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ABSTRAK 

Sejak penutupan dolly oleh pemerintah Kota Surabaya pada juni 2014 kemarin  
menimbulkan pro dan kontra. Warga masyarakat sekitar eks dolly tidak setuju dengan 
adanya penutupan dolly. Hal ini di sebabkan bahwa warga sekitar lokalisasi Dolly 
sangat terbantu ekonominya dengan keberadaan lokalisasi,mereka berjualan, buka 
tempat parkir, salon, pemilik wisma, ada juga yang jadi buruh cuci dan masih banyak 
lagi. Tidak hanya unsur PSK dan mucikari yang terlibat secara langsung dalam bisnis 
prostitusi ini. Terdapat pula beberapa sektor perekonomian yang bergantung pada 
bisnis prostitusi. Hal ini menjadikan area lokalisasi sebagai tempat berdiri dengan 
perputaran uang yang melimpah. Penutupan ini menjadikan perekonomian 
masyarakat eks Dolly tidak dapat berjalan lancer, menyebabkan perubahan sosial. 

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistic atau paradigma interpretative 
yaitu bagian dari paradigma non positivistic, pendekatan kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan accidental dan  
snowball. Data diperoleh melalui wawancara mendalam. Lokasi penelitian ini di 
Gang Dolly Putat Jaya Surabaya. 

Hasil penelitian menemukan bahwa sejak lokalisasi Dolly Surabaya di tutup 
menimbulkan perubahan sosial berupa  pergeseran okupasi pada masyarakat di 
sekitar eks Dolly. Pergeseran okupasi ini terjadi secara intern karena jumlah 
pendapatan yang di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akhirnya 
mereka terkena dampak penutupan loklaisasi Dolly tersebut bergeser okupasinya. 
Yaitu untuk memenuhi kebutuhannya atau kelangsungan hidupnya warga masyarakat 
sekitar dolly ini merubah atau ganti pekerjaan menyesuaikan kondisi yang saat ini.  
Dampak yang muncul di masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Lokalisasi 
eks Dolly yaitu stress dan bunuh diri.. Sistem yang telah berdiri dan mempunyai 
struktur, fungsi, dan peran masing – masing. Jika system akan berubah  maka 
semuanya akan mengali perubahan. Di Dolly  system tidak tertulis hanya sebatas 
pada pembagian kerjanya 
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