lain, lalu 

meramunya (mix). Fatboy Slim, misalnya, meramu Bird of Prey karya Jim 

Morison dari The Doors dan menggubahnya jadi lagu dansa yang bikin orang 

bergoyang. Kemudian dikenal musik yang lebih cepat seperti techno, house, drum 

‘n’ beat, progressive, dan jungle. Musik-musik seperti inilah yang belakangan 

mengisi lantai dansa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meski sudah digemari 

                                                           
17 Andy Bennet, Cultures of Popular Music, (Philadelphia: Open University Press, 2001), 

hlm. 2. 
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banyak orang, dance musik masih tetap menjadi simbol dari komunitas bawah 

tanah. Sub kultur yang tidak ingin bergerak di arus utama.18 

Hiruk pikuk kota Surabaya yang semakin ramai dengan berbagai aktifitas 

dan rutinitas penduduknya, membuat kota ini tak pernah sepi dari pagi hingga 

larut malam. Anak muda banyak yang berlalu lalang dengan tujuan masing-

masing. Tak dapat dipungkiri, kota ini seakan tak pernah mati dengan kegiatan 

anak mudanya. Keadaan ini menyiratkan adanya gaya hidup yang hedonis. Untuk 

itulah penulis tertarik untuk menelisik fenomena sosial secara historis mengenai 

kehidupan gemerlap malam, disko, diskotik dan gaya hidup kaum muda Surabaya 

pada rentang tahun 1970-1994. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini berupaya mengkaji 

perkembangan diskotik dan dunia malam di Surabaya dengan menggunakan 

perspektif sejarah. Hal yang akan dikaji tersebut terangkum dalam rumusan 

masalah di bawah ini. 

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya diskotik dan 

hiburan malam di di Surabaya tahun 1970-1994? 

2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan diskotik 

dan hiburan malam di Surabaya tahun 1970-1994? 

                                                           
18 http://esrakalit.blogspot.com/2010/11/sejarah-musik-disco.html. Diakses pada hari 

Rabu, 9 Juli 2014. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai 

historiografi mengenai dunia malam serta gaya hidup masyarakat Surabaya era 

tahun 1970-1994. Kemudian sebagai studi pembanding antara penelitian 

mengenai gaya hidup sebelumnya jika dilihat dari perkembangang musik, disko, 

hingga diskotik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui dampak 

dari pembangunan diskotik dan dunia gemerlap malam terhadap perkembangan di 

Surabaya dan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Surabaya tahun 1970-

1994. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah koleksi 

penulisan sejarah dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu sejarah 

terutama mengenai sejarah gaya hidup dan potret diskotik hingga dunia malam di 

Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kelangkaan penulisan sejarah 

khususnya yang membahas mengenai dunia malam dengan perkembangan gaya 

hidup disko dan diskotik di Surabaya. Selanjutnya dapat memberikan wawasan 

dan pemahaman baru bagi masyarakat Surabaya mengenai dunia malam dan 

perkembangan diskotik Surabaya sekitar tahun 1970-1994. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian  

Pemilihan penulisan batas temporal adalah tahun 1970 adanya peristiwa 

meninggalnya Soekarno dan kemudian terjadi peralihan kekuasaan. Awal 

pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka bagi 

pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan 

karena pada saat itu perjudian mulai diilegalkan oleh pemerintah sehingga 

kehadiran diskotik yang membawa warna baru dalam dunia hiburan semakin 

menarik masyarakat ibukota. Diskotik pada tahun 1970 juga mempunyai fungsi 

seperti kafe, yaitu tempat bersosialisasi dan juga melakukan pertemuan untuk 

membicarakan bisnis serta sebagai ajang promosi lagu dan mode terbaru.19 

Keadaan ini ternyata juga memicu perkembangan tempat hiburan malam 

yang biasa disebut sebagai diskotik di Indonesia, yang identik dengan musik dan 

ajojing, yang telah menjadi salah satu produk kebudayaan di dunia Barat, 

terutama Amerika Serikat. Selain itu pada tahun tersebut merupakan tahun 

pertama periode pembangunan 5 tahun (PELITA) yang merupakan program 

stabilisasi dan pertumbuhan pembangunan pada era periode Orde Baru. Dalam 

program pengembangan kota Surabaya pada PELITA I, perkembangan sektor 

industri yang semakin berkembang pesat.20  

                                                           
19 Krishna Sen dan David T. Hill, Media, Budaya, dan Politik di Indonesia, (Jakarta: 

Institut Studi Arus Informasi dan Media Lintas Inti Nusantara, 2001), hlm. 195. 
 
20 Aminuddun Kasdi, Satu Abad Perkembangan Kota Surabaya 1870-1970 (Yogyakarta: 

Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana), hlm. 25-28. Makalah tidak diterbitkan. Lihat 
juga  Dalam majalah Sketmasa, no. 98-XI tahun 1969, hlm.5 dan 29. 
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Dalam tulisan ini diakhiri tahun 1994, hal ini dikarenakan pada tahun 

tersebut diskotik mulai terpengaruh musik trance dan menjadi tempat peredaran 

ekstasi yang menyebabkan kerusakan struktural dari fungsi diskotik awalnya di 

Surabaya. Penelitian ini mengambil Kota Surabaya dalam rentang tahun 1970-

1994 sebagai objek penelitian. Surabaya sebagai kota metropolis dikarenakan 

pada kota ini merupakan tempat munculnya serta terjadi dinamika perkembangan 

gaya hidup, musik disko, dan diskotik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Beberapa literatur yang membahas mengenai kehidupan malam dan 

diskotik akan dirujuk dalam penelitian ini adalah buku Surabaya Doublecover.21 

Oleh Tim JP-Press, buku ini memberikan pandangan yang cukup mendalam 

mengenai perkembangan dunia hiburan yang terjadi di Surabaya yang kemudian 

dipotret sebagai fenomena sosial yang ada pada masa sekarang ini. Buku ini 

mengkaji tentang perkembangan dunia hiburan mulai sisi kelam kota Surabaya 

sebagai kota metropolis dari tahun 1970an sampai tahun 2000 termasuk 

pengaruhnya  dalam kehidupan sosial, ekonomi serta politik masyarakat di 

Surabaya. 

                                                           
21 Tim JP-Press, SBY Doublecover, Kehangatan Malam Metropolis, (Surabaya: JP Press, 

2004). 
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Buku lain yang juga menjelaskan mengenai geliat budya gaya hidup 

kehidupan malam yakni, Cultural Studies; Teori dan Praktik yang ditulis oleh 

Chris Barker.22 Buku ini merupakan kajian budaya majemuk dengan perspektif 

dan produksi teori yang kaya dan beraneka ragam. Dengan adanya globalisasi 

juga mempengaruhi segala aspek kehidupan misalnya kultural, sosial, ekonomi, 

dan politik. Akumulasi pertumbuhan kota di Indonesia misalnya Jakarta, 

Medanm, Bandung, Semarang, serta di Surabaya menyebabkan kota-kota ini tidak 

pernah mati dengan berbagai dinamika kehidupan malam yang terjadi dalam 

kehidupan sosial masyarakat mulai dari dunia malam, prostitusi, diskotik hingga 

gaya hidup orang-orang kaya. Perubahan budaya gaya hidup yang terjadi di 

Indonesia implikasi dari dibukanya pintu modernism ketika pemerintahn Orde 

Baru. Perubahan budaya tersebut adalah ketika orang-orang kaya atau pengusaha 

untuk mengisi kepenatan setelah bekerja dengan suka berkreasi dan menghibur 

diri dengan bermain di tempat-tempat malam. Akan tetapi penjelasan dari buku ini 

masih kurang detail membahas tentang dinamika kehidupan malam yang terjadi di 

wilayah Surabaya serta konteksnya terlalu kontemporer.  

Literatur lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang 

berjudul Lifestyle Esctacy: Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat Komoditas 

Indonesia, yang ditulis oleh Idi Subandy Ibrahim.23 Dalam buku ini membahas 

konsumsi berbasis gaya hidup tersebut, membuat orang berusaha memenuhi 

                                                           
22 Chris Barker, Cultural Studies; Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) 
  

` 23 Idi Subandy Ibrahim (ed), Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop Dalam Masyarakat 
Komoditas Indonesia, (Yoyakarta: Jalasutra, 2004).  
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‘kebutuhan’-nya dengan berbagai cara. Sebab yang diperlukan adalah simbol, 

bukan utulity itu sendiri, maka sebagian kalangan menengah dan menengah ke 

bawah pun melakukan konsumsi simbolis, yakni mengkonsumsi tidak langsung 

pada barangnya, namun pada barang lain yang disimbolkan pada barang dengan 

kelas tertentu. Ancaman kebudayaan asing juga dibahas dalam buku ini yang 

menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan lokal mulai tergerus oleh konsumsi 

kebudayaan asing yang akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat perkotaan. 

Misalnya adalah gaya hidup kehidupan malam remaja di kota metropolitan. buku 

ini dapat dijadikan sebagai rujukan karena cukup lengkap data-data yang dimuat. 

Dari beberapa penelitian tentang dunia malam dan gaya hidup masyarakat 

tersebut yang membedakan penelitian ini yaitu penulis berusaha untuk 

menjelaskan secara detail situasi dan kondisi masyarakat Surabaya beserta 

dinamika yang terjadi mengenai kehidupan malam dan diskotik pada tahun 1970-

1994. Selain itu, penelitian ini juga memberi penjelasan mengenai akumulasi 

perkembangan kota Surabaya sebagai kota sebagai kota industri dan dijadikan 

sebagai tempat berkembangnya sarana hiburan malam dan diskotik, serta 

dampaknya bagi masyarakat secara ekonomi dan sosial.  
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E. Kerangka Konseptual 

Menurut M.E. Sobel, gaya hidup menjadi cara manusia memberikan 

makna pada kehidupannya, membutuhkan medium dan ruang untuk 

mengekspresikan makna tersebut.24 Gaya hidup terbagi menjadi gaya hidup yang 

didefinisikan dalam tempo cepat atau lambat. Sedangkan Agung 

Hujatnikajennong mengungkapkan bahwa gaya hidup dalam tempo cepat dapat 

didefinisikan sebagai suatu cara pandang untuk melihat interaksi manusia melalui 

simbolisme yang kasat mata dan terjadi secara cepat.25 Misalnya gaya berpakaian, 

interaksi manusia atas suatu tempat, seperti tempat hiburan, penggunaan 

transportasi, serta penggunaan teknologi serta mengunjungi tempat-temapy 

hiburan malam seperti diskotik, club malam, pub, dan lounge.  

Diskotik menjadi salah satu lokasi pembaratan masyarakat lokal yang 

diawali dengan proses pengenalan kata-kata atau ucapan bahasa asing serta music 

dan lagu-lagu barat.26 Adapun diskotik (discotheque dalam Bahasa Prancis) 

sebenarnya berasal dari kata disko (disco) yang berarti gedung tempat menyimpan 

koleksi piringan hitam, lembaga yang menyimpan koleksi piringan, suatu tempat 

                                                           
24 M.E. Sobel, Lifestyle and Social Structure, Concepts Definitions and Analyses, (New 

York: Academic Press, 1981), hlm. 56.  
 
25 Agung Hujatnikajennong dkk, Alfathiri Adlin (ed), Resistensi Gaya Hidup: Teori dan 

Realitas, (Bandung: Jalasutra, 2006), hlm. 71. 
   
26 Makna diskotik sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar music dan ajojing. Diskotik 

tidak hanya sebagai gedung untuk berajojing (berdansa), tetapi juga ruang sosial yang memiliki 
beberap fungsi. Pertama, fungsi catharsis, menempatkan diskotik sebagai ruang pembebasan atau 
pelepasan ketegangan dan kecemasan dengan jalan mengalami kembali dan mencurahkan ke luar 
kejadian-kejadian traumatis di masa lalu yang semula dilakukan dengan cara menekankan emosi-
emosi ke dalam “ketidaksadaran”. 
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atau gedung yang dipakai untuk mendengarkan musik disko yang diiringi tarian 

atau dansa oleh para pengunjungnya. 

Oleh karena bertambahnya kesibukan pekerjaan, maka rasa penat, lelah, 

suntuk, stress, dan jenuh selalu menjadi teman sejati. Untuk itu tempat hiburan 

sangatlah dibutuhkan untuk menghilangkan semua kejenuhan itu. Sehingga mulai 

dibangunnya diskotik, club, atau café akan dipenuhi oleh mereka yang mencari 

hiburan di malam hari. Apalagi buat mereka yang sibuk dengan pekerjaan dari 

pagi sampai malam, maka tempat hiburan seperti diskotik inilah yang akan 

dikunjungi oleh mereka, karena hanya diskotiklah tempat yang dapat memberikan 

hiburan pada malam hari dan sampai larut malam. Selain itu, banyak suasana 

berbeda yang diberikan diskotik, dan suasana seperti ini tidak akan ditemui di 

tempat hiburan malam lain, misalnya disc jockey, bartender, dan penari sexy.27  

Pada umumnya yang gemar mengunjungi diskotik atau tempat-tempat 

semacam ini adalah kaum laki-laki, karena di tempat inilah mereka dapat merasa 

enjoy dengan musik, minuman, dan banyak wanita yang berpakaian sexy. Wanita-

wanita datang ke diskotik biasanya mengenakan pakaian yang sexy. Rok mini, 

baju ketat, baju tanpa lengan, dan sepatu high hills akan menjadi pemandangan 

yang biasa di dalam diskotik. Wanita-wanita yang ada ditempat itu juga sepertinya 

                                                           
27 Moammar Emka, Karnaval Malam, Jakarta Undercover #3, (Jakarta: Gagas Media, 

2003), hlm. 185. 
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sudah terbiasa dengan rokok dan minuman keras, karena mereka juga tidak akan 

segan atau takut untuk merokok dan minum.28 

Awal mula hiburan malam di mulai dari manusia mengenal musik. Musik 

adalah beberapa nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik merupakan bagian dari 

kebudayaan yang terus berkembang sepanjang waktu. Tempat dunia gemerlap 

atau dikenal dengan dugem pun muncul ketika musik disko29 sedang booming 

(sedang hangat-hangatnya). Dunia malam adalah aktifitas yang ada saat malam 

tiba. Hiburan malam, tempat hiburan, dan para penikmatnya adalah satu paket 

pengisi dunia malam. Malam hari adalah milik mereka yang mencari kesenangan 

duniawi. Waktunya untuk bersantai dan menikmati hidup. Misalnya saja bersuka 

ria di berbagai klab malam, kafe, diskotik, karaoke atau pusat hiburan lainnya. 

Globalisasi dan perkembangan teknologi dan industrialisasi menyebabkan 

hiburan malam berkembang pesat di Surabaya. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

tempat-tempat hiburan yang ada di kota ini, Mulai dari café, club, diskotik, dan 

tempat karaoke. Tak dapat dipungkiri Surabaya tidak pernah sepi dari kunjungan 

turis domestik dan manca. Hal inilah yang kemudian membawa arus pembauran 

budaya asing di kota ini, selain budaya orang-orang metropolitan yang telah 

terkontaminasi. Bagi orang-orang yang telah terbawa arus budaya barat ini, dunia 

                                                           
28 Andy Stevenio, Parade ABG, Gaya Gaul Remaja Masa Kini, (Yogyakarta: Pustaka 

Anggrek, Galang Press, 2007), hlm. 12. 
 
29 Disko adalah gaya dalam music pop yang lincah dan digemari remaja yang bersifat 

kontemporer.   

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERKEMBANGAN DISKOTIK DAN HIBUR ... GENTI YULIAMAH



19 
 

malam bukanlah suatu aktifitas yang tabu bagi mereka. Bahkan hal ini telah 

menjadi suatu konsumsi diri.30  

Orang-orang ini disebut sebagai penikmat dunia malam. Dari dunia malam 

inilah muncul sebuah trend yang disebut dugem (dunia gemerlap). Dugem adalah 

istilah gaul yang berasal dari singkatan dua kata: dunia gemerlap. Istilah ini 

menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para eksmud 

(eksekutif muda) untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas 

pekerjaan seminggu di kantor dan bisnis yang dikelolanya sendiri.31 Berdugem ria 

dengan menikmati suasana diskotik, cafe, bar atau lounge yang menghadirkan 

musik dengan bit yang kuat, cepat dengan volume yang keras yang merangsang 

badan ikut ‘shake n movin’ (berdisko) dan bergoyang semalaman bisa membuat 

orang merasa rileks dan bisa  menghilangkan kepenatan di otak. Hal inilah yang 

membuat para penikmatnya  tak dapat terlepas dari dugem dan menjadikannya 

sebagai gaya hidup mereka.  

Menjamurnya diskotik di Surabaya pada masa kini, tidak terlepas dari 

sejarah perkembangan diskotik itu sendiri. Awalnya hanya ada satu atau dua 

diskotik, kemudian semakin bertambah dari tahun ke tahun. Diskotik yang 

biasanya hanya bisa dinikmati oleh kaum kelas menengah ke atas, kini sudah bisa 

                                                           
30 Muhammad Liyansyah, Dugem Gaya Hidup Para Clubbers, (Medan: Skripsi 

Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 2. 

 
31 Moammar Emka, Karnaval Malam, Jakarta Undercover #2, (Jakarta: Gagas Media, 

2003), hlm. Pendahuluan. 
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dinikmati dari semua kalangan di Surabaya.32 Selain itu, fungsi didirikannya 

diskotik dan perkembangan dalam industri dunia malam di Surabaya tidak 

terlepas dari kaum urban yang datang ke Surabaya serta industrialisasi yang 

berkembang, sehingga banyak memberikan kesempatan bagi para pengusaha 

untuk menekuni dan membangun tempat hiburan malam dan diskotik.33 Adanya 

perubahan perilaku yang mengunjungi diskotik selalu berubah dari tahun ke 

tahun. Dahulu yang disebut diskotik merupakan suatu tempat yang dianggap khas 

dan jauh dari jangkauan anak muda maupun masyarakat. Pada saat ini telah 

dirasakan bergesernya gaya hidup diskotik. Peralihan fungsi diskotik yang 

awalnya tempat perayaan ulang tahun dan tempat para penikmat music disko 

mendengarkan musik disko, beralih menjadi tempat transaksi narkotika, bahkan 

transaksi prostitusi. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini akan berusaha 

memberikan gambaran secara jelas mengenai gaya hidup dunia gemerlap serta 

perkembangan diskotik beserta dampaknya di Surabaya pada tahun 1970-1994. 

Penelitian ini berisi tentang penjelasan dari persoalan yang ada secara naratif, 

kemudian dianalisis dan dicari hubungan kausalitasnya. Penulisan penelitian 

sejarah ini tergolong pada kajian sejarah sosial.  
                                                           

32 Tim JP-Press, SBY Doublecover, Kehangatan Malam Metropolis, (Surabaya: JP Press, 
2004). 57-58. 

 
33 Wawancara dengan Widodo, mantan penikmat klub dan diskotik di Surabaya di era 

tahun 1980 sekarang profesinya sebagai guru tari dan kesenian. Pada hari Minggu, 13 mei 2014, 
pukul 16.30 WIB. di Jl. Gentengkali Taman Budaya Surabaya. 
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Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pada 

penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan bagaimana cara mengetahui sejarah 

sehingga sejarawan harus mengetahui prosedur-prosedur dalam penelitian sejarah 

agar dapat menjelaskan sebuah peristiwa sejarah.34 Penelitian ini melalui empat 

tahapan, yaitu, Heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (pengklasifikasian 

sumber), interpretasi (sintesis dan analisis) dan historigrafi (penulisan sejarah). 

Tahapan pertama yang dilakukan penulis yaitu heuristik. Penulis berusaha 

untuk mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Pada tahapan 

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

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

dan sumber tertulis sekunder dikumpulkan. Sumber-sunber lisan didapatkan 

dengan cara melakukan wawancara dari orang yang melihat ataupun terlibat 

langsung pada saat adanya penikmat yang menikmati dunia malam diskotik di 

Surabaya. Sumber-sumber primer didapatkan dari Kantor Arsip Jawa Timur 

mengenai ijin-ijin pembangunan tempat hiburan dan diskotik di 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, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya dan Ruang Baca 

                                                           
34 Gazalba. S, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1981), 

hlm. 3. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERKEMBANGAN DISKOTIK DAN HIBUR ... GENTI YULIAMAH



22 
 

Departemen Ilmu Sejarah. 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. 

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

dan Jawa Pos. Serta majalah yang terbit pada tahun terkait, sebelum dan 

sesudahnya, seperti Liberty, Sketsmasa, Tempo, Varianada, Midi, Junior, Hai, dan 

Tempo. Sumber pendukung yang digunakan dalam penulisan sejarah ini yaitu 

menggunakan sumber internet dan sumber lisan yang dilakukan melalui 

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

orang yang terlibat langsung dalam pembangunan tempat hiburan malam dan 

diskotik di Surabaya. 

Tahap kedua yaitu kritik terhadap sumber yang terdiri dari kritik ekstren 

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

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

tersebut. Kritik estren menegakkan fakta dari kesaksian seseorang, bahwa 

kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang tersebut dengan kesaksian 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 di dapat. Hal ini 
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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. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan bab yang pertama 

dari penelitian ini meliputi hal-hal yang be rsifat metodologis, yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 

penulisan, tinjauan pustaka, landasan konseptual, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II membahas mengenai hiburan malam dan diskotik di Surabaya 

tahun 1970-1994 serta terbagi ke dalam dua tiga bab. Sub bab pertama, berisi 

mengenai sejarah munculnya hiburan malam dan diskotik di Surabaya tahun 

1970-1994. Sub bab kedua, berisi mengenai munculnya musik disko sebagai gaya 

hidup muda-mudi kota Surabaya. Sub bab ketiga, berisi mengenai faktor-faktor 

munculnya diskotik di Surabaya 1970-1994. 

BAB III berisi penjelasan mengenai diskotik dan modernisme: perubahan 

gaya hidup masyarakat serta dampak di Surabaya tahun 1970-1994. Dalam bab ini 

akan di bagi lagi ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama, memberi penjelasan 

mengenai bentuk-bentuk hiburan malam masyarakat Surabaya tahun 1970-1994. 

Sub bab kedua, berisi mengenai diskotik di Surabaya tahun 1970-1994: sebagai 

gaya hidup masyarakat kota, Sub bab ketiga, berisi mengenai dampak sosial dan 

ekonomi pembangunan tempat hiburan malam dan diskotik di Surabaya berserta 

dinamika yang terjadi pada tahun 1970-1994.  

BAB IV merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.  
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