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ABSTRAK 

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia juga tentunya memiliki andil dalam 

memajukan ekonomi kreatif, salah satunya ialah perubahan wajah dolly yang menjadi kawasan 

Industri Kreatif di Surabaya. Dolly dahulu menjadi salah satu penyumbang APBD terbesar setiap 

bulannya bagi pemerintah Surabaya, puluhan miliar rupiah, perputaran uang yang masuk dari 

praktik haram dan menjadi penopang hidup warga terdampak. Wali Kota Tri Rismaharini 2015 lalu 

mantap menutup kawasan tersebut. Berkat keberanian dan dukungan dari berbagai pihak, Dolly 

akhirnya mendapat pembaruan dari wajah kelamnya menjadi Rumah Kreatif. Pemerintah Kota 

Surabaya melakukan pembangunan kawasan industry kreatif Dolly menjadi rumah kreatif yang 

sekarang disebut Dolly Saiki Point (DS Point). Untuk dapat bertahan, pembangunan DS Point 

sebagai rumah kreatif membutuhkan perencanaan yang terstruktur agar nantinya Dolly tetap dapat 

berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan sustainable development sebagai 

upaya perencanaan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk kembali memberi manfaat ke 

dalam lingkungan sosial, ditantang di permasalahan Dolly Saiki ini. Sementara itu isu ekonomi 

kreatif tentang pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan 

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi UKM di 

DS Point membutuhkan pendekatan sustainable design merupakan cara perancangan benda fisik, 

lingkungan binaan, dan pelayanan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan 

ekologi. Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penyusunan sustainable development program 

Rumah Kreatif DS Point Kota Surabaya yang berorientasi pada peningkatan kehidupan sosial dan 

ekonomis berupa roadmap (peta jalan) dalam jangka menengah hingga tahun 2021. 

Kata kunci: Dolly, Ekonomi Kreatif, Rumah Kreatif, Sustainable design,Sustainable Development 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan manusia, dan pencapaian 

masa depan yang berkelanjutan memiliki 

sejarah intelektual yang panjang dan 

kompleks. Dalam buku 1910-nya The Fight 

for Conservation, ahli konservasi Amerika 

Gifford Pinchot menekankan: hak generasi 

sekarang untuk menggunakan apa yang 

dibutuhkannya dan semua yang 

dibutuhkannya dari sumber daya alam yang 

ada sekarang merupakan kewajiban kita 

supaya keturunan kita tidak akan 

kehilangan apa yang mereka butuhkan.  

Pendekatan sangat bottom-up-ini 

menunjukkan bahwa masa depan yang 

berkelanjutan akan muncul jika kondisi 

biofisik dan sosial diperlukan untuk 

mendukung aktivitas ekonomi dan 

perkembangan manusia dari generasi ke 

generasi berikutnya. Selain itu, penekanan 

pada kebutuhan pertemuan daripada 

mempromosikan pertumbuhan atau 
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memuaskan preferensi konsumen sebagai 

ciri khas "pembangunan. 

Kawasan Dolly dahulu adalah tempat 

pemakaman warga Tionghoa pada zaman 

penjajahan Belanda. Namun pemakaman ini 

disulap oleh seorang Noni Belanda bernama 

Dolly sebagai tempat prostitusi khusus bagi 

para tentara negeri kincir angin itu. Bahkan 

keturunan tante Dolly juga disebut-sebut 

masih ada hingga kini malah tidak 

meneruskan bisnis tersebut. Berjalannya 

waktu, Dolly tidak hanya dikunjungi 

prajurit Belanda saja namun warga pribumi 

dan saudagar yang berdagang di Surabaya 

juga ikut menikmatinya. Sedikitnya 

terdapat 800 wisma 9000 lebih pelacur yang 

berada di kawasan tersebut. Dolly yang 

disebut sebagai salah satu lokalisasi 

prostitusi terbesar se-Asia Tenggara 

akhirnya menjadi tumpuan hidup tidak 

hanya bagi pelayan para pengunjung saja, 

bahkan ribuan pedagang kaki lima serta 

tukang parkir menggantungkan hidup 

mereka di sana. Dolly juga diyakini 

menjadi salah satu penyumbang APBD 

terbesar setiap bulannya bagi pemerintah 

Surabaya. Faktor-faktor tersebut yang 

menjadikan prostitusi dolly tidak dapat 

dihentikan. Namun berbeda dengan Wali 

Kota Tri Rismaharini, perempuan nomor 

satu di Surabaya tersebut akhirnya mantap 

menutup kawasan tersebut, sekalipun 

nyawa taruhannya. Hampir seribu anggota 

Brimob dan Sabhara diterjunkan untuk 

menjaga lokasi deklarasi. Tiga unit mobil 

water canon juga disiagakan di depan pintu 

masuk Islamic Center tempat deklarasi 

tersebut digelar. Berkat keberanian dan 

dukungan dari berbagai pihak, Dolly 

akhirnya pembaruan dari wajah kelamnya 

menjadi Rumah Kreatif. 

Kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia 

saat ini terlihat semakin nyata, hal ini dapat 

dilihat bahwa PDB sektor ekonomi kreatif 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Berdasarkan data statistik ekonomi kreatif 

2016, dalam lima tahun terakhir, yakni 

2010-2015, besaran PDB ekonomi kreatif 

mengalami kenaikan dari Rp 525,96 triliun 

menjadi Rp 852,24 triliun atau meningkat 

rata-rata 10,14% per tahun. Dari 16 sub 

sektor ekonomi kreatif, sub sektor kuliner 

memberikan kontribusi yang cukup besar 

yaitu 30% dari total pendapatan sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Kota 

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di 

Indonesia juga tentunya memiliki andil 

dalam memajukan ekonomi kreatif, salah 

satunya ialah perubahan wajah dolly yang 

menjadi kawasan Industri Kreatif di 

Surabaya.  

Eks lokalisasi Dolly terus berbenah usai 

dialihfungsikan pada tahun 2015 lalu. 

Pemerintah Kota Surabaya melakukan 

pembangunan Dolly menjadi rumah kreatif 

yang sekarang disebut Dolly Saiki Point 

(DS Point). Terletak di Gang Lebar Dolly 

tersebut menjadi ruang pamer baru untuk 

menjual hasil produk-produk UKM warga 

terdampak seperti produk kripik samiler, 

batik tulis, kripik produk UKM sigquel, 

pomade Prabujali, dan lain-lain. Hal ini 

bertujuan agar mereka yang dahulunya 

menggantungkan hidupnya pada bisnis 

prostitusi dapat memiliki sebuah usaha 

dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka 

beserta keluarganya kini pemkot berharap 

pendekatan sustainable development dapat 

merubah mereka menjadi pahlawan 

ekonomi kreatif. Di sana, UKM memiliki 

fasilitas yang tidak dipungut biaya untuk 

memamerkan produknya, sehingga warga 

dolly dapat terus berinovasi dan memiliki 

usaha. Tidak hanya merancangkan ruang 

pamer, pemerintah juga berupaya 

memberikan fasilitas lebih untuk rumah 

produksi UKM-UKM tersebut. Risma ingin 

dolly yang dulunya sebagai kawasan 

prostitusi tidak hanya berakhir begitu saja, 

nama Besar Dolly tidak boleh hilang karena 

Dolly merupakan kampung seribu cerita 

didalamnya.  

Untuk dapat bertahan, pembangunan DS 

Point sebagai rumah kreatif membutuhkan 

perencanaan yang terstruktur agar nantinya 

Dolly tetap dapat berkembang dalam jangka 

waktu yang panjang. Hal-hal inilah yang 

melatarbelakangi penyusunan roadmap 

(peta jalan) Rumah Kreatif DS Point Kota 

Surabaya dalam jangka menengah hingga 
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tahu 2021. Dengan adanya roadmap ini, 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

program-program yang nantinya akan di 

jalankan oleh berbagai pihak terkait 

sehingga DS Point dapat berjalan dan 

berkembang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka ditentukan 

rumusan masalah yang ada sebagai berikut :  

- Sustainable development dalam ranah 

sosial sebagai sebuah strategi belum 

dimanfaatkan dalam menyelesaikan 

permasalahan sosial di Surabaya 

- Belum maksimalnya pengembangan 

Dolly menjadi rumah kreatif DS Point  

- Belum adanya perencanaan yang 

terstruktur pada pembangunan DS Point 

dalam jangka waktu menengah 

 

Bagaimana menyusun sebuah perencanaan 

roadmap rumah kreatif DS Point Eks 

Lokalisasi Dolly dalam jangka menengah 

dengan pendekatan sustainable 

development ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Ruang lingkup permasalahan yang akan 

dibahas nantinya adalah:  

- Pendekatan sustainable development 

berbasis ekonomi kreatif 

- Output penelitian adalah penyusunan 

roadmap pengembangan Rumah Kreatif DS 

Point dalam kategori jangka menengah 

hingga 2021  

- Rumah kreatif yang dikembangkan hanya 

yang berada dalam naungan kewenangan 

DKPP KMS  

 

2. PUSTAKA 

2.1 Sustainable development 

Dalam bukunya L’Economique et le vivant 

(1979) Passet, Rene me mendeskripsikan 

sustainable development terkait dengan 3 

kata kunci yaitu sosial, lingkungan dan 

ekonomi. Sementara Scerri (2010) 

Sustainable development adalah 

kemampuan ekonomi untuk kembali 

memberi manfaat ke dalam lingkungan 

sosial dan memperlakukan ekologi sebagai 

persimpangan untuk keseimbangan sosial 

dan alam. Hal itu terlihat dari diagram 

Johan Dreo’ tentang prinsip sustainable 

development dibawah ini.  

 
Bagan 1. “Sustainable Development” oleh Johann 

Dreo 

 

Maka dalam konteks pertumbuhan tata kota 

dan perencanaan wilayah seperti perubahan 

wajah dolly haruslah ditempuh dengan 

pertimbangan  sosial kemasyarakatan yang 

berdampak pada peningkatan ekonomi 

warga dengan meminimalisasi dampak 

lingkungan. Karena itu dibutuhkan 

pendekatan ekonomi kreatif dalam 

penyusunan solusi DS Point 

2.2 Sustainable design 

Biasa dikenal dengan juga dengan eco-

design, atau desain berkelanjutan adalah 

filosofi perancangan benda fisik, 

lingkungan binaan, dan pelayanan agar 

sesuai dengan prinsip keberlanjutan sosial, 

ekonomi, dan ekologi (Mclennan, 2004). 

Desain sendiri 

Desain kini tidak terlepas dari produk dan 

layanan, dalam yang menyediakan 

pengiriman produk dan layanan yang 

kohesif. Model Product system service ini 

muncul sebagai sarana untuk 

memungkinkan konsumsi kolaboratif dari 

produk dan layanan, dengan tujuan hasil 

pro-lingkungan 

 

2.3 Ekonomi Kreatif 

Edna dos Santos (2010) menguraikan 

berkembangnya definisi Ekonomi Kreatif 

sejak dinyatakan oleh Kelompok Kerja 

Industri Kreatif Pemerintah Inggris  (1997) 

yang diadaptasi Kementrian Perdagangan 

RI sebagai: “Industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta 
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bakat individu untuk menciptakan 

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 

melalui penciptaan dan pemanfaatan daya 

kreasi dan daya cipta individu tersebut” 

berkembang menjadi kota kreatif sebagai 

perangkat untuk inovasi urban, dimana 

sektor kreatif diposisikan sebagai sektor 

yang membawa vitalitas kota (Landry, 

2000). Inpres No 6/2009 Ekonomi 

kreatif adalah sebuah konsep di 

eraekonomi baru yang mengintensifkan 

informasi dankreativitas dengan 

mengandalkan ide dan pengetahuan dari 

sumber daya manusia sebagai faktor 

produksi yang utama. Konsep ini biasanya 

akan didukung dengan keberadaan 

industri kreatif yang menjadi 

pengejawantahannya. Terdapat 16 

Subsektor ekraf yaitu: Aplikasi & Game 

Developers. Arsitektur. Desain interior. 

Desain Komunikasi Visual. Desain produk. 

Fesyen. Film, Animasi & Video. Fotografi. 

Kriya. Kuliner. Musik. Penerbitan. 

Periklanan. Seni Pertunjukan. Fine Art. 

Televisi & Radio.  

Berdasarkan buku Ekonomi Kreatif: 

Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025 

(Kemenparekraf 2014), terdapat beberapa 

kata kunci dalam pasar ekonomi kreatif, 

yaitu kreativitas, estetika, tradisi, dan 

kearifan lokal  

Bapekko Surabaya sendiri menindaklanjuti 

konsepsi pemikiran ini dengan pembuatan 

SK Ka.Bappeko untuk membentuk 

Kelompok Kerja (POKJA) ekraf Surabaya. 

Salah satu rekomendasi Pokja ekraf adalah 

menyusun renstra & roadmap rumah kreatif 

eks lokalisasi.  
 

2.4 Rumah Kreatif, Dolly Saiki (DS) 

Point 

Eks lokalisasi Dolly terus berbenah usai 

dialihfungsikan pada ahun 2015 lalu. 

Dengan cukup banyak warga yang memiliki 

usaha kecil menengah, saat ini mereka 

punya ruang pamer baru, yaitu Dolly Saiki 

Point. Tempat itu terletak di Putat Jaya 

Gang Lebar 2B no 27 Surabaya. Setidaknya 

ada 14 UKM warga terdampak yang 

memamerkan hasil karyanya di bangunan 

wisma yang sudah dibeli pemkot tersebut. 

DS Point dikelola DKPP dengan fous 

utama Sub-sektor kuliner. 

Pemerintah Kota Surabaya berencana 

mengubah kawasan lokalisasi Dolly 

menjadi sentra unit usaha kecil dan 

menengah (UKM) untuk mendorong 

kegiatan ekonomi warga sekitar setelah 

praktik prostitusi di lokasi itu ditutup. 

Kepala Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya 

Agus Imam Sonhaji mengatakan sepanjang 

jalan mulai dari Jalan Banyurip hingga 

Jalan Jarak tersebut akan diperlebar 

menjadi 25 meter dan di sisi kanan-kiri 

jalan akan dibangun pedestrian dan rumah 

toko (ruko). Sebanyak 8 wisma eks 

lokalisasi, 4 diantaranya di Dolly telah 

dibeli Pemkot Surabaya menggunakan dana 

rakyat. Kini dalam pengelolaannya 8 wisma 

itu dijadikan rumah kreatif yang akan 

memberdayakan warga terdampak untuk 

merintis usaha kecil menengah dengan 

bantuan 2 dinas terkait yaitu: 1) Dinas 

Ketahanan Pangan & Pertanian mengelola 

sub-sektor Kuliner membawahi 2 wisma, 2) 

Dinas Perindustrian & Perdagangan 

mengelola sub-sektor Kerajinan & Fesyen 

membawahi 2 wisma. 

Meskipun belum ada data yang dapat diacu 

secara kuantitatif, penyusunan peta jalan ini 

berupaya meletakkan dasar pengembangan 

ekonomi kreatif yang lebih baik bagi Kota 

Surabaya.  Menurut Putra, 2017 pada buku 

Rencana Pengembangan Rumah Kreatif 

DKPP Kota Surabaya 2017-2021. Beberapa 

aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai 

kerangka untuk memahami hal tersebut 

adalah aspek Insan (SDM kreatif), aspek 

Wirausaha (keragaman sub sektor kreatif 

yang berkembang), aspek Wahana 

(infrastruktur yang menunjang terjadinya 

kegiatan kreatif yang berdampak ekonomi) 

serta aspek Sambung (aktifitas yang 

dilaksanakan baik secara individu maupun 

kolaboratif antara para pelaku ekonomi 

kreatif). Aspek-aspek ini akan menjadi 

kacamata dalam upaya memahami lansekap 

ekonomi kreatif Kota Surabaya; 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/lokalisasi
http://surabaya.tribunnews.com/tag/dolly
http://surabaya.tribunnews.com/tag/dolly
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Diagram 1. Profil stakeholder rumah kreatif DS 

point 

Rencana Pengembangan Rumah Kreatif DKPP 

Kota Surabaya 2016-2021 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif, berikut 

ini metode yang digunakan dibawah ini:  

1. Kualitatif  

- In Depth Interview (IDI) : dilakukan 

kepada UKM pemula (Sigquel, samijali, 

orumy, pujaa, perusahaan CSR (WVI) , 

pengelola DS point (DKPP KMS), 

sastrawan pengamat Dolly (Bp.Ipung), Ahli 

tata kota (Bp.Johan Silas) 

- Obervasi dilakukan di UKM dolly, rumah 

kreatif (Pujaa & DS Point), event pop up 

market (Sunday Market) 

2. Kuantitatif  

- Kuesioner: disebarkan ke UKM dolly & 

sekitarnya. 

 

In Depth Interview (IDI) dilakukan pada 

warga terdampak baik yang belum atau 

telah memiliki usaha berupa UKM tertentu 

serta DKPP yang menaungi rumah kreatif 

DS Point. Adapun observasi dilakukan 

dengan mengamati aktifitas keseharian 

yang dilakukan oleh warga eks lokalisasi 

dolly pada rumah kreatif. Sedangkan 

kuesioner digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum profil usaha yang dimiliki 

oleh UKM warga terdampak. 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Analisa Potensi dan Rekomendasi 

Laporan ini merupakan hasil temuan dari 

berbagai studi yang telah dilakukan kota-

kota lain baik di Indonesia maupun di 

negara lain dan studi khusus tentang rumah 

kreatif  DKPP Surabaya serta hasil diskusi 

dengan berbagai pemangku kepentingan 

ekonomi kreatif yang berpusat pada 

kekuatan quarto helixyaitu :(1) wirausaha, 

UKM, praktisi, (2) akademisi, (3) 

komunitas dan (4) pemerintah kota. Untuk 

mencapai tujuan dari laporan ini, kami 

membagi dalam 4 kategori : Insan; 

Wirausaha; Wahana; dan Sambung. 

Selanjutnya masing-masing kategori akan 

dibingkai melalui keempat tujuan diatas 

yang dapat digambarkan melalui diagram 

berikut ini. 

Diagram 4. Kerangka analisa dari setiap aspek 

yang dikaji pada kegiatan rumah kreatif DKPP 

di Kota Surabaya 

 

Diharapkan masing-masing kategori akan 

bisa dipetakan potensi dan kekuatan intinya, 

terdeskripsikan tantangan dan solusinya, 

teridentifikasi peluangnya serta 

rekomendasi yang tepat untuk setiap 

kategori. Profil yang telah diungkap pada 

bagian sebelumnya adalah kondisi saat ini 

dan perlu diperdalam dengan kajian yang 

bersifat kuantitatif. Menurut hasil Sensus 

Ekraf 2015, terdapat beberapa beberapa 

kendala/tantangan yang dihadapi pelaku 

usaha ekraf, sama hal nya dengan 

datatersebut maka di Surabaya terutama di 

Kelurahan Putat Jaya juga mengalami 

kendala yang sama sekaligus menjadi 

tantangan. Berikut ini kendala-kendala 

tersebut. 

 

4.2 Roadmap 

Berdasarkan rekomendasi pada bagian 

sebelumnya, disusun Petajalan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota 

Surabaya 2016-2021 yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Tahun 1:2016 

Tahap penting dalam membangun pondasi 

pengembangan rumah kreatif di Kota 
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Surabaya adalah melakukan identifikasi 

dari seluruh potensi yang dimiliki baik dari 

aspek INSAN-SAMBUNG memperoleh 

gambaran utuh tentang sektor-sektor yang 

menjadi keunggulan dan sektor-sektor yang 

dapat menunjang penguatan sektor utama 

tersebut. Utamanya penyusunan quadro 

helix pemangku kepentingan rumah kreatif 

Kota Surabaya yang terdiri dari Akademisi, 

Komunitas, Pemerintah dan sector bisnis. 

Hasilnya disusun sebagai profil dan 

inventarisasi aset yang dapat digunakan 

untuk menguatkan sektor ini.  

2. Tahun 2:2017 
Tahap penting berikutnya adalah 

internalisasi renstra rumah kreatif. Dengan 

fokus utama penguatan unsur WAHANA-

INSAN. Dimulai dari proses desain produk 

kuliner hingga menjadi prototype produk 

dan contoh yang menggunakan bahan baku 

untuk menghasilkan produk yang 

mempunyai value nilai local dengan spirit 

kontemporer. Diimbangi oleh pemanfaatan 

sumber daya alam dengan ujung tombak 

INSAN yang mampu mengelola inovasi 

kreatsi desain berbasis budaya kesenian 

local dan warisan budaya. Titik berat tahun 

ini adalah proses produksi yang ditunjang 

perkembangan teknologi. Hilirisasi tahun 

kedua bertujuan untuk produk yang 

dihasilkan rumah kreatif mampu sukses 

dalam test pasar pertama ke trader. 

3. Tahun 3:2018 

Tahap lanjutan pengembangan tahun 2 

tentang WAHANA-WIRAUSAHA dari 

proses produksi dan teknologi. Tetapi tahun 

ke-3 ini dikhususkan untuk program 

pembinaan dan pelatihan. Sementara dari 

sisi persiapan proses pemasaran tahun 

berikutnya, startup berkinerja baik pada 

proses pembinaan perlu dibekali alat 

produksi level menengah dan pemberian 

akses modal untuk menunjang kapasitas 

produksi. 

4. Tahun 4:2019  

Tahap socio-cohesiveness untuk 

penumbuhaan WIRAUSAHA, seperti 

perluasan pasar domestic dan mancanegara, 

informasi pasar dan tren desain.  

Tahun ke-4 berupaya merekatkan para 

pelaku secara sosial dalam berbagai 

aktifitas kolektif yang memperkuat jejaring 

kolaboratif dari seluruh sektor. Tahap ini 

merupakan tahap vital dan membutuhkan 

upaya besar dari seluruh pihak yang terlibat 

baik praktisi, komunitas, akademisi serta 

pemerintah sebagai fasilitator di domain 

Rumah Kreatif Kota Surabaya. Idealnya, 

pihak pemerintah sebagai pengampu kota 

dapat menyusun program bersama 

kelompok yang dianggap representasi dari 

komunitas kreatif yang ada di Surabaya. 

Program bersama diharapkan menjadi 

berbagi tanggung jawab baik secara 

profesional maupun sosial. 

5. Tahun 5:2020 

Seiring terbentuknya iklim ekonomi kreatif 

yang makin baik, jejaring yang kuat dan 

banyaknya gagasan dan inisiasi bisnis dan 

aktifitas, dapat dikembangkan program-

program fasilitasi yang mendukung fokus 

pemasaran WIRAUSAHA_SAMBUNG. 

Fungsi kepamongan dapat dijalankan 

dengan memberikan akses yang memadai 

untuk individu maupun komunitas yang 

memiliki kegiatan tertentu berhubungan 

dengan aset kota. Seiring itu pula 

dikembangkan produk-produk kebijakan 

yang dapat membangun apresiasi 

masyarakat terhadap produk-produk kreatif, 

misalnya sosialisasi kesadaran HaKI, 

pengembangan kapasitas pelaku ekonomi 

kreatif melalui forum-forum nasional 

BEKRAF maupun internasional UCCN 

kota gastronomi yang difasilitasi 

pemerintah kota dan sebagainya. 

 
Diagram 3. RJPM Peta-jalan dan Renstra 

Rumah Kreatif 
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Sementara roadmap RK Dolly terdiri dari 3 

determinan utama yaitu tahun (2016-2021), 

company scale (ide-rapid company) dan 

tahapan proses (konsolidasi – Go-Global) 

Tahapan konsolidasi merupakan tahun 1 

yang bertujuan untuk menciptakan 

masterplan dengan penumbuhan ide produk 

yang dibuat di rumah kreatif. Tahun ke 2 

yaitu tahap kampanye penumbuhan startup 

dengan untuk fokus internalisasi & 

sosialisasi. Tahun ke 3 yaitu tahun 

revitalisasi Rumah Kreatif dengan upaya 

untuk menciptakan “Leading creative 

space”tempat dimana startup tumbuh 

menjadi entitas bisnis berupa perusahaan. 

Tahun ke 4-5 merupakan tahap Go-Global 

memunculkan rapid company berdaya saing 

internasional memanfaatkan UCCN 

gastronomy city dan Global Market dengan 

4 indikator yaitu (1) jumlah perusahaan 

kreatif, (2) jumlah produk, (3) jumlah hak 

paten, (4) jumlah PDB

 
Diagram 5. Roadmap Rumah Kreatif 

 

5. KESIMPULAN 
Dari data-data yang telah dikumpulkan 

sebagai Rencana PengembanganRumah 

Kreatif DKPP Surabaya 2017, di Kampung 

Jarak, Gang Putat Jaya,Dolly, Surabaya, 

penulis sudah melakukan beberapa tugas hasil 

penting yaitu perumusan Rencana strategis 

dan Roadmap Rumah Kreatif DS Point 2016-

2021. Berbasis pemikiran sustainable 

development telah didapatkan model 

pendekatan permasalahan social warga Dolly 

untuk dapat keluar dari dampak lokalisasi 

berupa road map hingga 2021. Diharapkan 

peran serta Pemerintah selaku leading 

sectordalam hal ini BAPPEKO dan Dinas 

Terkait, dalam menyelesaikan masalah sosial 

perkotaan. Perlu didukung oleh insan 

stakeholder lainnya seperti akademisi-

industri-komunitas yang dalam hal ini adalah 

warga terdampak untuk saling bersinergi dan 

berkolaborasi untuk merubah rapor merah 

Dolly khususnya dan Surabaya pada 

umumnya. 
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