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Abstract 

This study aims to know  the capacity development process of affected communities by the closing of Jarak-

Dolly ex localization in Surabaya and the factors that influence it. This research is based on the problem that is 
decreasing economy of affected community from the closure of Jarak-Dolly localization which is the largest prostitution 

in Southeast Asia so that the emergence of pros and cons. To overcome this problem, the Surabaya City Government 

through the community control, women empowerment and child protection (Dinas Pengendalian Penduduk, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/DP5A) Surabaya deployed capacity development in affected  

communities of the Jarak-Dolly ex localization to survive from post-closure of localization. 

The theory of UNDP used in this research to find out the capacity development process which consist of 5 

stages are Engange Stakeholders, Asses Capacity Assets And Needs, Formulate Capacity Development and Program, 

Implement, and Evaluate. Then to see the factors affecting capacity development used the theoretical collaboration of 

Potter & Brough and Haryono Riyadi consisting of performance capacity, supervisory capacity and collective 

commitments. The method used in this research is qualitative research method with descriptive research type. 

The results showed that community capacity development is good enough. From 5 stages of the process that 
affecting the overall capacity development  has been implemented but still have the obstacles in the Engage 

Stakeholders and Implement stage due to lack of public participation and the application of marketing that is less 

proficient. From the 3 factors that affect the overall capacity development is good enough, it is shown from the 3 stages 

have been implemented but still have the obstacles in the stages of commitment that does not exist between the Dinas 

Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/DP5A Surabaya with the community so 

that the implementation of the program is less than the maximum. 
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PENDAHULUAN 

Prostitusi merupakan suatu permasalahan 

yang sudah lama ada di Indonesia yang dianggap 

sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral yang 

melawan hukum. Di Indonesia pemerintah tidak tegas 

dalam melarang adanya praktek-praktek pelacuran. 

Ketidak tegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada 

Pasal 296, 297 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Pasal KUHP tersebut hanya melarang 
mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan 

seks secara illegal, artinya larangan diberikan untuk 

mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri 

sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. 

Penyebaran titik lokalisasi di Indonesia 

menurut Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan 

dinas sosial masih ditemukannya 100 prostitusi yang 

tersebar di Indonesia yaitu dengan jumlah PSK 56.000 

yang berada di dalam lokalisasi. Untuk  itu pemerintah  

menargetkan 2019 sudah tidak ada lagi prostitusi. Data 

tahun 2014 di Indonesia terdapat 19 provinsi yang 

memiliki prostitusi yang disetiap provinsi jumlahnya 

bervariasi, dan Jumlah terbesar berada di Jawa Timur 

sebanyak 7.793 WTS dan lokalisasi terbanyak dengan 

53 tempat yang tersebar di 16 kabupaten/kota. 

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan 

kedua setelah Ibu Kota Jakarta yang memiliki 

lokalisasi pelacuran terbesar di Indonesia yang 
menjadikan salah satu kota yang terkenal pula dengan 

adanya lokalisasi. Keadaan ekonomi yang mendesak 

dengan terbatasnya kemampuan serta persediaan 

lapangan pekerjaan yang tidak memadai sering menjadi 

alasan sebagian besar wanita yang memilih profesi 

sebagai PSK, di kota-kota besar seperti Surabaya 

merupakan contoh nyata akan besarnya jumlah 

prostitusi, baik yang dilakukan dengan terbuka maupun 

terselubung. Surabaya sendiri Prostitusi yang ada 
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terbagi dalam enam titik lokalisasi yaitu Dupak 

Bangunsari, Sememi, Klakahrejo, Tambak Asri, Jarak 

dan Dolly yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

I.1 : 

Tabel I.1 

Data Jumlah Wanita Tuna Susila di Lokalisasi 

Kota Surabaya  

Tahun 2009- 2012 

N

o 

Lokalisasi Tahu

n 

2009 

Tahu

n 

2010 

Tahu

n 

2011 

Tahu

n 

2012 

1 Dupak 

Bangunsar

i 

274 274 215 213 

2 Jarak 1019 648 1132 486 

3 Dolly 876 497 - 594 

4 Sememi 249 212 176 222 

5 Klakakrejo 257 91 114 234 

6 Tambak 

Asri 

550 509 369 368 

 TOTAL 3.225 2.231 2.027 2.117 
 Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya  

Keluruhan Putat Jaya merupakan tempat dimana 

adanya prostitusi yang ada di Surabaya yaitu Jarak dan 
Dolly yang disebut sebut sebagai prostitusi terbesar se 

Asia Tenggara sejak tahun 1960 . Putat Jaya 

merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kecamatan Sawahan yang memlilik luas wilayah 136 

Ha yang terdiri dari 104 RT dan 14 RW yang terdiri 

dari Jumlah penduduk laki- laki berjumlah 24.467 

orang dan perempuan 24.237 orang.. 

Gang Dolly dan Jarak Surabaya menjadi salah 

satu tempat yang menjadi lahan prostitusi yang tumbuh 

subur dan berkembang pada tahun 2014 memiliki 

wisma sebanyak 318 , kafe dangdut dan panti pijat plus 

yang berjejer rapi yang setiap malamnya sekitar 1.449 
PSK menawarkan layanan kenikmatan kepada para 

pengunjung yang tentunya bisnis prostitusi ini menjadi 

mata rantai yang saling mengait yang tidak hanya 

melibatkan PSK dan mucikari, namun seluruh 

masyarakat Jarak- Dolly dan aparat pemerintah juga 

terlibat di dalamnya. Padahal di dalam Peraturan 

Daerah nomor 7 tahun 1999 yang diperbarui dalam 

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2009 dan diperbarui 

kembali dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013. 

Sudah sangat jelas mengatur tentang larangan 

perbuatan asusila dan menggunakan suatu bangunan 
sebagai tempat praktik asusila di Surabaya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun dengan 

tetap berdirinya lokalisasi di beberapa tempat di 

Surabaya seperti gang Dolly, menimbulkan 

kejanggalan dan menjadi kontroversial dimana 

sepertinya Pemerintahan Kota Surabaya membiarkan 

prostitusi tersebut berlangsung. 

Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu pada 

perkembangan anak- anak lingkungan lokalisasi Jarak- 

Dolly menjadi kurang ruang terbuka untuk bermain 

karena pada jam- jam tertentu mereka tidak 

diperbolehkan keluar rumah karena kawasan tersebut 

sudah dipenuhi oleh lelaki yang ingin memuaskan  

hasrat mereka selain itu dampak yang diberikan pada 

masyarakat sekitar juga besar, terutama pada masa 

depan anak-anak dan remaja di daerah lokalisasi 

tersebut dan juga adanya permasalahan sosial lainnya 

yang ditimbulkan dari adanya prostitusi yang 

dijabarkan dalam tabel I.2 : 

Tabel I.2 

Dampak Negatif  Akibat Lokalisasi Jarak dan Dolly  

  Sumber : laporan kehidupan sosial yang sehat Kampung          

wisata Dolly Kecamatan Sawahan Tahun 2014 

 

Dari dampak negatif yang disebutkan dalam tabel I.2 

maka Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk 

menutup lokalisasi- lokalisasi yang ada di Surabaya. 

Legalitas penutupan lokalisasi ini bersumber pada 

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1999 yang diperbarui 

dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2009 dan 

diperbarui kembali dalam Peraturan Daerah nomor 6 

tahun 2013 yang    dibuat    oleh    Pemerintah    Kota    

Surabaya    guna    mencegah    semakin bertambahnya  

Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  di  Kota  Surabaya  

dan  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  2  

Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  1999,  
Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Surabaya  tersebut  

menyatakan  bahwa :   

“Setiap  orang  dilarang menggunakan   bangunan   atau   tempat   

untuk   melakukan   perbuatan   asusila melakukan perbuatan 

pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila”. 
Penutupan tersebut juga berdasarkan Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui 

dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang 

berisi : 
“Pemerintah kota Surabaya memiliki hak dan wewenang untuk 

mengatur pemerintahan sendiri selain sembilan hal yang ditangani 

pusat”. 

Dari undang- undang tersebut juga di dukung dengan 

adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 
460/16474/031/2010 tanggal 30 November 2010 

perihal pencegahan dan penanggulangan prostitusi 

serta woman traficking. Dalam surat edaran tersebut 

Gubernur Jawa Timur memerintahkan kepada walikota 

atau bupati agar menutup semua lokalisasi. 

 Ada 3 hal yang menjadi alasan penutupan 

prostitusi di Surabaya yaitu pertama, letak lokalisasi 

yang berbaur dengan pemukiman masyarakat umum. 

Kedua, peraturan daerah yang melarang perdagangan 

manusia. Ketiga, dampak sosial bagi anak-anak yang 

tinggal di sekitar lokalisasi sangat buruk, sehingga 

pada 18 Juni 2014 yang menandai awal perwujudan 
rencana besar Pemkot Surabaya untuk menutup 

No Masalah 

1 Trafficking 

2 Pengguna dan peredaran gelap Narkoba 

3 Minum- minuman keras (Miras) dan mabuk- 

mabukan  

4 Pemerkosaan/ asusila terhadap anak- anak 

5 KDRT (kekerasan dalm rumah tangga) 

6 Penipuan, penggelapan, penjambretan 

7 Banyaknya penderita HIV/ AIDS 
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lokalisasi yang disebut sebut terbesar se- Asia 

Tenggara dan menjadi akhir dari penutupan seluruh 

lokalisasi yang ada di Surabaya.  

Pasca adanya penutupan Lokalisasi Jarak-

Dolly yang berada di Kelurahan Putat Jaya dan 

Kecamatan Sawahan Kota Surabaya aktivitas di daerah 

bekas lokalisasi Jarak-Dolly sama dengan aktivitas di 
kampung – kampung pada umumnya. Terdapat  

dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari 

adanya penutupan yaitu dampak positifnya seperti pada 

segi sosial masyarakat terlihat tenang karena pada 

kesehariannya sebelum ditutup mereka merasa malu 

apabila menyebutkan dari warga Putat Jaya namun 

setelah ditutup mereka menjadi lebih percaya diri 

apabila menyebutkan daerah tempat tinggal mereka, 

dan anak- anak lingkungan eks lokalisasi menjadi lebih 

bebas bermain di lingkungan tersebut karena tidak ada 

lagi gangguan prostitusi di lingkungan mereka.  
Dampak negatif yang ditimbulkan pasca 

penutupan lokalisasi Jarak-Dolly yaitu secara ekonomi 

masyarakat mengalami masalah hilangnya mata 

pencaharian dan berkurangnya pendapatan beberapa 

masyarakat yang ikut merasakan hasil dari adanya 

lokalisasi Jarak- Dolly. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

adanya PKL dan pedagang asongan yang ada di 

kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak seperti saat 

beroperasi karena tidak ada lagi pengunjung yang lalu 

lalang semenjak penutupan. Padahal dari keberadaan 

bisnis tersebut didapati juga usaha-usaha kecil lain 
yang ikut berkembang dengan keberadaan bisnis utama 

prostitusi yaitu seperti buruh cuci pakaian, petugas 

kebersihan dan keamanan lokalisasi, tukang masak di 

wisma, berjualan warung kopi, tukang becak, tukang 

parkir, pemilik warung dan pastinya pekerjaan mereka 

sangatlah bergantung dengan adanya prostitusi karena 

dengan adanya prostitusi mereka akan lebih mudah 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Dari adanya dampak yang ditimbulkan pasca 

penutupan, dalam hal ini peran aparat pemerintah 

sangatlah diperlukan di dalam memperbaiki 

perekonomian masyarakat eks lokalisasi Jarak-Dolly. 
Dalam hal ini Pemerintahan Kota Surabaya menyadari  

bahwa  penutupan  lokalisasi  tidak  hanya  soal  

mengakhiri  kegiatan bisnis prostitusi, tetapi  juga  ikut  

mencarikan  solusi  bagi  masyarakat  terdampak yang   

menggantungkan   hidupnya   kepada   lokalisasi   

prostitusi Jarak- Dolly. Kebijakan penanganan masalah 

eks lokalisasi Jarak- Dolly ini pemerintah berlandaskan 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 

diperbarui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 

yaitu pemerintah kota memiliki hak dan wewenang 

untuk mengatur pemerintahan sendiri selain sembilan 
hal yang ditangani pemerintah pusat yaitu salah 

satunya Pemerintah Kota memiliki fungsi mengatur, 

empowering, dan Pemerintah Kota Surabaya memiliki 

fungsi mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak 

diperbolehkan dan juga berlandaskan Surat Edaran 

Gubernur Jawa Timur Nomor 460/15612/031/2011 

tentang Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur  

yang menyatakan bahwa penutupan lokalisasi harus 

diikuti dengan upaya- upaya : 

1. Melakukan penyusunan program atau 

kegiatan penanganan lokalisasi WTS secara kongkrit 

dan terukur (mulai dari pencegahan, pengentasan, 

pengurangan, sampai penutupan secara bertahap) 

melalui pembinaan mental spiritual secara terus 
menerus dan berkelanjutan, memberikan pendidikan 

atau pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat 

serta pemberian bantuan stimulasi modal usaha atau 

bantuan usaha ekonomis produktif serta usaha- usaha 

lain yang dapat membantu kehadiran para WTS. 

2. Melibatkan segenap elemen masyarakat yang 

memiliki kepedulian terhadap penanganan lokalisasi 

WTS serta melakukan langkah- langkah pemberdayaan 

masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan 

sekitar lokalisasi yang berkepentingan secara ekonomis 

terhadap keberadaan lokalisasi tersebut, dalam upaya 
menghindari terjadinya resistensi di masyarakat 

3. Membangun kesadaran masyarakat 

(lingkungan asal WTS) melalui aparatur setempat dan 

tokoh agama serta tokoh masyarakat lokal, utamanya 

ketika berlangsungnya pemulangan WTS dari daerah 

lain ke daerah asal WTS, serta melakukan 

pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan. 

4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam 

penanganan WTS, utamanya bagi daerah- daerah yang 

menjadi tujuan para WTS dengan daerah- daerah asal 

WTS untuk menjaga hubungan yang harmonis antar 
daerah. 

Dalam penanganan masyarakat eks lokalisasi 

Jarak- Dolly, Pemerintah Kota Surabaya sebagai 

leading sector di dalam menjalankan  program kerja 

yang dibantu dinas terkait melakukan pengembangan 

kapasitas yang dapat diartikan sebagai sebuah strategi 

untuk meningkatkan effisiensi, efektivitas, dan 

responsivitas kinerja, untuk itu sebuah organisasi  

harus mengembangkan  strategi  apa yang akan 

dilaksanakan dalam mencapai esensi- esensi di atas. 

Konten pengembangan kapasitas sering digunakan 

dalam berbagai akivitas baik pemerintahan atau swasta, 
keinginan masyarakat  yang memiliki sifat untuk selalu 

lebih maju dari setiap perkembangan. Dalam hal ini 

pengembangan kapasitas berperan penting dalam 

mengubah  manusia,  institusi  dan  sistem  untuk  

mengarah  pada  perbaikan yang nyata dan lebih baik. 

Apabila membahas tentang pengembangan kapasitas, 

terdapat faktor- faktor yang berkaitan, diantaranya 

adalah  komitmen bersama, kepemimpinan,  reformasi  

peraturan, kelembagaan  dan  pengakuan  atas 

kelemahan dan  kekurangan  yang  dimiliki. Dalam hal 

ini Pemerintah Kota mencoba melakukan pendekatan 
kepada para wanita tuna susila tersebut dengan 

pendampingan beragama ke jalan yang lurus, 

pendekatan alih profesi ekonomi, pendidikan dan 

pelatihan, serta menganggap bahwa mereka ada dan 

mendengarkan apa yang mereka inginkan.  

Dalam menjalankan pengembangan kapasitas 

Pemerintah Kota Surabaya sebagai organisasi yang 

paling besar atau leading sektor menunjuk beberapa 
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dinas dalam menjalankan program yang dibagi 

berdasarkan tingkatan yang dimulai dari level bawah 

hingga level  atas yang akan digambarkan dalam 

gambar I.1 dibawah ini : 

                      Gambar I.1 

Tingkatan Dinas Dalam Pengembangan Kapasitas 

Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi 

Jarak- Dolly Kota Surabaya 

     sumber : DP5A Kota Surabaya 

Dari gambar tingkatan Dinas dalam pengembangan 

kapasitas dapat dijelaskan bahwa dalam penanganan 

masyarakat terdampak lokalisasi Jarak-Dolly dilakukan 
melalui beberapa level yang dimulai dari level bawah 

yang dinaungi oleh DP5A Kota Surabaya sebagai dinas 

pertama yang masuk dalam pengembangan kapasitas 

yang disebut sebagai “pencetak embrio” masyarakat 

Jarak- Dolly dari yang belum bisa apa-apa kemudian 

dilakukan pengembangan kapasitas berupa program 

pelatihan sehingga mempunyai keahlian yang 

bertujuan agar masyarakat bisa beralih profesi dari 

pekerjaan yang berhubungan dengan lokalisasi tersebut 

yang kemudian apabila masyarakat sudah berhasil 

membuka UKM dengan penghasilan diatas satu juta 
maka kewenangan tersebut diserahkan kepada dinas 

yang levelnya lebih tinggi yaitu dinas Koperasi dan 

UMKM dan kemudian dinas selanjutnya yaitu dinas 

Perdagangan apabila omset mereka sudah diatas lima 

juta.  

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan 

pada dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak (DP5A) kota 

Surabaya dengan pertimbangan bahwa DP5A 

merupakan misi kedua yang tertuang dalam RPJMD 

Kota Surabaya yaitu Memberdayakan masyarakat dan 

menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP5A 

sendiri yaitu pengembangan kapasitas ekonomi 

keluarga yang tugasnya mencetak embrio masyarakat 

terdampak eks lokalisasi Jarak- Dolly dengan 

pengembangan kapasitas yang diberikan berupa 

pelatihan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang 

tidak bisa apa- apa menjadi bisa apa-apa berkat 

program pelatihan yang diberikan sehingga masyarakat 

lebih berdaya dan berkembang. Berikut ini jenis 

pelatihan yang diberikan DP5A dalam pengembangan 

kapasitas yang dilakukan pada masyarakat terdampak 
lokalisasi Jarak-Dolly dalam tabel 1.3 : 

 

 

 

 

Tabel I.3 

Data Kegiatan Pelatihan Dinas 

Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya  

(DP5A) dari tahun 2013- 2016 

 

No Tahun Materi 

1 2013 Menjahit 

2 Jahit Kreatif 

3 Manik- Manik 

4 Masakan 

5 Kue Kering 

6 Potong Rambut 

7 Salon 

8 Makanan 

 Salon 

9 Makanan 

10 2014 Makanan 

11 Makanan 

12 Makanan 

13 Makanan 

14 Makanan 

15 Makanan 

16 Membatik 

17 Produk RT 

18 Membatik 

19 Makanan 

20 Makanan 

21 Produk RT 

22 Makanan 

23 Sulam Pita 

24 Pewarnaan Batik 

25 2015 Menjahit Dasar 

26 Ikat Celup 

27 Menjahit 

28 Membatik 

29 Membatik 

30 Menjahit Sandal 

31 Membatik 

32 2016 Blangkon 

33 Menjahit Sprei 

34 Menjahit Baju 

35 Batik Sutera 

Sumber : data diolah kegiatan pelatihan  

                DP5A Kota Surabaya dari  

                                  tahun 2013- 2016 

Tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya 

menyiapkan anggaran Rp 20 milliar  untuk  membeli  

52  wisma  di  Gang  Dolly,  dan  238  wisma  di  Jalan  

Jarak. Dana  itu  membengkak  sekitar  Rp  9  milliar  

dari  perkiraan  awal,  karena  adanya kebutuhan  

membeli  wisma  terbesar  di  kawasan  tersebut,  yaitu  

Barbara dan pasca penutupan Pemerintah Kota 

Surabaya mengalih fungsikan wisma dan alih profesi 

bagi Wanita Harapan (PSK) Jarak Dolly Putat Jaya 

oleh Walikota Surabaya (Ibu Tri Risma Harini) pada 
saat peresmian di eks Lokalisasi Dolly Ibu Walikota 

Surabaya memberi nama “Kampung Wisata Penuh 

Ceria”  dan pada tahun 2017 menargetkan pembelian 

17 eks wisma Lokalisasi Dolly dan Jarak yang 

prinsipnya pembelian bangunan eks wisma tersebut 

diperuntukkan warga sekitar. 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak (DP5A) 
Kota Surabaya

Dinas 
Koperasi 

dan UMKM 
Kota 

Surabaya

Dinas 
Perdagangan 

Kota 
Surabaya
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Dalam hal ekonomi pengembangan kapasitas 

yang dilakukan yaitu berupa program pelatihan dan 

perubahan fungsi wisma tersebut yang dulunya 

dijadikan sebagai tempat tuna susila sekarang menjadi 

tempat usaha pembuatan sepatu dan ada juga dijadikan 

sebagai tempat usaha sablon, les–lesan dan menjadi 

tempat usaha mandiri bagi warga sekitar yang 
terdampak atas penutupan lokalisasi Jarak-Dolly. 

Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dan wisma 

tersebut di fungsikan sebagai markas Usaha Kecil 

Menengah (UKM). Dari data yang di dapat dari 

Kelurahan Putat Jaya pada tahun 2017 ada bermacam- 

macam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang 

sudah dijalani warga eks lokalisasi Jarak- Dolly yang 

dijelaskan dalam Tabel I.4 yaitu : 

                       Tabel I.4 

Data KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 

terdampak Eks Lokalisasi Jarak- Dolly Kelurahan 

Putat Jaya 
No Nama 

KSM 

Jenis Usaha 

1 Puja Dodol Makanan 

2 Puja Clean Sabun Cuci 

3 Canting 

Surya 

Batik Tulis 

4 Jarak Arum Batik Tulis 

5 Warna Ayu Kain Iket 

6 Punten Pecel 

7 Puja 

Cemerlang 

Sabun 

8 Berlian Makanan 

9 Kamboja 

Putih 

Makanan 

10 Dully Kikis Kue Kering 

11 Karpuja Makanan 

12 Puja 

Mandiri 

Nugget 

13 Mentari 

Jaya 

Kue kering 

14 Puja Kriuk Makanan 

15 TBM 

Kawan 

Kami 

Brambang 

Goreng. Kue 

Kering 

16 Cahaya 

Kremes 

Makanan 

17 Mekarsari Kue Kering  

18 Puja Eco Makanan 

19 Dampak Pangsit 

20 Dampak Rawon 

21 Dampak Pisang Keju 

22 Dampak Jamur Crispy 

23 Pita Dolly Sulam Pita 

24 Delta S Sabun 

25 Puja Melati Jahit Sendal 

26 Puja Pelangi Batik Iket 

27 Puja Bar Batik Tulis 

28 Samijali Krupuk 

Samiler 

29 KUB 

Mampu 

Jaya 

Sepatu. 

Sendal 

30 Bandeng 

Presto 

Bandeng 

31 Inokam Minuman 

Rumput Laut 

32 Crem 

Western 

Tata Rupa  

33 Aneka Rasa Bandeng dan 

Minuman 

34 Simo Cake Coklat 

35 Bang Jarwo Tempe 

36 Snac Buni Aneka Jus 

37 Cool Yes Minuman 

Jamu Instan 

38 Santura Sambal Tuna 

39 Pujaa Telur asin 

    Sumber : Data Diolah, Rekap   Kelurahan  

                     Putat Jaya  2017 

 

Dari tabel I.4 ditemukan bahwa masyarakat 

yang dulunya menggantungkan kehidupannya di Jarak- 

Dolly, saat ini beralih profesi membuka usaha rumahan 

atau berskala UKM yang salah satunya menempati 

bekas wisma. Yang mana usaha– usaha tersebut 

dikelola oleh pemerintah atau swasta. Berbagai 

kegiatan untuk pengembangan kapasitas di kawasan 

eks Lokalisasi Dolly dan Jarak memang difokuskan 

untuk warga yang terdampak yaitu warga yang 

sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas di 
kawasan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu 

seperti mereka yang sebelumnya bekerja sebagai 

tukang cuci, penjual pakaian untuk para PSK, calo, dan 

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan operasional 

lokalisasi di Kelurahan Putat Jaya. Dalam hal ini 

mereka terus didorong untuk bisa mandiri dengan 

tergabung dalam kelompok-kelompok usaha kecil 

menengah (UKM). Pada awalnya memang sulit untuk 

mengajak masyarakat untuk bergabung dengan 

kelompok-kelompok UKM. Tapi sosialisasi terus 

digalakkan, pelatihan-pelatihan juga terus digelar untuk 
mengedukasi warga. Sampai sekarang, banyak yang 

sudah merasakan dampak positifnya. Dari beberapa 

UKM diatas ada beberapa produk- produk unggulan 

dari adanya pengembangan kapasitas eks lokalisasi 

tersebut yaitu seperti di salah satu sudut jalan terdapat 

tempat bernama Dolly Saiki Point, yang menyajikan 

berbagai produk usaha kecil menengah (UKM) dari 

seluruh warga sekitar eks lokalisasi Jarak dan Dolly. 

Ada juga produk unggulan lain yang bergerak di 

bidang pembuatan sepatu, sandal, kerajinan tangan, 

batik, makanan ringan, dan sebagainya. 

Berdasarkan atas permasalah yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1.Bagaimana proses pengembangan kapasitas 

masyarakat terdampak penutupan lokalisasi Jarak- 

Dolly yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya? 

2.Faktor- faktor apa yang mempengaruhi dalam 

melakukan pengembangan kapasitas masyarakat 

terdampak penutupan lokalisasi Jarak- Dolly? 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Secara akademik,  

penelitian ini diharapakan mampu untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

mengetahui bagaimana proses pengembangan 

kapasitas masyarakat terdampak penutupan 

lokalisasi Jarak- Dolly yang dilaksanakan oleh 

Pemkot Surabaya dan juga untuk mengetahui 
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faktor- faktor dalam melakukan pengembangan 

kapasitas masyarakat terdampak penutupan 

lokalisasi Jarak- Dolly, dan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam rangka penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu 

administrasi negara khususnya pada bidang 

perencanaan pembangunan dan dapat memberikan 

bahan perbandingan serta pengembangan lebih 
lanjut tentang riset pengembangan kapasitas.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan gambaran dan informasi sehingga 

menjadi masukan kepada Pemerintah Kota 

Surabaya dan dinas yang terkait mengenai 

pengembangan kapasitasmasyarakat terdampak 

penutupan lokalisasi Jarak- Dolly. 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan 

dokumentasi dan juga data sekunder berupa studi 
dokumen dan penelusuran data online. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan purposive 

dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait 

pengelolaan data pengembangan kapasitas dan juga 

menggunakan cara snowball sampling untuk 

memperoleh data yang lebih variatif dan mendalam. 

Teknik analisis data merujuk pada Bogdan dan Biklen 

dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi. 

Kerangka Teori 

Pengembangan Kapasitas 

  Menurut Nasution (2011:1) mendefinisikan 

kapasitas  atau  kemampuan  individu  adalah  

kesanggupan  atau  kecakapan  yang berarti  bahwa  

seseorang   yang  memiliki  kecakapan  atau  

kesanggupan  untuk mengerjakan  sesuatu  yang  

diwujudkan  melalui  tindakannya  untuk  

meningkatkan produktifitas  kerja. Sehingga 
pengembangan  kapasitas  adalah  upaya  

meningkatkan kemampuan  individu  agar  mereka  

memiliki  kemampuan  yang  lebih  agar  lebih 

produktif dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

  UNDP (1998) berpendapat kapasitas yaitu 

Kemampuan individu, lembaga dan masyarakat untuk 

melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur 

dan mencapai tujuan secara berkelanjutan). Dalam hal 

ini kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan 

dalam memecahkan masalah yang dimiliki seseorang, 

organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara 
perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, 

memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai 

tujuan. Dalam hal ini UNDP memandang capacity atau 

kapasitas sebagai pengembangan karena 

Pengembangan kapasitas yaitu mengenai transformasi 

yang memberdayakan individu, pemimpin, organisasi, 

dan masyarakat. Jika sesuatu tidak mengarah pada 

perubahan yang dihasilkan, dipandu dan ditopang oleh 

orang-orang yang seharusnya bermanfaat, maka tidak 

dapat dikatakan telah ditingkatkan kapasitas, bahkan 

jika itu telah berfungsi valid tujuan 

pengembangan.Sederhananya, jika kapasitas adalah 

sarana untuk merencanakan dan mencapainya, maka 

pengembangan kapasitas menjelaskan cara-cara 

tersebut.  

  UNDP (2009) menggambarkan proses 

pengembangan kapasitas terdiri dalam 5 tahapan 
sebagai ilustrasi sederhana bagaimana proses 

pembangunan kapasitas terungkap, dalam hal ini 

UNDP mempertimbangkan situasi hipotesis berikut : 

 
Gambar I.1 : Pengembangan Kapasitas oleh UNDP 

Dalam hal ini terdapat 5 proses dalam menjalankan 

pengembangan kapasitas yang dijabarkan dari United 

Nation Development Program (UNDP) yaitu Engage 

stakeholders on capacity development; Asses capacity 

assets and needs; Formulate capacity development and 

program; Implement a capacity development; evaluate 

capacity development yang akan dijelaskan dibawah 
ini: 

1. Engage stakeholders on capacity development 

  Yaitu proses pertama dalam pengembangan 

kapasitas dimuali dengan orang-orang berbicara dan 

mendengarkan satu sama lain. Tujuannya yaitu agar 

semua orang yang terlibat memiliki komitmen dalam 

proses dan mampu memberikan kontribusi dalam 

keberhasilan program. Dengan demikian akan 

memunculkan rasa kepemilikan dalam proses tersebut. 

2. Asses capacity assets and needs 

  Yaitu melalui identifikasi aset, kapasitas yang 
ada serta tingkat yang diinginkan dari kapasitas 

diantisipasi untuk mencapai pembangunan atau tujuan 

organisasi.  

3. Formulate capacity development and program 

  Yaitu Temuan dari penilaian kapasitas 

merupakan titik awal dalam merumuskan respon 

pengembangan kapasitas. Dari penilaian yang ada 

kemudian dikumpulkan dan menjadi sebuah tanggapan 

yang akan menjadi kumpulan tindakan pengembangan 

kapasitas. 

4. Implement a capacity development 

Process 
Capacity 

Development

Engange 
Stakeholders 
On Capacity 
Development

Asses 
Capacity 

Assets And 
Needs

Formulate 
Capacity 

Developme
nt And 

Program

Implement a 
Capacity 

Development

Evaluate 
Capacity 

Development 
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  Proses implementasi Yaitu tempat tindakan 

nyata terjadi. Hal ini merupakan titik di mana semua 

pemikiran, perencanaan, penilaian, analisis dan 

perancangan diuji di dunia nyata. 

5. evaluate capacity development 

  yaitu pengembangan kapasitas 

mengedepankan akuntabilitas, manajemen kinerja dan 
pembelajaran. Karena pengukuran harus didasarkan 

pada bukti perubahan yang jelas dalam kinerja 

lembaga, kemampuan beradaptasi dan stabilitas untuk 

mencapai tujuannya. Perubahan dalam kapasitas 

tercermin dari perubahan di seluruh isu inti pengaturan 

kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan 

akuntabilitas. 

  Selain proses dari pengembangan kapasitas 

terdapat pula faktor- faktor yang mempengaruhi dari 

pelaksanaan pengembangan kapasitas yaitu menurut 

Haryono Riyadi mengemukakan bahwa faktor –faktor 

signifikan yang mempengaruhi pengembangan 

kapasitas adalah sebagai berikut 

a. Komitmen Bersama 

  Komitmen bersama dari   seluruh   aktor   

yang terlibat   dalam   sebuah organisasi  sangat  

menentukan  sejauh  mana pengembangan  kapasitas  

akan dilaksanakan  ataupun  disukseskan. Komitmen  

bersama  ini  merupakan  modal dasar  yang  harus  
terus menerus  ditumbuhkembangkan  dan  dipelihara  

secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar 

dari seluruh rancangan kegiatanyang akan  dilakukan  

oleh  sebuah  organisasi. 

b. Kepemimpinan 

Kepemimpinan kondusif  yaitu memberikan  

kesempatan  luas  pada  setiap  elemen organisasi 

dalam  menyelenggarakan  pengembangan  kapasitas 

merupakan  sebuah  modal dasar  dalam  menentukan  

efektivitas kapasitas  kelembagaan  menuju  realisas 

itujuan organisasi yang diinginkan. 
c. Partisipasi 

Partisipasi  merupakan  salah  satu  

persyaratan  yang  sangat  penting  karena menjadi   

dasar   seluruh   rangkaian   kegiatan   pembangunan   

kapasitas. Partisipasi  dari  semua  level,  tidak  hanya  

level  staf  antar  pegawai  saja, tetapi  juga  level  

pimpinan  atas,  menengah  dan  bawah  sangat  
dibutuhkan dalam  penyelenggaraan  program  

pembangunan  kapasitas pemerintahan daerah.   Guna   

mewujudkan   hal   ini,   maka   sudah   semestinya   

inisiatif partisipasi  ini  dibangun  sejak  awal  hingga  

akhir  program  pembangunan kapasitas dalam rangka 

menjamin kontinuitas program. 

d. Inovasi 

Harus  diakui  bahwa  inovasi  adalah  bagian  

dari  program  pembangunan kapasitas, khususnya 

dalam kerangka menyediakan berbagai alternatif  dan 

metode   pembangunan   kapasitas   yang   bervariasi,   
dan   menyenangkan. Hampir  tidak  mungkin  terjadi  

pembangunan  kapasitas  tanpa  diikuti  oleh inovasi 

(karena capacity development merupakan bentuk dari 

sebuah inovasi). 

Selain  faktor- faktor  yang  dapat  

mempengaruhi  pengembangan  kapasitas, ada  

komponen-komponen  yang  harus  diperhatikan  agar  

pengembangan  kapasitas dapat  berjalan  dengan  

sistematis. Potter & Brough (2014:336) 

menggambarkan sembilan komponen dalam 

pengembangan kapasitas sebagai berikut : 
a. Performance  capacity  (kapasitas  kinerja):  

Apakah  alat,  uang,  peralatan, bahan habis pakai, 

dan lain-lain tersedia untuk melakukan pekerjaan 

itu? 

b.  Personal    capacity (kapasitas    pribadi):    

Apakah        individu cukup berpengetahuan,   

terampil   dan   percaya   diri   untuk   melakukan   

sesuatu dengan benar? Apakah mereka 

membutuhkan pelatihan, pengalaman, atau 

motivasi?   Apakah   mereka   kurang   baik   dalam   

keterampilan  teknis, keterampilan manajerial, 
kemampuan interpersonal, kemampuan sensivitas 

gender, atau keterampilan spesifik lain terkait 

peran? 

c. Workload  capacity (kapasitas  beban  kerja):  

Apakah  ada  staf    dengan keterampilan  yang  

cukup  luas  untuk  mengatasi  beban  kerja?  

Apakah deskripsi pekerjaan yang diberikan dapat 

dilakukan? 

d. Supervisory  capacity (kapasitas  pengawas):  

Apakah  ada  pelaporan  dan pemantauan sistem di 

tempat? Apakah ada akuntabilitas yang jelas? 
Dapat pengawas fisik memantau staf di bawah 

mereka? Apakah ada insentif yang efektif dan 

sanksi yang tersedia? 

e. Facility  capacity (kapasitas  fasilitas):  Apakah  

tempat  pusat pelatihan cukup besar dengan staf 

yang tepat dalam jumlah yang cukup? 

f. Support  service  capacity (kapasitas  layanan 

pendukung):  Apakah  ada laboratorium,   lembaga   

pelatihan,   staf   administrasi,   binatu,   fasilitas 

penelitian,  layanan  kontrol  kualitas?  Mereka  

mungkin  disediakan  oleh sektor swasta, tetapi 

mereka diwajibkan. 
g. Systems  capacity (kapasitas  sistem):  Apakah  arus    

informasi,  uang,  dan manajemen  pengambilan  

keputusan  berfungsi    secara  tepat  dan  efektif? 

Apakah  staf  ditransfer  tanpa  mengacu  pada  

keinginan  manajer  lokal? Mungkinkah layanan 

sektor swasta dikontrak jika diperlukan? Apakah 

ada komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat?  

Apakah  ada hubungan  yang cukup dengan LSM? 

h. Structural  capacity (kapasitas  struktural):  Apakah  

ada  forum  di  mana diskusi lintas sektor dapat 

terjadi dan keputusan perusahaan dibuat. 
i. Role capacity (kapasitas peran): ini berlaku untuk 

individu, untuk tim dan untuk  struktur  seperti  

komite.  Apakah  mereka  telah  diberi  wewenang  

dan tanggung  jawab  untuk  membuat  keputusan  

penting  untuk  kinerja  yang efektif seperti 

mengenai jadwal, uang, staf, dan lain-lain 

  Dari ke 2 (dua) kriteria menurut para ahli 

diatas, peneliti melakukan elaborasi teori untuk 
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digunakan dalam menilai keefektifan pengembangan 

kapasitas masyarakat masyarakat terdampak eks 

lokalisasi Jarak- Dolly. Kriteria yang sesuai untuk 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kapasitas kinerja 

(Performance capacity), kapasitas pengawas 

(Supervisory capacity), dan Komitmen Bersama 

(Collective commitments) yang dijelaskan dibawah ini: 

-  Kapasitas Kinerja (Performance Capacity) 

 Kapasitas kinerja (performance capacity) 
merupakan kemampuan personil dalam memberikan 

pelayanan yang didukung dengan alat- alat berserta 

peralatan penunjang proses pengembangan kapasitas. 

-  Kapasitas Pengawasan (Supervisory Capacity) 

  Kapasitas pengawas (supervisory capacity) 

merupakan bentuk akuntabilitas  dari  proses  kosultasi  

berupa  pelaporan  hasil  kegiatan pengembangan 

kapasitas 

- Komitmen Bersama (Collective Commitments) 

 Komitmen bersama (collective commitments) dari   

seluruh   aktor   yang terlibat   dalam   sebuah 
organisasi  sangat  menentukan  sejauh  mana 

pengembangan  kapasitas  akan dilaksanakan  ataupun  

disukseskan. 

Program 

  Menurut Bintoro Tjockroamidjojo (1990:194), 

yang dimaksud dengan program adalah suatu  aktivitas  

sosial  yang  terorganisasi  dengan  tujuan  tertentu  

yang  spesifik dalam  ruang  dan  waktu  yang  terbatas  
yang  terdiri  dari  berbagai  proyek- proyek yang 

saling berhubungan dan biasanya terbatas pada satu 

atau lebih organisasi atau aktivitas. Tjockroamidjojo  

menambahkan  mengenai  ciri-ciri  program  yang  baik 

yaitu:  

a. Tujuan yang dirumuskan harus jelas 

b. Penentuan peralatan yang baik untuk mencapai 

tujuan tersebut 

c. Suatu  kerangka  kebijakan  yang  konsisten  atau    

proyek- proyek  yang saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan program seefektif mungkin 
d. Pengukuran dengan ongkos- ongkos yang 

diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang 

diharapkan akan dihasilkan program tersebut 

e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha 

pmbangunan dan program pembangunan tidak 

berdiri sendiri 

f. Berbagai  upaya  di  bidang  manajemen,  termasuk  

penyediaan  tenaga, pembiayaan, dan lain-lain 

untuk melaksanakan program tersebut 

  Menurut Kunarjo  yang  disebut  dengan 

program  merupakan  perangkat dari  kegiatan-kegiatan  

atau  paket  dari  kegiatan yang  diorganisasikan  untuk  
tujuan  pencapaian  sasaran  yang  khusus.  Menurut 

Kunarjo suatu program memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Tidak mempunyai titik awal dan titik akhir   

2. Sering  tidak  direncanakan  dan  tidak  mempunyai 

waktu  penyelesaian menurut jangka waktu tertentu.   

3. Program merupakan seperangkat kegiatan, yang 

masing-masing kegiatan itu mempunyai hubungan 

yang berkaitan satu dengan yang lain untuk 

mencapai sasaran yang dikehendaki.  

4. Keberhasilan program tidak mutlak tergantung dari 

output masing-masing kegiatan, tetapi bahkan 

sering berkelanjutan, misalnya program imunisasi. 

Dari  beberapa  pengertian  mengenai  

program  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  program  

merupakan  suatu  rangkaian- rangkaian  kegiatan  

yang dilakukan untuk  mencapai  tujuan  yang  
diinginkan  dan  untuk  membantu,  memudahkan  atau 

menyelesaikan sebuah masalah publik yang ada. 

Dampak 

  Menurut Subarsono (2012:122)  dampak 

merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai 

konsekuensi adanya kebijakan yang 

diimplementasikan. Secara teoritis menurut William N 

Dunn (1999:513) dampak (Impact) berbeda dengan 
hasil keluaran kebijakan (output). Keluaran kebijakan 

merupakan produk, direct service, atau sumber daya 

yang  dapat  dirasakan  langsung oleh kelompok 

sasaran  kebijakan.  Sementara dampak kebijakan 

merupakan perubahan nyata yang terjadi pada tingkah 

laku atau sikap  kelompok  sasaran  yang  direncanakan  

dapat  dirubah  melalui output kebijakan  tersebut. 

Berdasarkan  beberapa  pengertian  dampak  

yang  telah  dikemukakan  oleh beberapa ahli, dapat 

disimpulkan pengertian dampak adalah akibat yang 

dihasilkan oleh suatu intervensi program pada 

kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau 

tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut 

mampu menimbulkan pola perilaku baru pada 

kelompok sasaran (impact). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pengembangan Kapasitas 

1. Engage stakeholders on capacity development 

 Menurut UNDP engage stakeholders merupakan 

proses pertama dalam pengembangan kapasitas yaitu 

dengan orang-orang berbicara dan mendengarkan satu 

sama lain. Tujuannya yaitu agar semua orang yang 

terlibat memiliki komitmen dalam proses dan mampu 

memberikan kontribusi dalam keberhasilan program. 
Dengan demikian akan memunculkan rasa kepemilikan 

dalam proses tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan 

sebelumnya proses pelibatan stakeholders dalam 

pengembangan kapasitas masyarakat terdampak 

lokalisasi Jarak- Dolly dilakukan dengan melibatkan 

stakeholders diantaranya dengan sosialisasi dan 

survey namun terdapat kekurangan pada aspek 

partisipasi yang dilakukan masih belum maksimal 

dikarenakan tidak semua masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam sosialisasi, survey yang 

dilakukan tidak merata dan juga masyarakat kurang 
tanggap dalam memberikan masukan sehingga data 

yang di dapat di lapangan kurang maksimal. 
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2. Asses capacity assets and needs 

  Menurut UNDP proses asses capacity assets 

and needs yaitu dengan melalui identifikasi aset, 

kapasitas yang ada serta tingkat yang diinginkan dari 

kapasitas diantisipasi untuk mencapai pembangunan 

atau tujuan organisasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya proses penilaian kapasitas 

dilaksanakan dengan  melibatkan seluruh elemen baik 

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) sendiri 

maupun masyarakat di dalam merumuskan suatu 

program yang akan dilakukan yaitu menjaring 

kontribusi masyarakat untuk memberi masukan 

mengenai kebutuhan yang nantinya dijadikan rujukan 

dalam prioritas program pengembangan kapasitas 

masyarakat eks lokalisasi Jarak- Dolly. 

3. Formulate capacity development and program 

  Menurut UNDP proses formulate capacity 
development and program merupakan temuan dari 

penilaian kapasitas yang merupakan titik awal dalam 

merumuskan respon pengembangan kapasitas. Dari 

penilaian yang ada kemudian dikumpulkan dan 

menjadi sebuah tanggapan yang akan menjadi 

kumpulan tindakan pengembangan kapasitas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya, dalam menyaring aspirasi 

masyarakat mengenai kebutuhan mereka, Dinas 

Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DP5A) berdasarkan tupoksi 
yang terdapat pada RPJM Kota Surabaya yaitu pada 

misi kedua yang berbunyi “memberdayakan 

masyarakat dan menciptakan seluas- luasnya 

kesempatan berusaha”. sehingga untuk menyaring 

aspirasi kebutuhan mereka yaitu dengan cara survey 

yang kemudian ditampung dan diolah menjadi data 

yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pembuatan program kegiatan sehingga program yang 

diberikan dapat bermanfaat dan sesuai sasaran. 

4. Implement a capacity development 

  Menurut UNDP Proses implementasi yaitu 

tempat tindakan nyata terjadi. Hal ini merupakan titik 
di mana semua pemikiran, perencanaan, penilaian, 

analisis dan perancangan diuji di dunia nyata. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya, dalam merumuskan 

implementasi pengembangan kapasitas secara 

keseluruhan dalam pengembangan kapasitas sudah 

cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari perekonomian 

masyarakat yang lebih baik setelah penutupan dan juga 

munculnya 39 UKM yang ada di Jarak- Dolly karena 

adanya pengembangan kapasitas yang dilakukan. 

Namun dalam hal ini terdapat kekurangan yang 
terdapat pada aspek pelaksanaan yang dilakukan masih 

belum maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala 

seperti tingkat partisipasi masyarakat kurang seperti 

dalam hal kehadiran masyarakat kurang serius dalam 

menerapkan ilmu dari pengembangan kapasitas yang 

diberikan sehingga banyak dari masyarakat yang tidak 

meneruskan setelah pelatihan selesai, masalah kedua 

yaitu masyarakat kurang memahami ilmu pemasaran 

karena yang dilatih mayoritas sudah berumur sehingga 

ilmu yang diajarkan menjadi susah diterima dan 

pemasaran produk terbatas dan masalah ketiga yaitu 

terbatasnya permodalan merupakan masalah utama 
karena modal dari usaha mereka yaitu dari uang pribadi 

masing- masing. 

5. Evaluate capacity development 

  Menurut UNDP evaluate capacity 

development  yaitu pengembangan kapasitas 

mengedepankan akuntabilitas, manajemen kinerja dan 

pembelajaran. Karena pengukuran harus didasarkan 

pada bukti perubahan yang jelas dalam kinerja 

lembaga, kemampuan beradaptasi dan stabilitas untuk 

mencapai tujuannya. Perubahan dalam kapasitas 

tercermin dari perubahan di seluruh isu inti pengaturan 
kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan 

akuntabilitas. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya, dalam pelaksanaan program 

pengembangan kapasitas yang dilakukan selalu ada 

bentuk laporan evaluasi yang nantinya difungsikan 

untuk kegiatan monev dari evaluasi 

administrasiannya sampai output keberhasilannya 

yang pelaporannya sudah by elektronik yaitu e-

monev dan e-data yang langsung terhubung dengan 

Bappeko yang kemudian sistemnya dijadikan RPJM 
tercapai tidaknya dengan kriteria program yang sudah 

dibuat dan juga terdapat bentuk pelaporan yang 

langsung di tujukkan pada Walikota Surabaya 

sehingga dari bentuk pelaporan tersebut nantinya 

sebagai acuan dalam memperbaiki program tersebut 

yaitu seperti memperbaiki metodenya sehingga 

program selanjutnya lebih baik lagi. 

 

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 

Pengembangan Kapasitas 

a.    Kapasitas Kinerja (Performance Capacity) 

  Kapasitas kinerja menurut Potter & Brough 
mendefinisikan kapasitas kinerja yaitu Apakah  alat,  

uang,  peralatan, bahan habis pakai, dan lain-lain sudah 

tersedia untuk melaksanakan  pekerjaan itu 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya, Dinas Pengendalian Penduduk, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP5A) sendiri sebagai pihak fasilitator sudah 

memfasilitasi penuh masyarakat dalam pengembangan 

kapasitas yang akan dilakukan dalam program 

pelatihan. 

b.  Kapasitas Pengawasan (Supervisory Capacity) 
  Kapasitas pengawasan menurut Potter & 

Brough mendefinisikan kapasitas pengawasan yaitu 

Apakah terdapat pelaporan  dan pemantauan sistem di 

tempat? Apakah ada akuntabilitas yang jelas? Dapat 

pengawas fisik memantau staf di bawah mereka? 

Apakah ada insentif yang efektif dan sanksi yang 

tersedia? 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya, dalam pelaksanaan program 

pengembangan kapasitas yang dilakukan selalu ada 

bentuk laporan evaluasi yang nantinya dibuat monev 

dari evaluasi pengadministrasiannya sampai output 

keberhasilannya yang pelaporannya sudah by 

elektronik yaitu e-monev dan e-data yang langsung  

dimonitoring dengan Bappeko yang kemudian 

sistemnya dijadikan RPJM tercapai tidaknya dengan 
indikator program yang sudah dibuat dan juga terdapat 

pelaporan yang langsung ditujukkan kepada Walikota 

Surabaya. 

c.    Komitmen Bersama (Collective Commitments) 

Komitmen bersama menurut Haryono Riyadi 

yaitu pelibatan dari   seluruh   aktor   yang terlibat   

dalam   sebuah organisasi  untuk menentukan  sejauh  

mana pengembangan  kapasitas  akan dilaksanakan  

ataupun  disukseskan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

disajikan sebelumnya, dalam merumuskan komitmen 
bersama secara keseluruhan dalam pengembangan 

kapasitas berjalan dengan kurang baik hal ini 

disebabkan masih adanya masalah yaitu tidak adanya 

kesepakatan tujuan dari program yang akan 

dilaksanakan antara Dinas Pengendalian Penduduk, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP5A) sebagai pembuat program maupun masyarakat 

selaku penerima program sehingga dalam 

pelaksanaannya berdasarkan kemauan dari masing- 

masing pihak, padahal komitmen bersama bertujuan 

menentukan  sejauh  mana pengembangan  kapasitas 

akan dilaksanakan  ataupun  disukseskan sehingga 
dalam pelaksanaanya bisa dilakukan secara maksimal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai 

penyajian data, analisis dan interpretasi teoritik pada 

bab sebelumnya, maka dalam rangka untuk menjawab 

rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  penulis  

menarik  kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses Pengembanagn Kapasitas 
Dari proses pengembangan kapasitas yang 

dilakukan  kepada masyarakat terdampak eks lokalisasi 

Jarak- Dollly sudah cukup  bagus. Dari  5 tahap proses 

yang mempengaruhi pengembangan kapasitas secara 

keseluruhan sudah dilaksanakan namun masih adanya 

kendala pada tahap engage  stakeholders dan  tahap 

implement   karena kurangnya partisipasi masyarakat 

dan penerapan pemasaran yang kurang menguasai.  

2.  Faktor- Fatktor Pengembangan Kapasitas 
Dari 3 faktor yang mempengaruhi 

pengembangan kapasitas secara keseluruhan  cukup 

bagus. hal ini ditunjukkan dari 3 tahapan tersebut telah 

dilaksanakan namun masih adanya kendala yaitu dalam 
tahapan collective  commitments. Atau komitmen 

bersama yang tidak ada antara Dinas Pengendalian 

Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dengan 

masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program 

kurang maksimal. 

SARAN 

Bedasarkan  kesimpulan  di  atas,  terdapat  

suatu  hal  yang  harus  dilakukan untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kapasitas 

masyarakat terdampak eks lokalisasi Jarak- Dolly yang 

melalui lima tahapan proses yaitu mengikutsertakan 

pemangku kepentingan, menilai aset dan kebutuhan, 

merumuskan respon, implementasi dan evaluasi dan 

juga faktor- faktor yang mempengaruhi yaitu 

Komitmen Bersama (Collective Commitments), 

Kapasitas Pengawasan (Supervisory Capacity) dan 

Kapasitas Kinerja (Performance Capacity) dalam 

pengembangan kapasitas yaitu sebagai berikut : 
A. Dalam    memicu    masyarakat    agar    tetap    aktif    

pada    program pengembangan kapasitas yang 

diberikan, seharusnya Pemerintah Kota 

memberikan   suatu feedback   yang   nyata,   

misalnya   dari   adanya pelatihan  yang diadakan  

di luar kota banyak memberikan ilmu serta dapat  

menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  

pengusaha  dari  luar Kota  Surabaya,  salah  

satunya  dapat  menjadi  partner  kerja.  Sehingga 

akan  membuat  masyarakat  eks  lokalisasi  Jarak- 

Dolly  semakin terpicu   untuk   melaksanakan  
program pengembangan kapasitas masyarakat 

yang mempunyai banyak manfaat. Untuk  

mengatasi  masalah  pemasaran,  seharusnya 

DP5A tidak  hanya  mengandalkan dari  kegiatan  

pameran  tahunan  saja tetapi  juga  dengan  

mengadakan  event-event  promosi  yang  lebih 

unik  dan  berbeda,  seperti  mengadakan  pameran  

tiap  akhir  pekan yang  dilengkapi  dengan  

hiburan-hiburan  dan  pemberian  potongan harga 

agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli 

produk UKM dan menciptakan pasar baru yang 

fungsinya memberikan tempat kepada pelaku 
UKM yang ada di lingkungan eks lokalisasi Jarak- 

Dolly sebagai lahan mereka memasarkan produk 

UKMnya. Tentunya faktor anggaran sangat 

diperlukan dalam usaha masyarakat eks  lokalisasi  

Jarak- Dolly, karena minimnya modal yang 

mereka punya menjadi kendala dalam 

mengembangkan usaha mereka.  

B.  Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) dan 

juga pemerintah kota Surabaya dengan 

masyarakat terdampak eks lokalisasi Jarak- Dolly 
harus adanya komitmen bersama yang dilakukan 

agar pengembangan kapasitas kedepannya dapat 

berjalan searah dan lebih efektif. 
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