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BAB II 

 KABUPATEN TUBAN DAN LOKALISASI CANGKRING TAHUN 1977-

1992 

 

Lokalisasi yang pada dasarnya merupakan tempat yang secara khusus 

digunakan sebagai tempat bernaung oleh para wanita tuna susila untuk 

memudahkan wanita memperoleh pelanggan. Pada dasarnya, lokalisasi terbentuk 

dengan latar belakang dan penyebab yang berbeda. Aktivitas rutin yang terjadi di 

suatu lokalisasi juga cenderung berbeda. Berikut merupakan pembahasan 

mengenai lokalisasi Cangkring Tuban yang meliputi gambaran umum Kabupaten 

Tuban, lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di Kabupaten Tuban, serta aktvitas yang 

terjadi di lokalisasi Cangkring Tuban. 

A. Gambaran Umum Kabupaten Tuban 

Tuban merupakan kawasan yang berada di ketinggian 0-500 meter dpl.
21

 

Pada ketinggian yang relatif rendah tersebut, Tuban berada di sepanjang pesisir 

pantai Laut Jawa. Oleh karena berada di sepanjang pesisir pantai Laut Jawa, maka 

sebagian besar penduduk di Tuban memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan 

pengusaha dibidang perikanan dan kelautan. Persebaran penduduk yang 

bermatapencaharian sebagai nelayan berada di sepanjang kecamatan Palang yang 

berbatasan dengan kabupaten Lamongan hingga Kecamatan Bulu yang berbatasan 

dengan Jawa Tengah.  
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Selain memanfaatkan hasil laut yang melimpah, sebagian penduduk juga 

melakukan bisnis pertambakan yang tersebar di jalan Pantura. Pertambakan yang 

terdapat di Tuban bukan hanya sebatas pertambakan ikan dan udang, melainkan 

juga terdapat pertambakan garam yang bahan dasarnya juga berasal dari air laut. 

Pemanfaatan serta pengelolaan atas Laut Jawa dilakukan dengan maksimal. Selain 

pertambakan, disepanjang pantura juga terdapat banyak pedagang yang menjual 

hasil laut seperti ikan dan cumi-cumi yang diawetkan dengan menggunakan 

garam. Selain itu, disepanjang kawasan pantura juga dimanfaatkan oleh pedagang 

makanan seperti restoran maupun PKL (pedagang kaki lima) yang khusus menjual 

olahan hasil laut Tuban. 

Pemanfaatan Laut Jawa yang secara maksimal tidak serta merta membuat 

masyarakat pesisir di Tuban menjadi kaya. Setiap pekerjaan memiliki hambatan 

masing-masing. Cuaca merupakan hambatan terbesar bagi para nelayan untuk 

melakukan pekerjaannya. Jika cuaca sedang buruk, maka sebagian besar dari 

mereka lebih memilih untuk menganggur dirumah hingga cuaca kembali 

membaik. Waktu yang digunakan untuk menganggur mengakibatkan penghasilan 

yang mereka terima cenderung kurang. Sehingga mereka terlibat hutang piutang 

dengan rentenir. Kebanyakan istri dari nelayan turut serta membantu suaminya 

untuk mencari penghasilan dengan cara menjual ikan-ikan hasil tangkapan 

suaminya ke pasar-pasar di Tuban.
22

 

Akan tetapi terdapat sebagian kecil dari para istri nelayan tersebut yang 

mencari penghasilan dengan cara menjual diri mereka dengan datang ke lokalisasi 
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Paloh yang berada di Kelurahan King-king Kecamatan Tuban.
23

 Mereka mengaku 

putus asa dengan keadaan suami mereka yang berpenghasilan tidak menentu. 

Selain itu, keluarga nelayan juga menanggung hutang yang cukup besar kepada 

rentenir sehingga dengan terpaksa para istri nelayan menjadi WTS tidak tetap di 

lokalisasi Paloh. Meskipun suami mereka tahu bahwa istrinya telah bekerja 

sebagai WTS tidak tetap di lokalisasi Paloh, mereka tidak menentang keputusan 

istrinya karena mereka merasa tidak sanggup mencari penghasilan tambahan 

untuk membayar hutang kepada rentenir.
24

 

Seperti halnya yang dialami oleh Mak Ti. Mak Ti merupakan salah satu 

istri dari buruh nelayan (nelayan yang tidak memiliki perahu dan bekerja kepada 

juragan atau pemilik perahu). Pada kehidupan sehari-harinya, mak Ti 

mengandalkan penghasilan dari suaminya untuk mencukupi kebutuhan. Sebagai 

buruh nelayan, suami dari mak Ti memiliki penghasilan yang sangat sedikit yaitu 

sekitar Rp 2.000,00 per hari. Bahkan ketika cuaca sedang buruk suami mak Ti 

tidak pergi bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhannya beserta kelima 

anaknya, mak Ti harus bekerja sebagai pedagang ikan di pasar Tuban. 

Sebagai pedagang ikan, mak Ti hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp. 

750,00. Untuk mencukupi segala kebutuhan, keuntungan yang diperoleh mak Ti 

relatif kurang sehingga ia harus berhutang kepada rentenir. Rata-rata pembayaran 

angsuran yang disyaratkan rentenir adalah harian sehingga pembayaran harus 

dilakukan setiap hari. Pada saat jatuh tempo pembayaran, mak Ti tidak sanggup 
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untuk membayar cicilan kepada rentenir tersebut sehingga bunga yang 

menunggak menjadi besar. Untuk membayar bunga yang sudah menumpuk, mak 

Ti tidak memiliki jalan lain untuk membayar hutang. “Emak itu mau hutang sama 

tetangga juga tidak mungkin karena kebanyakan dari tetangga kita itu juga orang 

susah jadi emak dengan terpaksa menjadi wanita tuna susila di lokalisasi Paloh 

tepatnya pada tahun 1969, tapi ada juga teman mak yang malu menjadi WTS di 

lokalisasi Paloh, kemudian teman mak itu mencari lokalisasi lain seperti di Beji, 

Wonorejo, dan Rengel” kata Susiyah selaku anak kedua mak Ti. 

Susiyah yang merupakan anak kedua dari mak Ti mengaku tidak merasa 

malu dengan apa yang dilakukan oleh ibunya karena menurutnya, pekerjaan ibu 

itu juga demi mencukupi kebutuhan sekolah dan makan bagi anak-anaknya. 

Selain itu, pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh mak Ti tidak dilakukan 

selamanya melainkan jika ada kebutuhan mendesak. Di lokalisasi Paloh, mak Ti 

memiliki kenalan seorang mucikari yang membantunya untuk dicarikan 

pelanggan.
25

 

Pemanfaatan atas kekayaan Laut Jawa di Tuban sebagian besar hanya 

dilakukan oleh masyarakat yang berada di sepanjang pesisir pantai utara. 

Masyarakat yang berada di kawasan pedalaman memiliki kendala tersendiri untuk 

bekerja di laut karena jarak antara rumah mereka dengan laut cenderung jauh 

sehingga mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih dekat dengan tempat tinggal 

mereka seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain 
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Terlepas dari letak Kabupaten Tuban yang berada di kawasan pesisir Laut 

Jawa serta pemanfaatan laut yang telah penulis jelaskan, sebagian besar 

Kabupaten Tuban juga berada di posisi pegunungan kapur. Oleh karena itu, 

sebagian besar tanah di Tuban merupakan tanah kapur. Kawasan pegunungan 

kapur berada di sebagian kecil Kecamatan Rengel, Kecamatan Grabagan, 

Kecamatan Kerek, dan Kecamatan Montong. Tekstur dari tanah kapur merupakan 

tanah yang tandus dan memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Oleh karena 

tingkat kesuburan yang rendah, maka tanah kapur tidak cocok untuk digunakan 

sebagai lahan pertanian. Meskipun tingkat kesuburan tanah yang rendah akibat 

dari tanah kapur, Tuban memiliki hutan jati yang sangat luas dan subur. 

Pada tahun 1950-an, terdapat sekelompok masyarakat di Kecamatan 

Rengel melakukan tambang batu bata (mengambil batu kapur untuk dijadikan 

batu bata) di kawasan pegunungan kapur.
26

 Akan tetapi pada saat itu, peralatan 

dan teknik pertambangan masih secara tradisional sehingga pemanfaatan atas 

pegunungan kapur kurang maksimal. Oleh karena minimnya alat tambang, maka 

bisnis pertambangan batu bata hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang. 

Sedangkan, masyarakat yang lain lebih memilih untuk pekerjaan yang lain. 

Rendahnya tingkat kesuburan tanah serta minimnya teknologi dalam pengolahan 

tanah kapur di Tuban mengakibatkan kurangnya pemanfaatan atas lahan yang 

tersedia. Oleh karena tanah yang tandus tersebut, banyak penduduk Tuban yang 

merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
27
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Sebagian besar orang yang merantau adalah laki-laki yang sudah beristri. 

Tempat tujuan merantau adalah di luar pulau Jawa, bahkan juga ada yang menjadi 

TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar Negeri. Ketika bekerja di perantauan, 

seorang suami tidak mengajak istrinya. Istri hanya menunggu kiriman uang dari 

suaminya yang bekerja jauh. Akan tetapi terkadang suami tidak memberikan 

kabar dan memberi kiriman uang sehingga istrinya menjadi putus asa karena tidak 

mendapat nafkah dari suaminya. 

Oleh karena itu sebagian kecil para istri tersebut memilih bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Pekerjaan yang mereka pilih adalah 

sebagai buruh tani. Penghasilan yang mereka dapatkan sebagai buruh tani sebesar 

Rp.2.000,00 tiap musim tanam padi.
28

 Selain memiliki tanah kapur, beberapa 

daerah di Tuban juga memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur cenderung 

digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Tanah subur terdapat di 

Kecamatan Semanding, Kecamatan Merakurak, sebagian kecil Kecamatan 

Rengel, dan daerah-daerah lainnya.  

Selain bekerja sebagai buruh tani, mereka juga bekerja sampingan dengan 

menjual kerupuk yang dititipkan di warung-warung makan. Keuntungan yang 

diperoleh dari penjualan krupuk sangat sedikit yaitu Rp.500,00 sehingga untuk 

membeli beras, mereka mengalami kesulitan.
29

 Oleh karena selalu mengalami 

kesulitan dalam mencukupi kebutuhan, maka Yadinah melakukan hutang kepada 

rentenir untuk modal mendirikan warung makan. 
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Pada tahun 1960-1970-an, peralatan pertanian sudah mulai canggih. 

Kegiatan pertanian yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia telah 

digantikan oleh mesin. Jika sebelumnya dalam membajak sawah memanfaatkan 

tenaga sapi, maka setelah munculnya peralatan modern tenaga sapi digantikan 

oleh traktor. Canggihnya peralatan pertanian mengakibatkan pengurangan jumlah 

buruh tani yang sebagian besar adalah pekerjaan wanita. Sebagaimana Ester 

Broserup menyatakan bahwa akibat masuknya mesin huller, traktor, dan proses 

komersialisasi serta tekanan struktural lainnya, kaum wanita dipaksa keluar dari 

sektor pertanian dan harus mencari pekerjaan alternatif diluar sektor pertanian.
30

 

Berkurangya tenaga buruh tani yang didominasi oleh golongan wanita, 

mengakibatkan banyak para buruh tani yang mencari pekerjaan lain seperti 

pembantu rumah tangga dan terdapat pula beberapa dari mereka menjadi WTS di 

lokalisasi Cangkring. Biasanya, para pekerja pembantu rumah tangga bekerja 

kepada orang-orang Cina yang sebagian besar berdomisili di Kecamatan Tuban. 

Sedangkan bagi buruh tani yang memutuskan untuk menjadi WTS di lokalisasi 

Cangkring mereka merasa terpaksa memilih pekerjaan itu karena sekian banyak 

usaha yang mereka lakukan, masih saja mengalami kekurangan dalam mencukupi 

kebutuhan keluarga mereka.
31
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Seperti halnya Yadinah
32

 yang dengan terpaksa bekerja sebagai WTS di 

lokalisasi Butoh pada tahun 1973. Pada awalnya Yadinah merupakan buruh tani. 

Akan tetapi, setelah tenaga buruh tani tidak begitu dibutuhkan dalam aktivitas 

pertanian, maka ia mengusahakan cara lain untuk mendapatkan uang. Usaha lain 

yang dilakukan antara lain menjual kerupuk di warung-warung makan. Selain itu, 

ia juga sempat membuka warung dengan modal pinjaman dari rentenir. Pada 

usaha warung yang ia tekuni, Yadinah sering mengalami kerugian karena 

makanan yang ia jual tidak laku banyak.  

Oleh karena mengalami kerugian, maka pembayaran atas hutang modal 

kepada rentenir itu tidak bisa terbayarkan sehingga tunggakkan pembayaran 

semakin menumpuk dengan bunga yang semakin banyak. Berada dalam keadaan 

yang terjepit, maka Yadinah memutuskan untuk menjadi WTS di lokalisasi liar 

yaitu di Desa Butoh Kecamatan. Kemudian pada tahun 1977, oleh karena rumah 

Yadinah berada dalam kompleks yang dijadikan lokalisasi Cangkring maka ia 

berpindah ke lokalisasi Cangkring dan menjadi mucikari di lokalisasi tersebut.
33

 

Keputusan Yadinah untuk menjadi mucikari di lokalisasi Cangkring juga 

dipengaruhi oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten 

Tuban. 
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B. Lokalisasi-lokalisasi di Tuban Tahun 1977-1992 

Kabupaten Tuban merupakan daerah yang strategis karena Kabupaten 

Tuban terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Oleh karena terletak di 

sepanjang jalan Pantura yang merupakan akses utama kendaraan berlalu-lalang 

untuk mendistribusikan barang-barang produksi dari perusahaan-perusahaan di 

luar Kabupaten Tuban, maka aktivitas yang berlangsung di sepanjang jalan 

pantura cenderung ramai. Keramaian atas aktivitas transportasi di sepanjang jalan 

pantura tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban 

untuk mencari keuntungan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Tuban 

antara lain mendirikan warung-warung di sekitar Pantura, pedagang keliling yang 

melewati jalan Pantura, terdapat pula yang dimanfaatkan untuk membentuk 

sebuah lokalisasi. 

Keunikan Kabupaten Tuban adalah memiliki banyak lokalisasi yang 

sebagian besar berada di kawasan Pantura. Terdapat beberapa lokalisasi yang 

tersebar di Tuban antara lain pertama, lokalisasi Ngomben. Lokalisasi Ngomben 

merupakan lokalisasi yang terletak diantara Desa Sukolilo Kecamatan Bancar 

Kabupaten Tuban. Bentuk dari lokalisasi Ngomben berupa warung-warung yang 

secara tersembunyi terdapat aktivitas pelacuran. Lokalisasi Ngomben memiliki 

karakteristik tersendiri yakni terdapat istilah WTS gowonan
34

 yaitu WTS yang 

dibawa oleh pelanggan sesuai dengan tempat yang diinginkan oleh pelanggan 

tersebut. Sebagian besar pelanggan dari lokalisasi Ngomben adalah dari golongan 

sopir truk dan nelayan di sekitar Kecamatan Bancar.  
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Pada tahun 1974, lokalisasi Ngomben ditutup oleh Pemerintah Kabupaten 

Tuban. Penutupan atas lokalisasi Ngomben dilakukan karena keberadaan 

lokalisasi tersebut dinilai mengganggu ketertiban mengingat bahwa letak dari 

lokalisasi tersebut tepat di kawasan jalan Pantura yang merupakan jalan induk 

bagi kendaraan besar. Sebagian besar pelanggan dari WTS memarkirkan 

kendaraan mereka di sepanjang jalan Pantura yang mengakibatkan kemacetan 

serta rawan terjadi kecelakaan. 

Kedua adalah lokalisasi Sikut. Lokalisasi Sikut merupakan lokalisasi yang 

terletak di Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Lokalisasi 

Sikut merupakan lokalisasi yang jarang diketahui oleh sebagian besar masyarakat 

Tuban. Penyebab dari tidak diketahuinya lokalisasi Sikut dikarenakan letak dari 

lokalisasi yang berada di kawasan pedalaman Tuban. Pada tahun 1960-an, 

masyarakat Kenduruan dan sebagian kecil warga pendatang dari Jawa Tengah 

melakukan babat alas atau pembersihan hutan untuk lahan pemukiman.
35

 Akan 

tetapi, fungsi dari pemukiman tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan awal 

dari babat alas.  

Kawasan yang semula ditujukan untuk pemukiman digunakan sebagai 

warung remang-remang yang juga digunakan sebagai tempat pelacuran 

terselubung. Sebagian besar WTS yang terdapat di lokalisasi Sikut merupakan 

pendatang dari luar Kecamatan Kenduruan.
36

 Sedangkan pelanggan dari WTS di 

lokalisasi Sikut adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Kecamatan Kenduruan. 
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Pada tahun 1974, lokalisasi Sikut ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Tuban 

bersamaan dengan lokalisasi Ngomben di Kecamatan Bancar.  

Alasan Pemerintah Kabupaten Tuban menutup lokalisasi Sikut adalah 

untuk melanjutkan tujuan yang  belum terlaksana yaitu pembangunan tempat 

pemukiman. Oleh karena itu, pasca penutupan lokalisasi Sikut, Pemerintah 

Kabupaten Tuban melakukan proyek pembangunan perumahan di kawasan Desa 

Sidohasri  Kecamatan Kenduruan. Akan tetapi, penutupan lokalisasi Sikut tidak 

berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah, sehingga aktivitas pelacuran di 

lokalisasi Sikut masih tetap seperti semula hingga tahun 1993.  

Ketiga adalah lokalisasi Bogang. Lokalisasi Bogang merupakan lokalisasi 

yang berada di Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pada tahun 

1970-an, lokalisasi Bogang mulai dikenal oleh masyarakat di sekitar Kecamatan 

Jenu. Lokalisasi Bogang merupakan lokalisasi yang diorganisir oleh beberapa 

warung-warung di sekitar pertigaan Desa Kaliuntu hingga pemilik warung di 

sepanjang jalan Pantura.  

Praktek atas pelacuran dilakukan secara terselubung sehingga tidak banyak 

masyarakat yang mengetahui keberadaan lokalisasi Bogang.
37

 WTS yang bekerja 

di lokalisasi Bogang tidak hanya dari wanita lokal di Kecamatan Jenu saja, 

melainkan juga terdapat wanita pendatang dari kecamatan lain. Sebagian besar 

pelanggan dari WTS di lokalisasi Bogang adalah sopir truk dan nelayan di 

Kecamatan Jenu. 
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Pada tahun 1974, bersamaan dengan lokalisasi Sikut dan Ngomben, 

lokalisasi Bogang ditutup secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. 

Penutupan lokalisasi Bogang karena lokalisasi yang terselubung tersebut terletak 

di sepanjang jalan Pantura sehingga dinilai mengganggu ketertiban. Oleh karena 

itu, pemerintah mengadakan pembangunan perumahan agar area lokalisasi 

Bogang digunakan sebagai pemukiman rumah tangga.
38

 

Keempat adalah lokalisasi Dasin yang berada di sekitar jalan Pantura. 

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tuban telah mengenal lokalisasi Dasin. 

Pada tahun 1970, lokalisasi Dasin digunakan sebagai tempat pemukiman 

gelandangan dan gepeng (pengemis). Tempat pemukiman tersebut dilokalisir oleh 

pemerintah dan dinamakan Tri Tuna Suroloyo yang terdiri dari tuna wisma, tuna 

karya, dan tuna susila.
39

 Akan tetapi, penertiban yang dilakukan pemerintah 

cenderung diabaikan oleh warga Tri Tuna Suroloyo. Sebagian besar warga Tri 

Tuna Suroloyo melakukan pekerjaan seperti sebelumnya. Bahkan sebagian dari 

mereka banyak yang meninggalkan pemukiman tersebut.  

Kekosongan dari pemukiman Tri Tuna Suroloyo dimanfaatkan oleh para 

WTS untuk melancarkan pekerjaan mereka. Tempat yang semula digunakan 

sebagai penampungan para gelandangan dan pengemis, secara cepat berubah 

menjadi lokalisasi yang ramai. Lokalisasi Dasin mulai berdiri pada tahun 1971.
40

 

Masa keramaian lokalisasi Dasin adalah pada tahun 1972-1974. Ketika terjadi 
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masa keramaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban memutuskan untuk 

menutup lokalisasi Dasin (Suroloyo). Penutupan lokalisasi Dasin dilakukan 

dengan alasan karena letak lokalisasi tersebut dekat dengan pusat kota sehingga 

mengganggu keindahan lingkungan kota. Para WTS yang sebelumnya beroperasi 

di lokalisasi Dasin kemudian dipindahkan menuju lokalisasi Gandul dan lokalisasi 

Cangkring. Penutupan lokalisasi Dasin menyebabkan jumlah WTS yang terdapat 

di Tuban menurun.
41

 Pada tahun 1976, jumlah WTS yang terdapat di Kabupaten 

Tuban sekitar 398 orang dan pada tahun 1978, jumlah WTS yang terdapat di 

Kabupaten Tuban menurun menjadi 139 orang.
42

 

Kelima adalah lokalisasi Gabluk. Lokalisasi Gabluk merupakan lokalisasi 

yang terletak di Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. 

Lokalisasi Gabluk adalah lokalisasi yang keberadaannya jarang diketahui oleh 

sebagian besar masyarakat Tuban. Oleh karena letak dari lokalisasi yang jauh dari 

keramaian, maka lokalisasi Gabluk cenderung sepi. WTS yang terdapat di 

lokalisasi Gabluk merupakan sebagian berasal dari Tuban dan sebagian adalah 

pendatang dari Bojonegoro. Pada tahun 1974, lokalisasi Gabluk ditutup oleh 

Pemerintah Kabupaten Tuban bersamaan dengan lokalisasi-lokalisasi lainnya. 

Penutupan lokalisasi Gabluk dilakukan dengan alasan untuk mengurangi jumlah 

tempat pelacuran di Tuban, selain itu tempat pelacuran dianggap mengganggu 

keindahan lingkungan Tuban. 
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Keenam adalah lokalisasi Cangkring. Lokalisasi Cangkring merupakan 

lokalisasi yang terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten 

Tuban. Lokalisasi Cangkring secara resmi dibuka pada tahun 1977 dimana pada 

masa tersebut terdapat desas-desus atas penutupan beberapa lokalisasi di Tuban.
43

 

Pada tahun 1992, lokalisasi Cangkring ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. 

Pembahasan mengenai lokalisasi Cangkring akan difokuskan pada sub-bab 

berikutnya. 

Ketujuh adalah lokalisasi Pakis. Lokalisasi Pakis merupakan lokalisasi 

yang terletak di sepanjang jalur Plumpang-Widang yaitu di Desa Mrutuk dan 

Desa Penindon Kabupaten Tuban. Keberadaan lokalisasi Pakis telah banyak 

diketahui oleh sebagian besar masyarakat Tuban. Sama halnya dengan lokalisasi 

yang lain, aktivitas pelacuran yang berlangsung di lokalisasi Pakis adalah dengan 

wujud warung remang-remang yang berada di pinggir persawahan. WTS yang 

terdapat di lokalisasi Pakis sebagian besar adalah warga lokal, jumlah WTS 

pendatang yang terdapat di lokalisasi Pakis lebih sedikit dibanding dengan WTS 

yang asli sebagai penduduk Mrutuk dan penduduk Penindon.
44

 Pada tahun 1974, 

bersamaan dengan lokalisasi yang lain, lokalisasi Pakis ditutup.  

Kedelapan adalah lokalisasi Mamer. Lokalisasi Mamer merupakan 

lokalisasi yang terletak di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. 

Aktivitas pelacuran yang terjadi di lokalisasi Mamer merupakan kegiatan yang 
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terselubung.
45

 Sama halnya dengan lokalisasi Ngomben, lokalisasi Mamer terletak 

di sepanjang jalan Pantura sehingga memiliki tingkat keramaian yang cukup 

tinggi. Oleh karena letak lokalisasi Mamer yang berada di sekitar perbatasan 

antara Tuban dan Jawa Tengah, maka WTS yang terdapat di lokalisasi Mamer 

sebagian besar merupakan WTS pendatang dari Jawa Tengah. Pada tahun 1974, 

bersamaan dengan lokalisasi Ngomben, lokalisasi Mamer ditutup oleh Pemerintah 

Kabupaten Tuban. 

Kesembilan adalah lokalisasi Paloh dan lokalisasi Kemuning. Lokalisasi 

Paloh merupakan lokalisasi yang terletak di Kelurahan King-king Kecamatan 

Tuban.  Sedangkan lokalisasi Kemuning merupakan lokalisasi yang terletak di 

Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban. Aktivitas pelacuran yang 

berlangsung di lokalisasi Paloh dan lokalisasi Kemuning adalah dengan berkedok 

sebagai warung kopi dan warung makan. Pelanggan dari para WTS di lokalisasi 

Paloh dan lokalisasi Kemuning sebagian besar adalah nelayan. Keberadaan 

lokalisasi Paloh dan lokalisasi Kemuning tidak berlangsung lama karena pada 

tahun 1970,  kedua lokalisasi tersebut diorganisir menuju ke Tri Tuna Suroloyo 

yang kemudian menjadi lokalisasi Dasin.
46

 

Kesepuluh adalah lokalisasi Gandul. Lokalisasi Gandul merupakan 

lokalisasi yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Semanding Kabupaten 

Tuban. Lokalisasi Gandul adalah lokalisasi terpadat di Tuban. Pada tahun 1974, 

dimana banyak lokalisasi-lokalisasi di Tuban mengalami penutupan, para WTS 
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dari lokalisasi tersebut dipindahkan menuju ke lokalisasi Gandul. Oleh karena 

terdapat banyak WTS baru yang berasal dari lokalisasi Ngomben, Sikut, Bogang, 

Pakis, Dasin (Suroloyo), dan lokalisasi lainnya yang menetap di lokalisasi 

Gandul, maka lokalisasi Gandul menjadi sangat ramai. 

Pemerintah menggabungkan beberapa lokalisasi di Tuban ke dalam 

lokalisasi Gandul dan lokalisasi Cangkring karena kedua lokalisasi tersebut 

dianggap sebagai lokalisasi yang letaknya yakni jauh dari pusat kota, sehingga 

tidak mengganggu aktivitas disekitar kota.  Selain letak dari lokalisasi Gandul 

yang jauh dari pusat kota, akses jalan menuju lokalisasi Gandul cenderung mudah 

karena berada di sekitar jalan raya Tuban-Babat yang sebagian besar pengguna 

jalan adalah sopir kendaraan besar.  

Aktivitas pelacuran yang terjadi di lokalisasi Gandul adalah berbentuk 

seperti perkampungan, akan tetapi dalam satu kampung tersebut dihuni oleh para 

WTS dan mucikarinya.
47

 Di perkampungan tersebut banyak terdapat warung-

warung yang menjual makanan dan minuman, bahkan juga menyediakan jasa 

persewaan kamar bagi para pelanggan yang berkunjung. Pelanggan WTS di 

lokalisasi Gandul sebagian besar adalah sopir truk dan warga Tuban. 

Pada tahun 1974 lokalisasi yang tidak mengalami penutupan adalah 

lokalisasi Gandul dan lokalisasi Cangkring yang pada saat itu hanya lokalisasi 

kecil. Penutupan lokalisasi Gandul tidak dilakukan oleh pemerintah karena 

lokalisasi Gandul merupakan lokalisasi yang secara resmi diorganisir oleh 

pemerintah agar tidak terdapat tempat pelacuran lain di Tuban. Lambat laun 
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lokalisasi Gandul menjadi lokalisasi yang ternama di seluruh kawasan Tuban pada 

tahun 1979. 

Lokalisasi-lokalisasi yang mengalami penutupan pada tahun 1974, tidak 

serta merta dipindahkan secara keseluruhan di lokalisasi Gandul. Sebagian dari 

WTS yang bukan penduduk asli Tuban  dikembalikan ke daerah asal para WTS 

tersebut. Sedangkan untuk WTS yang tempat asal dari Tuban, sebagian besar dari 

mereka melarikan diri ke lokalisasi Gandul dan menjadi WTS disana. 

Pada tahun 1992, lokalisasi Gandul mengalami masa keramaian. 

Keramaian di lokalisasi Gandul terjadi karena terdapat beberapa WTS pendatang 

dari lokalisasi Cangkring. Selain itu, pelanggan yang pada awalnya telah 

berlangganan di lokalisasi Cangkring beralih menuju ke lokalisasi Gandul. 

Terlepas dari beberapa lokalisasi yang telah disebutkan oleh penulis, masih 

terdapat banyak warung remang-remang yang tersebar di seluruh Kecamatan 

Tuban dan digunakan sebagai tempat prostitusi. Akan tetapi, sebagian besar dari 

tempat tersebut merupakan tempat yang tidak dilokalisir karena hanya terdiri dari 

satu sampai dua warung saja.
48

 

 

C. Lokalisasi Cangkring Tahun 1977-1992 

Sebagian besar masyarakat Tuban menganggap bahwa pelacur dianggap 

sebagai profesi yang menimbulkan aib bagi suatu daerah. Anggapan masyarakat 

yang negatif terhadap pelacuran didasari oleh sifat para WTS yang selalu 
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menggoda dan merayu lelaki yang hendak lewat di sepanjang jalan terutama di 

sepanjang jalan Desa Kebonagung Kecamatan Rengel untuk dijadikan pelanggan 

mereka. 

Lokalisasi Cangkring merupakan lokalisasi yang terletak di Desa 

Kebonagung Kecamatan Rengel. Pada tahun 1974, sebenarnya lokalisasi 

Cangkring sudah ada akan tetapi dianggap sebagai lokalisasi liar karena hanya 

terdapat dalam satu gang kecil saja. Kemudian pada tahun 1976, ada beberapa 

lokalisasi liar yang terdapat di beberapa desa di Kecamatan Rengel. Lokalisasi liar 

tersebut berada di Desa Butoh, Desa Prumbon, Desa Kebonagung (Cangkring), 

Desa Pohan Kidul serta Desa Maibit.
49

 

Oleh karena ada beberapa desa yang dijumpai terdapat lokalisasi liar, 

maka segenap perangkat kecamatan melakukan musyawarah dengan desa-desa 

yang bersangkutan mengenai permasalahan lokalisasi liar tersebut. Berdasarkan 

musyawarah yang digelar di Kecamatan Rengel, terdapat suatu hasil keputusan 

camat. Keputusan tersebut yakni melokalisir beberapa lokalisasi liar yang terdapat 

di beberapa desa. Tempat untuk melokalisir lokalisasi-lokalisasi liar tersebut 

adalah di Desa Kebonagung. Lokalisasi tersebut ditempatkan di Dukuh Cangkring 

sehingga sebagian besar masyarakat Rengel menamai lokalisasi tersebut sebagai 

lokalisasi Cangkring. 
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Pada tahun 1977, lokalisasi Cangkring secara resmi berdiri berdasarkan 

kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut.
50

Setelah lokalisasi 

Cangkring dilokalisasir secara resmi, pelanggan yang sebelumnya dari lokalisasi-

lokalisasi liar banyak yang menuju ke lokalisasi Cangkring. Eksistensi dari 

lokalisasi Cangkring mulai berkembang dan mulai dikenal oleh masyarakat luas 

pada tahun 1977. Oleh karena mulai dikenal oleh masyarakat, maka lokalisasi 

Cangkring menjadi sangat ramai. Keramaian atas lokalisasi Cangkring juga 

didukung oleh adanya WTS pindahan yang berasal dari lokalisasi-lokalisasi yang 

telah ditutup pada tahun 1974. Pada awal pembukaan lokalisasi Cangkring, julah 

WTS yang berada di lokalisasi Cangkring sekitar 57 orang.
51

Selain itu, letak 

lokalisasi Cangkring yang berdekatan dengan perbatasan antara Kabupaten Tuban 

dengan Kabupaten Bojonegoro juga menyebabkan lokalisasi Cangkring dikenal 

oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. 

Pada tahun 1974 ketika terdapat penertiban lokalisasi-lokalisasi di Tuban, 

lokalisasi Cangkring tidak mengalami penutupan karena pada saat itu lokalisasi 

Cangkring masih tergolong dalam lokalisasi liar yang hanya dihuni oleh beberapa 

WTS. Penutupan yang tidak terjadi di lokalisasi Cangkring menyebabkan 

eksistensi dari lokalisasi Cangkring semakin tinggi. Keberadaan lokalisasi 

Cangkring hampir bersaing dengan lokalisasi Gandul yang pada tahun 1974 juga 

tidak mengalami penutupan.  
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Oleh karena terdapat lokalisasi yang tidak ditutup, maka para pelanggan 

dari lokalisasi lain seperti lokalisasi Pakis, lokalisasi Dasin, lokalisasi Sikut, dan 

lain-lain cenderung beralih ke lokalisasi Gandul dan lokalisasi Cangkring. Akses 

jalan yang terdapat di lokalisasi Gandul lebih mudah daripada di lokalisasi 

Cangkring mengingat letak dari kedua lokalisasi tersebut yang berada di 

sepanjang jalan pantura (Gandul) dengan lokalisasi yang berada di perbatasan 

Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Cangkring). 

Pada tahun 1978 sebagai dampak dari penutupan lokalisasi-lokalisasi di 

Kabupaten Tuban, jumlah WTS yang terdapat di Tuban menurun hingga lebih 

dari 50% yaitu menjadi 139 orang yang masih tersebar di tiga lokalisasi yakni 

lokalisasi Cangkring, lokalisasi Gandul, dan lokalisasi Sikut. Pada tahun 1978, 

jumlah WTS yang terdapat di lokalisasi Cangkring mencapai 80 orang dengan 

jumlah mucikari sebanyak 18 orang.
52

 Perbandingan antara WTS asli penduduk 

Tuban dengan WTS pendatang dari daerah lain adalah 82% merupakan penduduk 

asli Kabupaten Tuban yaitu sekitar 66 orang dan 18% berasal dari masyarakat luar 

daerah Kabupaten Tuban yaitu sekitar 14 orang.  

Pada tahun 1986, terdapat sekelompok masyarakat desa Kebonagung 

yang melakukan protes kepada Kepala Desa Kebonagung karena pada saat itu 

aktivitas pelacuran di lokalisasi Cangkring sudah mulai mengganggu warga desa 

Kebonagung. Pada awalnya, masyarakat desa Kebonagung mengacuhkan 

keberadaan lokalisasi Cangkring, akan tetapi ulah WTS di lokalisasi Cangkring 

yang sering berlalu lalang bersama pelanggan mereka ke kawasan pemukiman 
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warga membuat masyarakat desa Kebonagung menjadi resah. “Kalau menurut 

saya masyarakat desa itu ya benar mbak, mereka (WTS) kan sudah di lokalisir 

kedalam satu tempat dengan tujuan agar kegiatan mereka tidak di lakukan di luar 

tempat mereka, itu juga sudah dibahas dalam musyawarah sebelumnya 

(musyawarah tahun 1977)” kata Surasman selaku mantan kepala desa 

Kebonagung. 

Untuk mengatasi protes warga, kepala desa Kebonagung memberikan 

pengertian kepada Pundung selaku ketua RT di lokalisasi Cangkring agar 

menertibkan warganya yang melakukan aktivitas di luar tempat lokalisasi. 

Meskipun telah diberikan pemberitahuan oleh kepala desa bahwa kegiatan hanya 

diperbolehkan di dalam lokalisasi Cangkring, pada kenyataannya masih terdapat 

beberapa WTS yang masih melakukan pelanggaran. Permasalahan antara 

masyarakat desa Keboanagung dengan warga lokalisasi Cangkring masih terus 

berlangsung hingga tahun 1989. 

Pada tahun 1989, masyarakat desa Kebonagung mendesak kepala desa 

Kebonagung agar segera melakukan penutupan lokalisasi Cangkring.
53

 

Menanggapi tuntutan dari masyarakat desa Kebonagung, warga lokalisasi 

Cangkring juga melakukan protes kepada kepala desa Kebonagung. Bentuk protes 

mereka dengan melakukan perjanjian bahwa mereka akan melakukan kegiatan 

mereka hanya di dalam lokalisasi Cangkring saja. Akan tetapi, janji yang 

diberikan oleh warga lokalisasi Cangkring terlihat sia-sia karena menurut 
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beberapa tokoh masyarakat, keberadaan lokalisasi Cangkring telah mengganggu 

ketertiban di Desa Kebonagung sehingga layak untuk ditutup.  

Masyarakat desa Kebonagung yang diwakili oleh beberapa orang 

mendatangdi kantor desa Kebonagung agar kepala desa melaporkan tindakan 

WTS yang sangat meresahkan masyarakat desa. Alasan masyarakat desa 

Kebonagung untuk menuntut agar lokalisasi Cangkring segera ditutup juga 

didukung dengan letak lokalisasi Cangkring yang berada di dekat masjid dan 

dekat dengan sekolah sehingga masyarakat desa menganggap bahwa lokalisasi 

Cangkring wajib untuk ditutup. 

Menyikapi permintaan dari masyarakat desa Kebonagung, kepala desa 

melaporkan keluhan masyarakat desa Kebonagung kepada perangkat kecamatan 

yang kemudian dari kecamatan akan dilaporkan ke pusat (Pemerintah Kabupaten 

Tuban).
54

 Pada tahun 1991, terdapat tindakan dari pemerintah untuk mengatasi 

masalah lokalisasi Cangkring. Pada tahun 1991, pemerintah telah memberikan 

himbauan kepada kepala desa Kebonagung agar segera melakukan penutupan di 

lokalisasi Cangkring.
55

 Himbauan dari pemerintah berujung pada penutupan 

lokalisasi Cangkring. Pembahasan tentang penutupan lokalisasi Cangkring akan 

dibahas dalam bab berikutnya. 
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1. Aktivitas WTS, Mucikari dan Pelanggan di Lokalisasi Cangkring Tahun 

1977-1991 

WTS (Wanita Tuna Susila) yang terdapat di lokalisasi Cangkring 

sebagian besar adalah warga sekitar Kecamatan Rengel.
56

 Akan tetapi 

terdapat pula sebagian kecil dari para WTS merupakan wanita pendatang 

dari luar kawasan Tuban seperti Ngawi, Rembang, Bojonegoro, dan lain-

lain. Masing-masing WTS di lokalisasi Cangkring memiliki alasan 

tersendiri dalam melakukan pekerjaan sebagai pelacur. Alasan dari 

beberapa WTS yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tuban cenderung 

sama yaitu untuk mencari uang dengan menjadi WTS di lokalisasi 

Cangkring yang kemudian hasil dari pekerjaan mereka dikirimkan kepada 

keluarga di kampung halaman. 

Penyebab WTS di lokalisasi Cangkring bekerja sebagai pelacur 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pertama, berasal dari 

kegagalan rumah tangga yang telah mereka bina.
57

Sebagian besar dari 

para mucikari di lokalisasi Cangkring merupakan ibu rumah tangga yang 

menjadi janda karena mengalami perceraian. Perceraian yang terjadi di 

kehidupan rumah tangga mereka disebabkan oleh beberapa hal seperti 

desakan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perselingkuhan. 

Desakan akan kebutuhan ekonomi merupakan suatu tuntutan dalam 

rumah tangga yang harus dipenuhi. 
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Mantan suami dari beberapa mucikari mayoritas bekerja sebagai 

buruh tani. Upah yang diterima dari bekerja sebagai buruh tani sangat 

tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga. 

Pemenuhan kebutuhan yang sangat sulit dipenuhi mengakibatkan para ibu 

rumah tangga merasa tertekan dengan kehidupan rumah tangga mereka. 

Sulitnya memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga juga didukung oleh 

sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Tuban. Oleh karena para 

suami mereka tidak mendapatkan pekerjaan sampingan, maka pendapatan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan juga mengalami kesulitan.  

Sebagian besar dari ibu rumah tangga tersebut merasa putus asa 

atas kehidupan rumah tangga mereka sehingga mereka menggugat cerai 

suaminya. Menurut salah satu mucikari, mereka merasakan kesulitan 

untuk mencari pekerjaan yang layak, oleh karena itu mereka memutuskan 

untuk menjadi WTS dan mucikari. Alasan para WTS bekerja di lokalisasi 

Cangkring karena tidak ada pekerjaan yang mudah bagi mereka sehingga 

dengan terpaksa mereka melakukan pekerjaan sebagai pelacur untuk 

memenuhi kebutuhan mereka.  

Seperti halnya yang dialami oleh Sriatun yang merupakan salah 

satu WTS di lokalisasi Cangkring.
58

 Sebelum menjadi WTS di lokalisasi 

Cangkring, Sriatun pernah menjadi ibu rumah tangga. Dalam kehidupan 

rumah tangganya, suami Sriatun merupakan pekerja serabutan. 

Penghasilan yang diperoleh suaminya relatif kurang untuk mencukupi 
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kehidupan ia beserta keempat anaknya. Ketika tidak ada orang yang 

memanggil suaminya untuk bekerja, suami Sriatun selalu menganggur 

dan tidak mendapatkan penghasilan. Meskipun demikian, suami Sriatun 

masih melakukan usaha dengan meminjam uang kepada para tetangga dan 

rentenir. 

Akan tetapi untuk mengangsur pembayaran hutang kepada rentenir, 

suami tidak sanggup melakukannya sehingga beban dari hutang di 

limpahkan kepada Sriatun. Dari permasalahan hutang timbul cek cok 

antara Sriatun dengan suaminya yang berujung pada putusnya hubungan 

rumah tangga mereka. “Lebih baik saya jadi janda mbak, daripada harus 

menghidupi suami saya yang tidak bertanggung jawab” kata Sriatun. 

Kemudian Sriatun menggugat cerai kepada suaminya. Setelah perceraian 

terjadi Sriatun masih harus menanggung hutang suaminya kepada rentenir 

serta harus menghidupi keempat anaknya. Untuk membayar hutang dan 

menghidupi anaknya, Sriatun menjadi pembantu rumah tangga dan 

bekerja kepada orang Cina di Kecamatan Tuban. Akan tetapi, bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga dirasa kurang cukup untuk membayar 

hutang dan mencukupi kebutuhan keluarganya.
59

 

Oleh karena merasa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak 

mampu membuat hidupnya lebih baik, maka ia keluar dari pekerjaan itu 

dan mencari pekerjaan lain. Akan tetapi, Sriatun tidak mendapatkan 

pekerjaan sehingga ia merasa tertekan dengan keadaan yang menimpanya. 
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Kemudian terdapat seseorang yang menawarinya pekerjaan enak tapi 

tidak berat dan memperoleh uang yang banyak. Tanpa pikir panjang 

Sriatun menerima pekerjaan tersebut. “Pada awalnya saya mau menolak 

pekerjaan ini (WTS) mbak, tapi bagaimana lagi wong saya butuh uang 

banyak, ya saya terima saja” jelas Sriatun kepada penulis. Terlepas dari 

cerita Sriatun, pelacuran menjadi pilihan yang wajar dalam mengatasi 

kemiskinan hidup.
60

 Hasil penelitian menunjukan bahwa wanita yang 

menjadi kepala rumah tangga hampir seluruhnya aktif di dalam 

perdagangan kecil atau pelacuran yang memberi mereka pendapatan yang 

cukup bagi mereka untu menunjang keluarga.    

Kedua adalah karena faktor keturunan. Penyebab para wanita di 

lokalisasi Cangkring melakukan pekerjaan sebagai pelacur juga berasal 

dari faktor keturunan. Sebagian besar mucikari dan WTS yang terdapat di 

lokalisasi Cangkring merupakan seorang ibu. Oleh karena ibu mereka 

bekerja di lokalisasi Cangkring, maka anak-anak dari para WTS dan 

mucikari tersebut dipaksa untuk menjadi WTS untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Sistem kemandirian yang dianut oleh para 

WTS dan mucikari membuat keturunan mereka melakukan pekerjaan 

yang sama seperti orang tua mereka. Akan tetapi, untuk WTS yang 

berasal dari luar daerah Desa Kebonagung memilih untuk melarang 

anaknya menjadi WTS karena bagi  

                                                           
60
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Pendidikan merupakan suatu hal yang penting sebagai penunjang 

kehidupan. Pada dasarnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka 

semakin tinggi pula pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh oleh 

seseorang. Sebagian besar para WTS di lokalisasi Cangkring adalah 

tamatan SD (Sekolah Dasar). Sedangkan para mucikari di lokalisasi 

Cangkring, sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang tidak 

pernah mendapatkan pendidikan di sekolah atau dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar mucikari di lokalisasi Cangkring adalah buta huruf.
61

 

Keadaan di lokalisasi Cangkring dapat membuktikan bahwa pendapat 

Bonhuffer adalah benar, 56% Wanita P memiliki pendidikan yang buruk, 

sedangkan yang memiliki pendidikan relatif lebih baik hanya 6% dari 

Wanita P.
62

  

WTS dan mucikari banyak yang tidak disekolahkan oleh orang tua 

mereka karena kesulitan biaya. Selain itu, rendahnya pendidikan yang 

dimiliki oleh mucikari dan WTS juga didukung oleh rasa malas yang ada 

pada diri mereka.
63

 Selain itu, terdapat pula mindset pada diri mereka 

bahwa pendidikan bukanlah hal yang sangat penting. Bagi mereka 

memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih penting bila dibandingkan dengan 

pendidikan
64

 Oleh karena minimnya tingkat pendidikan yang mereka 
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miliki, maka sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam 

mencari pekerjaan terutama bagi pekerjaan yang telah menetapkan 

standar dalam pencarian pekerja. 

Selain merasakan kesulitan dalam mencari pekerjaan, para WTS 

dan mucikari di lokalisasi Cangkring juga terdesak oleh kebutuhan 

ekonomi yang wajib dipenuhi sehari-hari. Oleh karena itu, mereka 

mencoba untuk mendirikan tempat usaha seperti warung makan, warung 

kopi, bahkan juga ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 

Untuk mendirikan usaha tersebut, para mucikari mencari pinjaman kepada 

koperasi usaha
65

 dan Rentenir. Akhirnya mereka memiliki hutang yang 

cukup besar kepada para rentenir. 

Akan tetapi, setelah beberapa lama usaha yang mereka tekuni 

kurang menguntungkan. Berada dalam posisi tersebut, para mucikari 

sedang terlilit hutang yang besar kepada rentenir, sedangkan pendapatan 

yang mereka dapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

membuat mereka merasa tertekan. Kewajiban dalam membayar hutang 

kepada rentenir harus segera dipenuhi. Oleh karena terdesak oleh 

keadaan, maka mereka memutuskan untuk menjual diri mereka untuk 

mendapatkan uang agar hutang yang menjadi beban mereka dapat segera 

dilunasi. Pada akhirnya, mucikari tersebut menjadikan warung mereka 

sebagai warung makan atau warung kopi yang juga menyediakan layanan 
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seksual.
66

 Keadaan tersebut tidak hanya dialami oleh satu mucikari saja, 

bahkan sebagian besar mucikari berada dalam keadaan yang serba 

kekurangan. 

Faktor ketiga yang menyebabkan WTS melakakukan pekerjaan 

tersebut di lokalisasi Cangkring adalah karena faktor pergaulan. Sebagian 

besar para WTS di lokalisasi Cangkring mengaku bahwa mereka 

melakukan pekerjaan tersebut akibat dari diperkenalkan oleh teman, serta 

terdapat beberapa orang WTS yang ditipu oleh teman mereka sehingga 

mereka menjadi pelacur di lokalisasi Cangkring.  

Beberapa WTS mengatakan bahwa mereka diajak oleh teman 

mereka dengan diberikan iming-iming jika dengan menjadi WTS dapat 

menjadikan hidup mereka lebih sejahtera karena setiap hari dapat 

mendatangkan uang dengan mudah. Oleh karena telah dipengaruhi oleh 

iming-iming tersebut, beberapa wanita memilih untuk memikirkan 

pekerjaan yang telah diperkenalkan oleh teman mereka. Beberapa wanita 

memikirkan bahwa mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 

karena pendapatan yang mereka miliki dalam pekerjaan mereka sebagai 

pembantu rumah tangga cenderung kurang. Oleh karena itu, wanita 

tersebut memutuskan untuk menjadi WTS. 

Pada akhirnya, wanita tersebut keluar dari pekerjaannya sebagai 

pembantu rumah tangga dan memutuskan untuk menjadi WTS. 
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Kehidupan WTS yang sedang mereka jalani ternyata tidak sesuai dengan 

iming-iming teman mereka. Bekerja sebagai WTS ternyata lebih sulit 

dibandingkan dengan pembantu rumah tangga. Meskipun upah dari 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga relatif sedikit, akan tetapi tidak 

terdapat klaim dari masyarakat bahwa bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga pekerjaan yang memalukan. Bahkan semenjak wanita tersebut 

menjadi WTS, mereka lebih diacuhkan oleh masyarakat.
67

 

Lokalisasi Cangkring terdiri dari enam gang yang masing-masing 

rumah saling berhadapan. Oleh karena terdiri dari banyak gang, maka 

lokalisasi Cangkring disebut sebagai kompleks pelacuran.
68

 Masing-

masing gang terdiri dari 7-10 wisma yang berwujud seperti warung. 

Ketika terdapat transaksi pelacuran, pelanggan harus menyewa WTS 

melalui warung-warung tersebut. Biasanya warung yang terdapat di 

kompleks lokalisasi Cangkring adalah milik mucikari. 

Pernyataan dari Tjahjo Purnomo tentang peran mucikari, sangat 

sesuai dengan fakta mucikari di lokalisasi Cangkring. Sebagian besar 

tugas dari mucikari di lokalisasi Cangkring adalah menyediakan tempat 

persewaan bagi pelanggan, menyusun jadwal untuk anaknya (WTS), dan 

menyediakan tempat tinggal bagi anak-anaknya (WTS), serta 
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mempromosikan anak-anaknya (WTS) kepada para lelaki yang melewati 

kompleks lokalisasi Cangkring.
69

 

 Pada suatu daerah panggilan WTS kepada mucikari sangat 

berbeda. Panggilan mucikari atau germo di lokalisasi Dolly Surabaya 

adalah papi (bagi mucikari laki-laki) dan mami (bagi mucikari wanita).
70

 

Panggilan tersebut sangat berbeda, di lokalisasi Cangkring panggilan 

WTS kepada mucikarinya adalah mak’e (Ibu). Berbeda dengan lokalisasi 

Dolly di Surabaya, di lokalisasi Cangkring semua mucikari adalah 

perempuan.   

Hampir setiap hari para WTS melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan yang dijadwalkan oleh mucikarinya. Menurut Tjahjo Purnomo, 

dalam kegiatan pelacuran peran mucikari atau germo sangat penting yaitu 

menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, 

menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur temat untuk 

praktek pelacuran, yaitu dengan mempertemukan atau memungkinkan 

bertemunya WTS dengan laki-laki untuk bersetubuh.
71

 Meninjau bahwa 

tugas seorang mucikari adalah sebagai agensi dari para WTS, maka 

mucikari tersebut dapat menghasilkan uang yang besar. 

Pekerjaan WTS yang secara rutin dilakukan adalah mangkal di 

teras depan warung milik mucikari. Pada siang hari, WTS yang bekerja 
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hanya sedikit karena sebagian besar pelanggan akan datang pada malam 

hari. Sedangkan pada malam hari banyak WTS yang mangkal di 

sepanjang jalan kompleks lokalisasi Cangkring bersama dengan 

mucikarinya. Beberapa WTS menjajakan diri mereka dengan membawa 

satu botol bir dan toak untuk ditawarkan kepada laki-laki yang lewat di 

kompleks lokalisasi Cangkring.  

Dalam warung mucikari, selalu disediakan toak beserta centak, 

tambul (makanan pendamping toak), bir, rokok, minuman bersoda, dan 

makanan ringan lainnya. Bahkan untuk makanan berat seperti nasi, jarang 

dijumpai di warung milik mucikari. Oleh karena setiap warung 

menyediakan toak, maka aroma toak selalu menyengat di sudut-sudut 

warung milik mucikari. Pada umumnya, mucikari menjual toak milik para 

tengkulak yang berasal dari desa Kembangbilo. Sehingga mucikari 

memiliki keuntungan tersendiri dalam proses jual-beli toak di warung 

mereka. 

Pada saat yang sama mucikari memamerkan anak-anaknya (WTS) 

kepada laki-laki yang singgah di warung miliknya. Dalam satu warung 

milik mucikari terdapat tiga WTS yang dianggap sebagai kembang 

Cangkring (WTS tercantik di lokalisasi Cangkring) yang bertarif paling 

mahal diantara WTS yang lain. Tarif bagi kembang Cangkring sebesar 

Rp.4.000,00 hingga Rp.7.000,00tiap dua jam. Sedangkan bagi WTS biasa 
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sebesar Rp.1.000,00 hingga Rp.5.000,00 tiap dua jam.
72

 Sebagian besar 

upah yang diterima oleh WTS lebih kecil daripada bagian milik 

mucikarinya.
73

 Aktivitas dari WTS dan mucikari berakhir ketika waktu 

subuh tiba dimana para pelanggan berangsur-angsur meninggalkan 

warung milik mucikari. 

Terdapat dua waktu yang menjadi hari libur bagi para WTS. Waktu 

tersebut antara lain ketika WTS sedang mengalami datang bulan dan 

ketika WTS sedang sakit. Meskipun WTS yang sedang datang bulan 

diliburkan untuk melayani pelanggan oleh mucikarinya, WTS itu tetap 

harus mangkal untuk menarik dan mempromosikan teman sesama WTS. 

Solidaritas yang terjalin di lokalisasi Cangkring sangat tinggi. Ketika 

terdapat teman sesama WTS yang sedang kekurangan misal kehabisan 

bedak, mereka saling meminjamkan milik mereka. 

Fenomena solidaritas yang tinggi terlihat ketika teman sesama 

WTS ada yang sakit, maka teman mereka merawatnya. Bahkan, dalam hal 

pendapatan, jika terdapat sesama tema yang terlihat menanggur cukup 

lama atau tidak mendapatkan pelanggan selama satu minggu, maka teman 

mereka mencarikan pelanggan untuk teman sesama WTS. Meskipun 

memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama WTS, terdapat pula rasa 

iri diantara sesama teman. Rasa iri muncul ketika terdapat seorang WTS 

yang memiliki banyak pelanggan. Jumlah pelanggan yang banyak 
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membuat seorang WTS menghasilkan uang yang banyak pula. Bagi WTS 

yang memiliki pelanggan sedikit cenderung merasa iri dengan teman 

mereka yang memiliki pelanggan banyak.
74

 

Di lokalisasi Cangkring terdapat sebuah koperasi usaha yang secara 

langsung dikelola oleh mucikari-mucikari di lokalisasi Cangkring. Fungsi 

dari koperasi usaha ini. Koperasi usaha ini dipimpin oleh ketua RT di 

lokalisasi Cangkring. Fungsi dari koperasi usaha ini adalah untuk sarana 

simpan pinjam bagi warga lokalisasi Cangkring. Selain itu, fungsi dari 

koperasi usaha juga untuk menghimpun dana yang telah dikoornir oleh 

mucikari dari anak-anaknya kemudian diserahkan kepada koperasi usaha 

untuk diserahkan kepada desa untuk tambahan kas Desa Kebonagung. 

Kegiatan lain yang secara rutin dilakukan oleh warga lokalisasi 

Cangkring adalah mengadakan arisan yang dilakukan stiap satu bulan 

sekali. Pelaksanaan arisan biasanya berada di rumah ketua RT.
75

 Arisan 

yang dilakukan adalah untuk mewujudkan kerukunan antar warga di 

lokalisasi Cangkring. Selain arisan acara rutin yang diadakan oleh warga 

lokalisasi Cangkring adalah kerja bakti yang dilakukan dua minggu sekali 

yaitu setiap hari minggu. Pada kegiatan kerja bakti tersebut, mucikari 

wajib memberikan konsumsi kepada warga yang melakukan kerja bakti. 

Pemberian konsumsi dilakukan dengan cara bergilir. 

Kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain-lain hampir tidak 

pernah dilakukan. Akan tetapi terkadang beberapa dari WTS dan mucikari 
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mengadakan bancak’an weton (semacam ruwatan hari pasaran 

kelahiran).
76

 Kegiatan bancak’an ini dilakukan dengan cara 

mendatangkan satu moden (ahli agama) untuk mendoakan bancak’an  

tersebut. “Ya kita membayar moden untuk mendoakan bancakán ini. 

Kalau sudah di doakan, bancak’an itu kemudian dibagikan kepada 

tetangga dekat di lokalisasi Cangkring” kata Sriatun.  

Untuk memenuhi kebutuhan pakaian, para WTS biasanya membeli 

di pasar Plumpang, bahkan terkadang hingga ke pasar Tuban. Mereka 

memilih untuk membeli di tempat yang jauh karena jika membeli di 

sekitar Desa Kebonagung, mereka akan di cemooh oleh masyarakat Desa 

Kebonagung. “Saya pernah membeli barang di pasar Rengel mbak, tapi 

disana saya dirasani (digunjing) oleh banyak orang. Sebenarnya saya 

malu digunjing seperti itu, tapi bagaimana lagi mereka selalu menganggap 

saya wong gak nggenah (orang yang tidak benar)” kata Sriatun kepada 

penulis. 

Bekerja sebagai WTS memiliki tantangan tersendiri. Penghasilan 

yang mereka dapatkan setiap bulan cenderung tidak menentu. Akan tetapi, 

beberapa WTS memperkirakan bahwa penghasilan mereka kurang lebih 

sekitar Rp. 20.000,00 tiap bulan.
77

 Tantangan yang mereka hadapi adalah 

ketika harus mengatur keuangan agar tidak hutang. Pembagian dari 

penghasilan mereka adalah untuk pembayaran kepada desa sekitar 3% 
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yaitu sebesar Rp 600,00 tiap satu bulan sekali, karena telah bekerja di 

desa Kebonagung, dibagikan sekitar 45% yaitu Rp 9.000,00 tiap sebulan 

sekali kepada mucikari, digunakan untuk membeli perlengkapan dalam 

pekerjaan seperti bedak, sabun, lipstik, sebesar 10% yaitu Rp.2.000,00. 

Jika peralatan dan perlengkapan yang mereka miliki belum habis, maka 

uang tersebut ditabung dan terkadang dikirimkan kepada keluarga 

mereka. Untuk kebutuhan makan digunakan sebesar 27% yaitu 

Rp.5.400,00 dan untuk pegangan sehari-hari. Akan tetapi, terkadang 

mucikari memberi mereka makan satu minggu sekali sehingga jika 

terdapat sisa dari uang makan akan ditabung. Kemudian sebesar 15% 

yaitu Rp.3.000,00 digunakan untuk membayar hutang kepada koperasi 

dan rentenir.  

Jika diperhitungkan pada tahun 1980-an, pendapatan yang mereka 

peroleh cenderung tidak mencukupi kebutuhan mereka selama satu 

bulan.
78

Sebagian besar para WTS tinggal bersama dengan mucikari. 

Tinggal dirumah mucikari tidak diberikan secara gratis melainkan sudah 

dipotong ketika WTS tersebut mendapatkan uang setelah melayani 

pelanggan. 

Bekerja sebagai WTS memiliki resiko yang besar. Selain 

mengalami gangguan kesehatan, WTS terkadang juga mengalami 

kehamilan. Apabila terdapat WTS yang sedang hamil, sebagian besar 

meraka memanggil dukun bayi untuk menggugurkan kandungannya. 
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Warga di lokalisasi Cangkring memiliki dukun bayi langganan yang 

dipercaya mampu menggugurkan kandungan para WTS yang sedang 

hamil.  

Setelah menggugurkan kandungan, WTS diberikan waktu selama 

satu bulan untuk memulihkan kesehatan. Setelah itu, WTS kembali 

bekerja seperti biasa dengan menerima pelanggan sebanyak satu sampai 

dua orang.
79

Sebagai tempat hiburan, lokalisasi Cangkring sering didatangi 

oleh banyak lelaki yang mencari jasa pelayanan seksual. Sebagian besar 

para lelaki tersebut merupakan masyarakat Tuban, akan tetapi sering pula 

dijumpai pelanggan yang berasal dari luar wilayah Tuban seperti warga 

Kabupaten Bojonegoro, warga Kabupaten Lamongan, serta masih 

terdapat lelaki dari daerah lainnya.
80

 

Jumlah pelanggan para WTS di lokalisasi Cangkring cenderung 

pebanyak. Menurut sumber yang penulis dapatkan, jumlah pelanggan  

yang berkunjung di lokalisasi Cangkring kurang lebih sebanyak 53 orang 

tiap malam. Bahkan pada musim panen, pelanggan yang berkunjung 

semakin banyak yaitu mencapai kurang lebih 70 orang dalam satu 

malam.
81

 Penutupan lokalisasi-lokalisasi lain yang tersebar di Tuban 

berdampak pada penumpukan jumlah pelanggan yang berada di lokalisasi 

Cangkring. Penumpukkan pelanggan terjadi karena ketersediaan tempat 
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hiburan atau lokalisasi hanya terdapat di dua tempat yaitu di Kecamatan 

Semanding (lokalisasi Gandul) dan kecamatan Rengel (lokalisasi 

Cangkring). 

Pelanggan di lokalisasi Cangkring sebagian besar merupakan 

karyawan swasta. Selain itu juga terdapat pelanggan yang berasal dari luar 

daerah Tuban seperti warga dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Lamongan dan daerah luar lainnya. Sebagian besar pelanggan banyak 

berkunjung pada saat malam hari karena pada siang hari pelanggan 

tersebut bekerja. Oleh karena itu, WTS yang mangkal lebih memilih di 

malam hari. Pada saat siang hari, pelanggan yang datang di lokalisasi 

Cangkring sangat sedikit. Sebagian besar pelanggan yang datang pada 

siang hari adalah petani yang meluangkan waktu istirahat untuk 

menghibur diri di lokalisasi Cangkring. Petani yang datang di lokalisasi 

Cangkring terkadang hanya minum toak saja di warung-warung, 

sedangkan yang datang untuk berhubungan badan hanya sebagian kecil 

saja.
82

 

2. Aktivitas Profesi non-WTS di Lokalisasi Cangkring 

Kehidupan masyarakat di lokalisasi Cangkring tidak selalu tertutup 

dengan masyarakat yang lain. Setiap tempat lokalisasi biasanya akan 

menarik yang lainnya untuk melakukan usaha-usaha ekonomis seperti 

pedagang kaki lima, penjual keliling, dan kegiatan-kegiatan ekonomi 
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lainnya seperti makelar seks.
83

 Keberadaan lokalisasi Cangkring  tidak 

serta merta memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena dengan 

adanya lokalisasi Cangkring, masyarakat yang tinggal disekitar   

lokalisasi Cangkring dapat mendirikan usaha untuk menambah 

penghasilan mereka.  

Di sekitar lokalisasi Cangkring terdapat beberapa pedagang seperti 

pedagang bakso, kosmetik, kebutuhan rumah tangga, dan warung kopi. 

Sebagian besar pedagang mulai muncul di lokalisasi Cangkring pada 

tahun 1978-1979 dimana pada saat itu lokalisasi Cangkring mulain 

menampakkan perkembangan. Kemudian pada tahun 1982, banyak 

pedagang-pedagang yang mulai menetap berdagang di lokalisasi 

Cangkring. 

Meskipun sebagian besar orang memandang lokalisasi Cangkring 

hanya memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat di desa 

Kebonagung, pada kenyataan yang ada, lokalisasi Cangkring memberikan 

manfaat tersendiri bagi para pedagang dan orang-orang yang bekerja di 

kawasan lokalisasi Cangkring. Menurut sumber yang diperoleh, sejak 

mendirikan warung bakso di sekitar lokalisasi Cangkring, pedagang  

tersebut memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada berjualan di 

tempat sebelumnya.
84
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Keuntungan yang diperoleh para pedagang cenderung bervariasi 

sesuai dengan barang dagangan yang diperdagangkan. Dalam rentang 

waktu selama dua tahun, beberapa pedagang berhasil merenovasi warung 

mereka menjadi warung yang lebih besar dan bersih. Sebagian besar 

pelanggan dari warung biasanya adalah pelanggan dari WTS di lokalisasi 

Cangkring, WTS, dan masyarakat yang biasa hanya sebagian kecil saja.  

Penghasilan dari warung-warung di sekitar lokalisasi Cangkring 

kurang lebih Rp.15.000,00 hingga Rp. 25.000,00 tiap bulan. Jumlah 

keuntungan yang mereka peroleh setiap bulan pada tahun 1982-1985, 

membuat mereka mampu mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga 

mereka serta mampu mendirikan cabang-cabang di daerah lain yang juga 

di tempatkan di sekitar lokalisasi lain seperti lokalisasi 

Gandul.
85

Pemilihan tempat dalam mendirikan warung cabang terinspirasi 

oleh keuntungan besar yang didapatkan di lokalisasi Cangkring. Harapan 

dari pedagang adalah memperoleh keuntungan yang sama dengan warung 

yang mereka dirikan di sekitar lokalisasi Cangkring.
86

 

Pemanfaatan lokalisasi Cangkring tidak hanya dilakukan oleh 

Sutrisno dan Supono saja. Pemanfaatan lokalisasi juga dimanfaatkan oleh 

Kusno untuk memperoleh pekerjaan sampingan. Pada saat pagi hingga 

siang Kusno menjadi buruh tani sedangkan pada malam hari Kusno 
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menjadi tukang parkir di kompleks lokalisasi Cangkring. Penghasilan 

yang diperoleh setiap malam kurang lebih Rp.1000,00 hingga 

Rp.2.000,00. Tukang parkir yang terdapat di kompleks lokalisasi 

Cangkring sebanyak lima orang. Kompleks lokalisasi Cangkring 

berjumlah lima gang. Jadi, tiap orang bertugas dalam satu gang.
87

 

Selain pedagang bakso dan tukang parkir, masih terdapat beberapa 

orang yang memanfaatkan kompleks lokalisasi Cangkring sebagai tempat 

menambah penghasilan. Beberapa pedagang yang sering keluar-masuk 

lokalisasi Cangkring adalah penjual sayur, mendreng baju dan penjual 

kosmetik, dan serta masih banyak pedagang-pedagang lain. Bahkan, di 

kompleks lokalisasi Cangkring banyak dijumpai pengamen dan pengemis. 

Profesi yang telah penulis sebutkan juga memiliki peran yang besar 

terhadap kemajuan lokalisasi Cangkring. Menurut Kusno, kompleks 

lokalisasi Cangkring tidak akan ramai jika tidak ada pedagang yang 

berkeliling di lokalisasi Cangkring. Hubungan antara lokalisasi Cangkring 

dengan beberapa profesi khusunya pedagang seperti simbiosis 

mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu 

dengan yang lain.  

Biasanya, para pedagang atau profesi non-WTS di lokalisasi 

Cangkring turut serta memberikan sumbangan kepada Desa Kebonagung.  

Masing-masing pedagang memberikan  sekitar Rp. 300,00 setiap satu 

bulan sekali. Pembayaran sumbangan dilakukan melalui koperasi usaha 
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yang dikelola oleh warga lokalisasi Cangkring. “Jadi masing-masing 

pedagang di koordinir oleh salah satu perwakilan pedagang kemudian 

sumbangan tersebut disetorkan kepada koperasi usaha yang dikelola oleh 

WTS dan mucikari di lokalisasi Cangkring kemudian baru disalurkan ke 

kas Desa Kebonagung” jelas Kusno kepada penulis. 
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