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This research studies about voting behavior, especially voting behavior of Putat 

Jaya, Sawahan District in Surabaya mayoral election year 2015. Where there is a 

policy od closing of the localization that held close to the mayora election. The 

existence of this policy would have an effect on the voting behavior, whether 

support or reject this policy. However, it turn out the result od support the 

candidates who implement the policy of closure although considered detrimental 

to the surrounding community. By using through rational choice theory to view 

view the voting behavior in the mayoral election. Method that use in theis 

research is qualitative method. Data obtained through interview, observation, and 

study literature. This research observe for answer related factor that influencing 

voting behavior. The result of this research indicates  the influence of support of 

candidates who close the localization to the wishes of Putat Jaya’s to be escape 

from negative stigma of localization in their environment, the existence of the 

program acceptable to citizen becaude they felt the direct benefit, and the role of 

the religious leaders in changing the citizens related to the adverse impacts of 

localization. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan syarat negara demokrasi. Melalui 

pemilu berarti sudah menyerahkan keseluruhan kedaulatan kepada rakyat dalam 

hal memilih dan menentukan calon-calon pemimpin untuk pengambil keputusan 

dalam hal urusan kenegaraan dan atas nama rakyat. Bangsa yang matang 

menyelenggarakan demokrasi maka suatu kewajiban melaksanakan pemilu.
1
 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu syarat sebuah negara demokrasi. 

Penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi ini, harus terlaksana dengan teratur. 

Keterlibatan rakyat juga ada aturannya, yaitu seluruh rakyat berhak memilih dan 
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dipilih secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya pemilih 

diperbolehkan mengikuti rangkaian kegiatan pemilu meliputi kampanye politik 

maupun mengamati proses penghitungan suara (pungra).
2
 

Pemilu di Indonesia pertama kali tahun 1955 hingga sekarang. Pemilu 

dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 

serta walikota dan wakil walikota diatur dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 

Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat (4). Selain itu, dalam Undang-

Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pelaksanaan pemilukada 

(pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) dipilih secara langsung oleh 

rakyat. Pertama kali pemilukada dilaksanakan tahun 2005. 

Pendekatan kepada pemilih (warga) untuk melaksanakan pemilukada, 

sama hal-nya dengan konsep demokrasi berdasarkan otonomi daerah, dengan 

harapan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik 

secara sehat dan keterlibatan penuh oleh masyarakat. Dalam hal ini para calon 

yang diusung oleh partai politik, saling berlomba memberikan kebijakan dan 

program dengan harapan mmemberikan pengaruh terhadap masyarakat pada 

pelaksanaan pemilu. 

Program Pemerintah Kota Surabaya (pemkot) Surabaya yang menjadi 

sorotan warga yakni penutupan Lokalisasi Dolly. Saat itu Walikota Surabaya 

yaitu Dr. (H.C) Tri Rismaharini bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 

jajaran samping atau yang terkait telah resmi berhasil menutup Lokalisasi Dolly di 

Kelurahan Putat Jaya tepat pada tanggal 18 Juni 2014.
3
 Penutupan tersebut 

merupakan konsekwensi antara kebijakan publik dan partisipasi warga terdampak 

dalam memilih pemimpin berikutnya. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan publik terhadap perilaku memilih, 

khususnya dari kacamata pendekatan pilihan rasional di Kelurahan Putat Jaya 

Kecamatan Sawahan di pemilukada Surabaya tahun 2015. Serta mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih warga Kelurahan Putat Jaya 

terkait kebijakan penutupan Lokalisasi Dolly pada Pemilukada Surabaya tahun 

2015. Hal tersebut dianggap beresiko karena 18 bulan kemudian diselenggarakan 

pemilihan Walikota Surabaya tanggal 9 Desember 2015. 
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B. Kebijakan Publik 

Konsep-konsep studi kebijakan publik yaitu memiliki berbagai tujuan, 

nilai dan praktik. Selain itu merupakan produk buatan pemerintah dan bukan 

oragnisasi atau swasta.  Kebijakan publik juga merupakan suatu pilihan oleh 

pemerintah yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.  

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 

04/ M.PAN/ 4/ 2007 kebijakan publik diartikan sebagai bentuk peraturan formal 

dan legal serta terkodifikasi serta pernyataan yang dinyatakan di depan publik 

oleh pejabat publik. 

Sesuai dengan pengertian kebijakan publik, Pemerintah Kota Surabaya 

menyatakan pada publik terkait “kebijakan penutupan Lokalisasi Dolly”. 

Kebijakan tersebut untuk merubah pandangan negatif tentang Lokalisasi Dolly. 

Penutupan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1999 tentang 

Larangan Menggunakan Bangunan/ Tempat untuk Perbuatan Asusila serta 

Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila. 

Kebijakan tersebut pro dan kontra bagi masyarakat sekitar Lokalisasi 

Dolly, Kelurahan Putat Jaya. Saat ada lokalisasi tersebut, masyarakat mudah 

mencari rupiah dengan cara berjualan dan usaha kecil lainnya. Namun setelah ada 

penutupan, tentu penghasilan mereka sedikit karena sudah hampir tidak ada orang 

yang ber-ramai-ramai berkunjung di sekitar Kelurahan Putat Jaya. Berbeda 

dengan masyarakat yang setuju kebijakan tersebut. Karena hal tersebut dianggap 

memicu dampak psikologis yang negatif bagi generasi muda kelak. 

Pemerintah Kota Surabaya sudah mempertimbangkan dampak dan solusi 

penutupan tersebut dengan program-program sebagai pengganti mata pencaharian 

dan dengan harapan psikologis para generasi penerus di Lokalisasi Dolly dan 

sekitarnya berangsur-angsur pulih menjadi kawasan yang layak huni. Selain itu, 

Pemerintah Kota Surabaya juga akan menjadikan wilayah tersebut menjadi sentra 

usaha kecil dan menengah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan 

pengawasan dan pemantauan pemerintah.  

 

C. Pemilu dan Pemilukada 



Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dilaksanakan pertama kali tahun 

1955. Dari sekian tahun pelaksanaan pemilu hingga sekarang, berbagai cara dan 

pelaksanaan pemilu pun bervariasi. Pemilu sendiri bertujuan untuk menghasilkan 

wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Tahun 2004 merupakan pemilu 

secara langsung yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih presiden. Dan tahun 

2005 berkembang pemilihan kepala daerah (pemilukada). 

Proses pemilukada juga bergantung pada peran aktif rakyat dalam 

menentukan pilihan kepala daerah merupakan hasil konsekwensi atas 

desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dari 

pemilukada tersebut, dalam mengenal calon pemimpin diharapkan rakyat lebih 

dekat dan mengenal.   

 

D. Perilaku Memilih  

Dalam partisipasi politik yang kecenderungan pada arah demokratis, 

perilaku memilih diartikan sebagai konstituen atau masyarakat umum. Pemilih 

dijadikan tujuan utama bagi para kontestan untuk dipengaruhi dan diyakinkan 

agar memberikan dukungan dan suaranya kepada calon atau kontestan tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pemilih, yakni (1) setiap 

individu pemilih memiliki kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai tertentu yang 

berbeda dalam menentukan pilihan; (2) penggunaan media massa dalam 

penyebarluasan calon wakil rakyat, akan mempengaruhi kualitas opini rakyat; (3) 

partai politik atau kontestan juga akan menjadi pertimbangan bagi rakyat  

berdasarkan latar belakang, citra dan reputasi serta kualitas para calon pemimpin 

dengan sudut pandang rakyat sendiri. 

Berdasarkan pengalaman pilkada di beberapa daerah seperti Sumatera 

Utara, Sulawesi, maupun di saat orde baru, maka penelitian semoga menjadi 

referensi tambahan dengan kajian masyarakat Putat Jaya dan melihat  pengaruh 

faktor kandidat serta ketokohan kandidat dan hubungan antara persepsi kebijakan 

penutupan lokalisasi, baik yang setuju dengan kebijakan maupun yang menolak 

kebijakan di wilayah Kelurahan Putat Jaya  dan perilaku  memilih  masyarakat 

dalam Pemilukada Kota Surabaya tahun 2015. 



Dalam khazanah ilmu politik, ada dua pendekatan yang sering digunakan 

dalam menguraikan sebuah perilaku memilih :  

1. Pendekatan Sosiologis 

Model pendekatan ini berkembang di Eropa, yang kemudian 

dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Amerika yang punya latar 

belakang pendidikan Eropa. Di kalangan ilmuwan model ini sering 

dikenal dengan Mahzab Columbia(The Columbia School of Electoral 

Behaviour). 

Pendekatan ini menekankan signifikasi dari karakteristik dan 

adanya pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial (meliputi jenis 

kelamin, umur, agama, status sosial, pekerjaan dan sebagainya. Hal 

tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam menjelaskan perilaku 

memilih. Organisasi profesi, organisasi keagamaan, maupun 

pengelompokan informal (contoh keluarga) memiliki signifikasi 

dalam menjelaskan perilaku memilih seseorang. 

Pemilahan seperti tersebut tidaklah selalu ada dalam setiap 

masyarakat. kelemahan lain dari model pendekatan ini memilih 

bukanlah tindakan kolektif, melainkan tindakan secara pribadi atau 

individu. Selalu ada kemungkinan terjadinya penyimpangan norma 

dan keyakinan kelompok pada saat menentukan pilihan.
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2. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan Psikologis ini dikembangkan di Amerika Serikat 

melalui Survey Research Centre Michigan University. Yang kemudian 

dikenal dengan Mahzab Michigan. 

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku memilih seseorang 

sangat dipengaruhi oleh kekuatan psikologis, yaitu sosialisasi dan 

sikap. Kondisi psikologis merupakan hasil dari adanya sosialisasi.  

 

3. Pendekatan Rasional 
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Secara rasional setiap individu manusia telah didasari nalar 

untuk memaksimalkan kegunaan serta menghasilkan kepuasan pada 

keinginan dan kebutuhan. Artinya dalam hal ini akan melibatkan aktor 

yang menjadi kunci penting dalam bertindak. Aktor akan berpikir 

dengan logis, rasional dalam menentukan pilihan maupun keputusan. 

Apabila dikaitkan dengan perilaku memilih warga Putat Jaya, maka 

selaku aktor dalam memilih juga akan mempertimbangkan berbagai 

isu politik yang terjadi dan kandidat yang diajukan, apalagi 18 bulan 

pasca penutupan Lokalisasi Dolly dilaksanakan pemilihan Walikota. 

 

E. Metode Penelitian 

Penentuan metode penelitian sangat penting dalam menjawab permasalah 

yang dibahas. Karena penelitian ini tergolong dalam bidang sosial, maka harus 

berbanding lurus metodenya. Untuk itu peneliti dalam hal ini menentukan metode 

penelitian kualitatif. Serta didukung dengan analisis deskriptif dan untuk 

penggalian data melalui wawancara berdasarkan isian kuesioner, lalu 

dideskripsikan dan dianalisa berdasarkan kenyataan bidang sosial tersebut secara 

mendalam dan diinterpretasikan dengan data pendukung lainnya. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan 

Sawahan. Lokasi tersebut menarik diteliti karena beberapa waktu sebelum 

pemilukada 2015 terlaksana, telah dilakukan penutupan Lokalisasi Dolly, dimana 

lokalisasi tersebut sangat lama menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar. 

Namun hasil pada pemilu tersebut menjadi suatu fenomena yaitu kemenangan dari 

pasangan calon (paslon) Tri Rismaharini. 

Penutupan Lokalisasi Dolly melibatkan aktor-aktor di Kota Surabaya, 

yaitu Pemerintah Kota Surabaya, tim sukses, tokoh masyarakat, maupun warga 

yang terdampak. Peniliti juga membutuhkan informan dan narasumber yang 

nantinya dijadikan subjek untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan. 

Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling yang dalam 

pemilihannya dipilih dengan sengaja dan ada beberapa pertimbangan tertentu.
5
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F. Gambaran Umum Kelurahan Putat Jaya 

Putat Jaya merupakan salah satu nama jalan yang terletak di kawasan 

Kelurahan Putat Jaya. Kelurahan Putat Jaya merupakan wilayah Kecamatan 

Sawahan dan merupakan salah satu dari enam kelurahan lainnya. Wilayah Putat 

Jaya dahulu dikenal dengan ikon “Dolly”. Upaya penutupan Lokalisasi Dolly 

bertujuan untuk merubah konotasi negatif. Dengan merubah namanya menjadi 

wilayah Putat Jaya. 

Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menghapus nama identik/ ikon 

tersebut, berdampak besar pada warga sekitar. Karena warga sendiri kurang pas/ 

nyaman apabila disebut-sebut apabila alamatnya terletak di kawasan merah 

tersebut. 

 

 

G. Penutupan Lokalisasi  

Pada tanggal 18 Juni 2014 penutupan Lokalisasi Dolly resmi dilaksanakan. 

Dilanjutkan pada Rabu malam tanggal 18 Juni 2014 di Gedung Islamic Center, Jl. 

Dukuh Kupang, warga Putat Jaya diundang dan melalui perwakilan 107 orang 

dibacakan deklarasi yang intinya menginginkan wilayah Putat Jaya menjadi 

wilayah yang bebas dari segala jenis kejahatan, maksiat dan prostitusi. 

Tidak sampai di deklarasi itu saja, tetapi masih banyak penolakan dari 

warga dan ormas. Termasuk para PSK mendapat dukungan dari berbagai pihak, 

melakukan perlawanan kepada Walikota Surabaya. Kelompok terbesar yang 

melakukan perlawanan yaitu para germo, preman dan pedagang, karena 

perekonomiaannya bergantung pada kejayaan lokalisasi saja. 

Penutupan Lokalisasi Dolly oleh Walikota Surabaya tersebut, sudah 

disiapkan solusinya. Peluncuran program-program pelatihan untuk bekal 

membuka peluang usaha secara mandiri berupa UKM, sampai dengan alih profesi 

menjadi tenaga operasional pemkot Surabaya yang disesuaikan dengan kriteria 

dan kebutuhan. Bagi ibu rumah tangga juga dibekali dengan kemampuan yang 

nantinya dapat menunjang perekonomian keluarga. Selain itu bangunan yang 

dulunya dijadikan wisma, pemkot membangunnya menjadi fasilitas umum dan 

sentra UKM. 



 

H. Perilaku Memilih warga Kelurahan Putat Jaya 

Penutupan Lokalisasi Dolly, menimbulkan perubahan perilaku memilih 

warga di Kelurahan Putat Jaya. Namun jika hal ini dihubungkan dengan adanya 

pemilukada yang kebetulan berdekatan dengan pelaksanaan penutupan lokalisasi 

tersebut, karena dari hasil Pemilukada malah terjadi kenaikan tingkat partisipasi 

politik warga Putat Jaya, karena dari hasil yang dimunculkan dari pemilukada 

malahan terjadi kenaikan tingkat partisipasi politik warga Putat Jaya, dari jumlah 

yang menggunakan hak pilih, maupun suara yang mendukung Risma (selaku 

penginisiasi penutupan lokalisasi). Berdasarkan data perolehan suara warga dalam 

berpartisipasi pada pemilukada tahun 2010 yaitu sebanyak 12.153 orang (34,99%) 

meningkat pada periode pemilukada tahun 2015, yaitu menjadi 16.729  (51,94%).  

 

Diagram 4.7 

 

Diagram 4.8 



 

Kenaikan suara yang memilih Risma juga meningkat, tahun 2010 

sebanyak 6.086 suara, meningkat pada tahun 2015 menjadi 12.924 suara. 

Kenaikan suara ini dapat diartikan bahwa warga Putat Jaya mendukung kebijakan 

penutupan Lokalisasi Dolly serta menerima berbagai tawaran program sebagai 

pengganti pasca-penutupan tersebut. Selain itu merupakan dukungan bagi 

Walikota Surabaya yang maju sebagai calon petahana pemilukada 2015. 

 

I. Analisa Data 

Keberadaan Dolly membuat posisi pemerintah dalam dilema, di satu sisi 

keberadaanya dianggap meresahkan masyarakat, disisi lain menunjang kehidupan 

masyarakat, khususnya di bidang ekonomi warga. Namun, dilihat antara dampak 

positif maumpun negatif, yang berdampak buruk bagi  generasi berikut yang 

tumbuhkembang di  lingkungan yang bercampur antara lokalisasi dan rumah 

tangga penduduk. Oleh karena itu perlu adanya campurtangan pemerintah dengan 

mengatasi dampak dari penutupan Dolly. Dari hasil wawancara dengan beberapa 

informan di dapat beberapa informasi yang diperlukan untuk dianalisa lebih lanjut 

dalam penelitian ini. 

 

J. Penutupan Lokalisasi Dolly Oleh Tri Rismaharini 

Upaya penutupan Lokalisasi Dolly merupakan usaha Walikota Surabaya 

dalam rangka menyelamatkan psikologis calon generasi bangsa (anak-anak) yang 

sudah lama mengenal dunia prostitusi. Serta untuk menegakkan undang-undang 

terkait Hak Asasi Manusia dan memulihkan kembali kemartabatan para wanita. 



Untuk itulah pemkot memberikan pembelaan untuk memberikan stigma 

baru yang melekat pada Putat Jaya. Di lain sisi warga yang ber-KTP Surabaya 

nantinya dapat diuntungkan dengan kebijakan penutupan ini. Sedangkan orang 

merasa dirugikan adalah orang-orang pendatang yang kehidupannya bergantung 

pada ramainya lokalisasi. 

Terdapat pula partai politik yang memberikan perlawanan terahadap kebijakan 

penutupan tersebut. Namun itu hanya dilihat berdasarkan pada permasalahan sosial pada 

prostitusi di Dolly. Hal tersebut senada dengan semboyan partai “wong cilik” yang 

menyadari akan perekonomian warga yang hanya bergantung pada ramainya lokalisasi di 

Dolly
6
. Tidak memperdulikan elemen yang menolak, Risma tetap melaksanakan 

kebijakan itu, dan Risma-pun tutup mata, tutup telinga dan mulut ketika upayanya itu 

tidak ada dukungan dari partai-partai lain terkait penutupan Lokalisasi Dolly.
7 

Adanya pro dan kontra, baik yang mendukung ataupun yang menolak 

adanya penutupan lokalisasi, baik dari warga asli yang ternyata selama ini ingin 

lepas dari stiga lokalisasi. Dan pihak yang umumnya berasal dari orang luar yang 

tidak setuju karena apabila tetap dilakukan penutupan Lokalisasi Dolly sama 

halnya dengan menutup mata pencaharian yang ada di lokalisasi. 

Berbagai tekanan yang ada, dapat menjadi masukan bagi warga terkait 

dampak penutupan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya. 

Karena pelaksanaan penutupan lokalisasi berdekatan dengan pelaksanaan 

Pemilukada Kota Surabaya yang beresiko secara politis. 

Tawaran-tawaran program dari pemkot yang diberikan tidak mudah 

diterima seluruh masyarakat, karena harus merubah mindset warga terdampak 

penutupan. Karena ketika Lokalisasi Dolly sebelum ditutup, mereka mudah 

memperoleh penghasilan yang cepat dalam jumlah besar. Namun setelah 

penutupan, mereka diberi tawaran program yang penghasilannya jauh lebih kecil 

dari sebelumnya. 

Namun setelah melihat langsung dan merasakan bahwa tawaran tersebut 

nyatanya ada dan direalisasi, warga menjadi semakin yakin. Selain itu warga 

menyadari apabila hal tersebut dilihat dari penjelasan agama bahwa pekerjaan, 
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penghasilan perekonomian dan rejeki mereka saat ini lebih halal dan barokah 

daripada yang dulu. 

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

tidak hanya sampai di bidang ekonomi saja, melainkan juga mengubah “wajah” 

bangunan yang dulunya wisma menjadi fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat pelatihan warga, olahraga dan aktivitas positif lainnya serta sarana 

bermain anak-anak yang terbaik. Serta menciptakan kesan baru bahwa bukan lagi 

tempat lokalisasi melainkan tempat yang nyaman, kreatif dan bermanfaat untuk 

generasi muda dan warga. 

 

K. Program Pasca Penutupan 

Pemkot telah menyiapkan program-program sebagai pengganti penutupan. 

Yang paling banyak yakni dari hal perekonomian. Mulai dari pelatihan, bantuan 

UMKM, sampai dengan beralih profesi menjadi tenaga operasional di pemkot 

Surabaya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemkot. Melihat peluang tawaran 

tersebut sebagi program yang nyata, maka masyarakat semakin yakin untuk 

menerima program tersebut. 

Tawaran dan program dari kebijakan penutupan tersebut akhirnya banyak 

diminati warga, karena dianggap dapat dijadikan pengganti (mata pencaharian) 

masa depan pasca penutupan tersebut. Selanjutnya alih tenaga menjadi tenaga 

operasional pemkot Surabaya juga direspon baik oleh warga terdampak, karena 

mereka yakin bahwa tawaran dari pemkot dapat membantu lepas dari kehidupan 

lokalisasi. 

 

L. Perilaku Memilih Warga Terdampak 

Dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly, Walikota Surabaya bersama 

jajarannya telah mempersiapkan program-program untuk warga Putat Jaya. Hasil 

program-program tersebut-lah yang menjadi respon warga Putat Jaya dalam 

pemilukada 2015. Respon tersebut berupa dukungan/ suara/ pemilih atau malah 

tidak ada sama sekali. 

Akhirnya dari hasil pemilukada 2015, paslon Risma – Whisnu 

mendapatkan suara dukungan yang tinggi. Dalam hal ini sebagai calon pemimpin 



baru, kebijakan dan program Risma telah diterima warga terdampak. Tim sukses 

(timses) dalam penyampaian/ kampanye saat itu mensosialisasikan kebijakan dan 

program pemerintah diterima dan dirasakan langsung tidak hanya janji semata.  

Apabila digunakan teori pilihan rasional Coleman, terdapat dua unsur 

utama yang mempengaruhi perilaku memilih warga terdampak, yaitu aktor dan 

sumber daya. Adapun selaku aktor adalah pemangku kepentingan, timses dan 

pemerintah, sedangkan sumber daya adalah warga pengguna hak pilih dan 

program-program pasca penutupan. Peran aktor dan sumber daya saling bersinergi 

untuk mempengaruhi perilaku memilih warga terdampak. Apabila aktor telah 

maksimal menjalankan peran dalam berkampanye/ sosialisasi terkait program-

program yang menguntungkan, penuh nilai dan tujuan serta dapat segera 

dirasakan, maka akan menghasilkan kepuasan, yaitu berupa dukungan suara/ 

pemilih yang hampir sesuai perkiraan/ target/ keinginan. 

 

M. Kesimpulan 

Lokalisasi Dolly merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai pusat 

praktek prostitusi di Kota Surabaya, yang terletak di Kelurahan Putat Jaya 

Kecamatan Sawahan. Adanya lokalisasi tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Dianggap kelebihan yaitu dapat menghidupi warga sekitar dengan 

memberikan mata pencaharian sebagai pedagang makanan, jasa loundry dan lain-

lain. Sedangkan di sisi lain dianggap kekurangan yakni menjadikan masyarakat 

resah terkait lingkungan serta dampak negatif berupa lingkungan yang kurang 

kondusif untuk keluarga. 

Melalui upaya pemkot Surabaya meng-implementasikan Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan menggunakan bangunan 

atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan 

asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan penutupan 

lokalisasi di wilayah kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan. 

Hasil kebijakan penutupan Lokalisasi tersebut dapat dinilai positif atau 

negatif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui partisipasi/ 

dukungan/ suara warga baik yang setuju maupun menolak kebijakan tersebut 

dalam pemilukada 2015. Dari hasil pelaksanaan Pemilukada kota Surabaya tahun 



2015 dapat dilihat bahw perbandingan hasil partisipasi warga kelurahan Putat Jaya 

pada pelaksanaan pemilukada 2015 sebanyak 51,94%, hal ini dapat diartikan 

mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pemilukada 2010 yang hanya 

mendapat perolehan tingkat partisipasi warga Putat Jaya sebanyak 34,99%. Hal 

tersebut senada dengan hasil yang berupa suara dukungan untuk Risma 

mengalami kenaikan dari 6.086 suara (Pemilukada 2010) menjadi 12.924 suara 

(pada Pemilukada 2015). 

Dari penelitian tersebut disampaikan bahwa perilaku memilih masyarakat 

Putat Jaya  dalam Pemilukada kota Surabaya tahun 2015 dipengaruhi oleh : 

1. Adanya dampak psikologis 

Dukungan Risma terhadap penutupan lokalisasi dipandang sebagai 

dukungan pada warga Putat Jaya yang memang sejak lama 

menginginkan adanya penutupan lokalisasi dan merubah stigma 

negative yang selama ini melekat pada lingkungan mereka dan ingin 

merubah lingkungan yang selama ini berkesan negatif menjadi 

lingkungan tempat tinggal yang normal. Terlebih dengan keyakinan 

dan ketegasan Walikota Surabaya yang konsisten menutup lokalisasi 

tersebut meski mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak, 

menambah keyakinan warga untuk memilih dalam Pemilukada 2015. 

2. Program yang dapat dirasakan masyarakat 

Bentuk dukungan yang signifikan dalam Pemilukada 2015 tentu tidak 

dapat dilepaskan dari penanganan ex lokalisasi yang diwujudkan 

dengan beberapa program, khususnya menanggulangi dampak sosial 

dan dampak ekonomi sebagai hal yang dikeluhkan warga terdampak 

penutupan lokalisasi. Berbagai keluhan tadi direspon oleh pemerintah 

dengan berbagai program untuk menanggulangi permasalahan warga 

terdampak penutupan. 

Berbagai program yang ditawarkan tadi dapat direspon dengan baik, 

karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Citra Tri Rismaharini 

dapat dibaca baik oleh warga Putat Jaya melalui kebijakan penutupan 

dan program penanganan dampak penutupan sebagai sesuatu yang 

nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga yang akhirnya 



diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik berupa dukungan pada 

Pemilukada 2015. 

3. Dukungan para pemuka agama 

Para pemuka agama juga mendukung dan dukungan ini sangat 

signifikan untuk merubah mindset warga dengan menjelaskan dan 

mensosialisasikan dengan warga, terutama terkait pemahaman warga 

yang berada di lingkungan sekitar ex lokalisasi terkait penghasilan 

yang selama ini mereka dapatkan,  bahwa rejeki yang diperoleh dengan 

mudah dan jumlah besar selama ini kurang barokah karena didapatkan 

dari pekerjaan yang tidak diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan 

jika adanya penutupan lokalisasi, maka rejeki yang didapat akan lebih 

barokah dan membawa kenyamanan untuk hidup dan diterima baik 

oleh keluarga masing-masing. 

 

N. Saran 

Program-program pasca penutupan yang berhasil dilaksanakan, agar 

senantiasa terus menerus mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kota 

Surabaya dan dapat dikembangkan secara inovatif. Pengembangan dan 

pendampingan secara terus menerus dan konsisten, hasilnya dapat dirasakan terus 

menerus oleh warga dan generasi/ anak-anak di kemudian hari. Selain itu 

berangsur-angsur usaha memulihkan Putat Jaya sebagai kampung yang bebas 

prostitusi-pun berhasil. Dan kelompok-kelompok lain yang berharap akan 

kembalinya proyek prostitusi dapat dicegah dan akhirnya dapat mengikuti 

program yang telah disiapkan oleh pemerintah. 

Demikian juga dengan pelaksanaan kebijakan yang tepat  dan mengena 

untuk warga dapat dilihat  dan dirasakan secara nyata oleh warga dapat dirasakan 

sebagai kebijakan yang dapat dibaca oleh warga  sebagai kebijakan yang tepat, 

sesuai dan memang dibutuhkan warga yang akhirnya membentuk citra positif 

terkait pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya.
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