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ABSTRAKSI 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak dari pemindahan 
lokalisasi baru dan munculnya pemukiman liar di kawasan makam Kembang 
Kuning Surabaya. Beralih fungsinya makam Kembang Kuning menjadi tempat 
prostitusi illegal bukan disebabkan oleh para pelaku prostitusi saja melainkan juga 
disebabkan pemukiman liar serta diberlakukannya kebijakan Pemerintah Kota 
Surabaya pada tahun 1953-1977 dalam usaha menertibkan dan merelokasi tempat 
pelacuran di Surabaya. 

 Metode dan sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
sejarah, yaitu: melalui tahap penentuan topik dan pemilihan topik, pengumpulan 
data/sumber, verifikasi dan kritik sumber sehingga diperoleh fakta sejarah yang 
benar – benar mendekati kenyataan peritiwa yang ditulis. Selanjutnya dilakukan 
interpretasi dan penafsiran sehingga fakta yang ditulis sebagai historiografi pada 
tahap akhir dari metode sejarah tersebut menghasilkan cerita sejarah lokal yang 
deskriptif dan obyektif. Sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
berupa sumber dari arsip, koran, wawancara serta buku sebagai sumber 
pendukung. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa muncul dan berkembangnya 
pelacuran di kota terkait dengan faktor sosio-ekonomi yang sering disebut sebagai 
faktor pendorong seseorang melacurkan diri. Aktifitas pelacuran di tanah makam 
Kembang Kuning merupakan suatu fenomena gejala sosial yang baru. Tanah 
makam yang banyak orang anggap sebagai tempat keramat, pada masa ini 
digunakan sebagai kawasan prostitusi ilegal tanpa. Dilemanya Pemerintah 
Surabaya dalam pendirian dan pemindahan  lokalisasi turut menyumbang andil 
munculnya prostitusi kawasan makam Kembang Kuning.  Selain itu terkait karena 
pada tahun 1953-1984 terjadi masa transisi orde lama ke orde baru  dimana situasi 
masa orde lama di tandai dengan  perekonomian yang kacau di Indonesia serta 
banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan sebagai imbas serta belum 
stabilnya situasi politik pada saat itu. Selain itu kebutuhan akan rumah tinggal 
juga mempengaruhi, kerena disaat kondisi negara masih dalam proses menata 
setelah pasca perang kemerdekaan membuat masyarakat mendirikan bangunan-
bangunan liar disembarang tempat, dalam kasus ini pendirian rumah liar di areal 
makam Kembang Kuning. 
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