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BAB III 

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DAN REAKSI 

MASYARAKAT TERHADAP PENUTUPAN LOKALISASI CANGKRING 

TAHUN 1991-1992 

 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi ketertiban di 

kalangan masyarakat terutama di Kabupaten Tuban. Untuk menciptakan 

ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup, pemerintah memiliki tugas untuk 

menyusun kebijakan. Kebijakan tersebut berlaku untuk kelompok yang dianggap 

telah mengganggu ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu 

permasalahan kompleks yang dialami oleh Kabupaten Tuban adalah masalah 

pelacuran.  

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa di Tuban 

terdapat banyak lokalisasi, maka pemerintah melakukan penutupan pada 

lokalisasi-lokalisasi di Tuban. Penutupan lokalisasi di Tuban cenderung 

menimbulkan dampak yang bervariatif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, 

pada bab ini akan dijelaskan mengenai peran Pemerintah Kabupaten Tuban dalam 

penutupan lokalisasi Cangkring. Selain itu, juga akan membahas mengenai 

dampak dan reaksi dari masyarakat atas penutupan lokalisasi Cangkring.  
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A. Peran Pemerintah Terhadap Penutupan Lokalisasi Cangkring Tuban 

Tahun 1991-1992 

Pada tahun 1974 beberapa lokalisasi yang tersebar di Tuban telah berhasil 

ditutup pemerintah. Akan tetapi terdapat dua lokalisasi yang lolos dari 

penutupan yaitu lokalisasi Gandul dan lokalisasi Cangkring. Pada tahun 1991, 

pemerintah menghimbau agar penutupan lokalisasi Cangkring segera 

dilaksanakan. Berikut merupakan kronologi dari penutupan lokalisasi 

Cangkring. 

1. Penutupan  dan Penanganan WTS di Lokalisasi Cangkring Tuban 

Tahun 1991-1992 

Berdasarkan pembahasan pada bab 2, masyarakat desa 

Kebonagung menuntut kepada kepala desa Kebonagung agar lokalisasi 

Cangkring segera ditutup. Tuntutan dari masyarakat desa Kebonagung 

tersebut, ditanggapi oleh Surasman selaku kepala desa Kebonagung 

dengan mengadukan keluhan masyarakat kepada perangkat Kecamatan 

Rengel pada tahun 1987. Kemudian pengaduan dari kepala desa 

Kebonagung tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat dan mulai 

diproses pada tahun 1991.
88

 

Pada tahun 1991, pemerintah melakukan penutupan yang 

didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Tuban tentang Badan Penanggulangan Catur Tuna Kabupaten  Daerah  

                                                           
88

 Wawancara dengan Surasman di Desa Pohan Kidul Kecamatan Rengel, pada tanggal 

23 Juni 2015, pukul: 14.20. 
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Tingkat II Tuban.
89

 Oleh karena terdapat Surat Keputusan Kepala 

Daerah tersebut, camat Rengel diberikan himbauan dalam bentuk surat 

perintah dari Pemerintah Kabupaten Tuban agar menutup lokalisasi 

Cangkring yang terdapat di desa Kebonagung. Himbauan tersebut 

dikirimkan pada 12 Juni 1991.
90

 Himbauan dari pemerintah atas 

penutupan lokalisasi Cangkring cenderung diabaikan oleh warga 

lokalisasi Cangkring karena bagi mereka lokalisasi Cangkring 

merupakan tempat tinggal mereka yang diwariskan secara turun 

temurun oleh keluarga mereka.
91

 Selain itu, mereka juga mengungkit 

jasa mereka bahwa mereka telah memberikan sejumlah uang kepada 

desa sebagai bentuk izin atas aktivitas yang mereka lakukan di 

lokalisasi Cangkring. Sebagian besar dari para mucikari dan WTS 

memberikan berbagai alasan agar lokalisasi Cangkring tidak ditutup 

oleh Pemerintah.  

Alasan penolakan lain yang digunakan oleh masyarakat di 

lokalisasi Cangkring karena selama mereka bekerja di lokalisasi 

Cangkring, mereka telah membayar biaya untuk sewa tempat kepada 

aparat desa dengan cara pendapatan WTS diorganisir oleh mucikari 

yang kemudian dikumpulkan kepada koperasi usaha yang dikelola oleh 
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Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tuban nomor 186 tahun 1991 tentang  

Badan Penanggulangan Catur Tuna Kabupaten Tuban Daerah Tingkat II Tuban. (Koleksi Badan 

Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban) 
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Surat Perintah Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban nomor 

462.3/2975/411.17/1991 tentang Penertiban Lokalisasi WTS. (Koleksi Badan Perpustakaan, 

Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban) 
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 Wawancara dengan Yadinah pada tanggal 25 Februari 2015 di Dusun Cangkring 

pukul 11.40. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOKALISASI CANGKRING TUBAN TAHUN 1977-1992 Sri Artyanti Ningsih



66 
 

warga lokaliasi Cangkring dan kemudian diserahkan kepada desa. 

Bahkan lokalisasi Cangkring telah dilegalkan oleh seperangkat 

kecamatan dan desa-desa di Kecamatan Rengel yang terdapat 

lokalisasi liar. Selain itu, warga lokalisasi menganggap bahwa 

keberadaan mereka juga bermanfaat bagi masyarakat desa 

Kebonagung karena keberadaan mereka dimanfaatkan untuk mencari 

uang tambahan untuk menambah penghaslian masyarakat desa 

Kebonagung.  

Surat himbauan dari Pemerintah pada 12 Juni 1991 tersebut 

tidak mendapatkan respon dari warga lokalisasi Cangkring. Oleh 

karena tidak mendapat respon dari warga lokalisasi Cangkring, maka 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban mengirimkan Surat 

Perintah kepada Camat Rengel agar penutupan lokalisasi Cangkring 

segera dilaksanakan. 

Pada  14 Agustus 1991, Surat Keputusan dari Pemerintah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban untuk segera menutup lokalisasi 

Cangkring telah dikirimkan kepada camat Rengel.
92

 Alasan pemerintah 

melakukan penutupan di lokalisasi Cangkring adalah untuk penertiban 

dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah 

menanggap bahwa letak lokalisasi Cangkring sangat tidak pantas 

karena dekat dengan masjid dan sekolah anggapan tersebut 

berdasarkan laporan dari masyarakat desa Kebonagung. Oleh karena 
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Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban nomor 

462/4288/411.17/1991 tentang Penutupan Lokalisasi WTS Desa Kebonagung/Rengel. (Koleksi 

Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban) 
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itu, pemerintah meminta kerjasama dengan aparat kecamatan dan desa 

serta masyarakat desa Kebonagung untuk secepatnya menutup 

lokalisasi Cangkring.  

Respon atas surat perintah tersebut cenderung lama. Sebagian 

besar warga lokalisasi Cangkring merasa keberatan dengan surat 

perintah tersebut. Mereka merasakan adanya diskriminasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap warga lokalisasi 

Cangkring. Dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena penutupan 

yang dilakukan hanya pada lokalisasi Cangkring saja, padahal 

himbauan dari pemerintah atas penutupan lokalisasi-lokalisasi berlaku 

untuk seluruh lokalisasi di Tuban, akan tetapi masih terdapat lokalisasi 

lain yang keberadaannya jauh lebih ramai dari lokalisasi Cangkring 

(lokalisasi Gandul). 

Hingga pertengahan tahun 1992, atas desakan Harsono Hr. 

Djauhari selaku camat Rengel, maka warga lokalisasi Cangkring 

bersedia untuk menutup lokalisasi Cangkring. Warga lokalisasi 

Cangkring menerima keputusan dari pemerintah karena posisi mereka 

yang terjepit. Selain itu, dari pihak mereka tidak ada pendukung selain 

warga lokalisasi Cangkring sendiri.
93

 Kebersediaan warga lokalisasi 

Cangkring tersebut kemudian diwujudkan dalam keikutsertaan para 

mucikari dan WTS lokalisasi Cangkring beserta para perangkat desa, 

LMD, dan LKMD Desa Kebonagung dalam pelaksanaan musyawarah 
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 Wawancara dengan Yadinah, op.cit., 
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dan pengarahan atas penutupam lokalisasi yang dilaksanakan di Balai 

Desa Kebonagung. 

Dalam musyawarah desa tersebut, dibahas bahwa para WTS 

dan mucikari akan dipindahkan ke lokalisasi Gandul yang berada di 

Desa Wonorejo Kecamatan Semanding dan sebagian juga pindah ke 

lokalisasi Sikut di Desa Sidohasri Kecamatan Kenduruan.
94

 Keputusan 

yang didapat dari musyawarah adalah pelaksanaan penutupan 

lokalisasi yang direncanakan pada 16 Juli 1992 ditunda hingga 2 bulan 

yaitu pada 16 September 1992 dengan mempertimbangkan beberapa 

hal yakni pertama, masih terdapat tunggakkan (beban hutang) kepada 

Koperasi Usaha Bersama yang dikelola oleh warga lokalisasi 

Cangkring. Kedua, untuk melakukan persiapan jika terdapat 

pemindahan WTS atau mucikari di lokalisasi Gandul ataupun di 

lokalisasi Sikut.
95

 

Setelah musyawarah tersebut dilaksanakan, aktivitas WTS 

dan mucikari di lokalisasi Cangkring masih berlangsung seperti 

biasa.Musyawarah yang telah dilaksanakan oleh perangkat Desa 

Kebonagung terlihat sia-sia. Bagi warga lokalisasi Cangkring, 

pemerintah sudahmengetahui bahwa lokalisasi Cangkring telah 

ditutup, sehingga pihak pemerintah sudah berhenti untuk melakukan 
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 Wawancara dengan Minto Ikhtiyar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Tuban pada tanggal 25 Maret 2015 pukul: 09.50 
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Laporan Kepala Desa Kebonagung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban 

nomor 462/2007/VII/1992 tentang penutupan lokalisasi Cangkring. (Koleksi Badan Perpustakaan, 

Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban) 
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upaya penutupan. Akan tetapi terdapat beberapa WTS yang telah 

pindah dari lokalisasi Cangkring menuju ke lokalisasi Gandul di Desa 

Wonorejo.
96

 

Pindahnya sebagian kecil warga lokalisasi Cangkring ke 

lokalisasi Gandul, serta adanya WTS dan mucikari yang terjaring 

dalam operasi penjaringan oleh pemerintah mengakibatkan lokalisasi 

Cangkring yang pada awalnya ramai menjadi sepi. Sebagian besar 

masyarakat di Kabupaten Tuban menganggap bahwa lokalisasi 

Cangkring sudah benar-benar tutup yaitu sesuai dengan Surat Perintah 

dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban bahwa lokalisasi 

Cangkring sudah ditutup dan keberadaannya sudah digantikan sebagai 

tempat pemukiman warga Desa Kebonagung. 

Akan tetapi, pandangan masyarakat Kabupaten Tuban 

mengenai lokalisasi Cangkring tidak sepenuhnya benar.
97

 Lokalisasi 

Cangkring memang mengalami kemunduran sekitar tiga bulan pasca 

penutupannya pada 16 Juli 1992. Akan tetapi, setelah masa tiga bulan 

aktivitas lokalisasi kembali seperti semula. Bahkan terdapat beberapa 

WTS baru yang merupakan pendatang dari luar Kabupaten Tuban. 

Usaha-usaha seperti warung-warung yang sebelumnya akan ditutup 

kembali dibuka, bahkan diperbesar dari usaha-usaha sebelumnya. 
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 Yadinah,op.cit., 
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“Diperintahkan Ditutup”, Jawa Pos 6 September 1992.  
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Meskipun aktivitas di lokalisasi Cangkring sudah kembali 

seperti semula, banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui 

atas kembalinya lokalisasi Cangkring. Hanya sebagian masyarakat 

Rengel saja yang mengetahui keberadaan lokalisasi Cangkring bahwa 

lokalisasi Cangkring masih menjadi lokalisasi aktif. 

 

2. Upaya Penanggulangan Pemrintah terhadap Lokalisasi Cangkring 

Pasca Penutupan Tahun 1992 

Penutupan lokalisasi Cangkring merupakan suatu keputusan 

pemerintah yang telah disusun secara rapi. Sebagai misi lanjutan dari 

kebijakan sebelumnya, kebijakan bupati Tuban dalam Surat Keputusan 

Bupati nomor 186 tahun 1991 tentang penutupan lokalisasi Cangkring 

telah mempertimbangkan beberapa upaya penanggulangan agar 

lokalisasi Cangkring yang secara resmi telah ditutup itu tidak 

digunakan kembali oleh para WTS dan mucikari untuk melakukan 

pekerjaan mereka seperti sebelumnya yaitu sebagai WTS dan mucikari 

di lokalisasi Cangkring. 

Adapun upaya-upaya pemerintah pasca penutupan lokalisasi 

Cangkring yakni, penanggulangan, pencegahan/preventif, dan 

rehabilitasi.
98

 Penanggulangan merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk mencegah agar lokalisasi Cangkring tidak beroperasi lagi. 

Tujuan dari pemerintah melakukan penanggulangan adalah untuk 
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Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tuban nomor 186 tahun 1991,op.cit., 
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memaksimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya digunakan 

sebagai tempat lokalisasi Cangkring yang kemudian di alih fungsikan 

menjadi pemukiman penduduk Kebonagung. 

Akan tetapi, upaya pemerintah untuk mengubah fungsi 

lokalisasi menjadi pemukiman mengalami kendala yang berkaitan 

dengan kepemilikan tanah. Sebagian besar mucikari yang memiliki 

tempat usaha di lokalisasi Cangkring status dari tanah bangunan adalah 

atas namanya sendiri. Pihak pemerintah merasa kesulitan untuk 

menjadikan lokalisasi Cangkring sebagai tempat pemukiman.
99

 Oleh 

karena sulitnya mengubah lokalisasi Cangkring menjadi tempat 

pemukiman, maka pemerintah mengambil upaya lain yaitu upaya 

penanggulangan, pencegahan dan rehabilitasi. 

Untuk mewujudkan rencana penanggulangan berdasarkan 

yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka dibentuk Badan 

Penanggulangan yang ditugaskan untuk melancarkan upaya 

penanggulangan. Keanggotaan dari Badan Penangulangan merupakan 

gabungan dari beberapa instansi di Kabupaten Tuban seperti Polres, 

Dinas Kesehatan, Departemen Agama, TNI, dan lain-lain.  

Rencana penanggulangan yang telah dirancang oleh 

pemerintah meliputi beberapa tahapan yaitu, pertama melakukan 

operasi penjaringan di lokalisasi Cangkring. Operasi penjaringan 
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 Wawancara dengan Minto Ikhtiyar, op.cit., 
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dilakukan tiga kali dalam dua minggu.
100

Apabila terdapat WTS yang 

masih beroperasi di lokalisasi Cangkring maka, WTS tersebut segera 

diamankan oleh petugas dan segera dibawa menuju ke dinas sosial 

Kabupaten Tuban untuk dilakukan penanganan pada tahapan 

selanjutnya. WTS yang terjaring dalam operasi pemerintah tidak 

melakukan perlawanan karena mereka telah tertangkap basah ketika 

kembali menjajakan diri di lokalisasi Cangkring dalam keadaan 

lokalisasi Cangkring telah ditutup oleh pemerintah. 

Tahapan kedua adalah penampungan sementara untuk 

pelaksanaan seleksi. Penampungan sementara bagi WTS yang telah 

terjaring dalam operasi yang telah dilakukan pada tahap pertama 

adalah berada di Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Proses penampungan 

dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasikan WTS. 

Pengkalsifikasian WTS dilakukan atas dasar penduduk asli Tuban 

dengan WTS yang bukan penduduk asli Tuban (pendatang). Tujuan 

dari pengklasifikasian WTS adalah agar memudahkan Dinas Sosial 

untuk melanjutkan upaya penanggulangan ke tahap rehabilitasi.  

Hasil dari pengklasifikasian WTS yang merupakan penduduk 

asli dari Tuban dengan penduduk pendatang sangat berbeda. WTS 

yang merupakan penduduk Tuban akan ditindak lanjuti dalam tahapan 

penanggulangan berikutnya yaitu rehabilitasi. Akan tetapi, bagi WTS 

yang bukan penduduk Tuban (pendatang), dikembalikan ke daerah 

                                                           
100

 Wawancara dengan Minto Ikhtiyar,op.cit., 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOKALISASI CANGKRING TUBAN TAHUN 1977-1992 Sri Artyanti Ningsih



73 
 

asalnya dengan diserahkan kepada kantor Dinas Sosial daerah yang 

bersangkutan.
101

Tahap ketiga dari upaya penanggulangan adalah 

pelimpahan. Pelimpahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan 

Bupati nomor 185 adalah menyerahkan atau menyalurkan WTS yang 

telah lolos dalam tahap klasifikasi ke tempat rehabilitasi. 

Upaya kedua dari pemerintah adalah pencegahan atau 

preventif. Untuk melancarkan upaya pencegahan terdapat beberapa hal 

yang telah ditugaskan Pemerintah kepada Badan Penaggulangan antara 

lain, pertama melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial. Pada 

kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, Badan Penanggulangan 

bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melancarkan kegiatan. 

Penyuluhan dan bimbingan dilakukan di Balai Desa Kebonagung yang 

dihadiri oleh beberapa perwakilan dari masyarakat Desa Kebonagung, 

para WTS dan Mucikari serta beberapa aparat desa. Pada penyuluhan 

yang dilakukan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan tersebut, 

pemerintah mengharap agar para WTS dan mucikari merasa jera untuk 

melakukan pekerjaan mereka sebelumnya. 

Selain melakukan penyuluhan, Badan Penanggulangan juga 

bertugas untuk memberikan pembinaan dan bantuan sosial kepada 

WTS dan mucikari. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

mengajak para WTS dan mucikari untuk menambah keahlian mereka 

dalam bidang penjahitan dan peternakan. Harapan pemerintah 
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melakukan kegiatan pembinaan adalah untuk memberikan keahlian 

kepada WTS dan mucikari agar mereka tidak melakukan pekerjaan 

seperti sebelumnya. Setelah para WTS dan mucikari dibina, 

pemerintah memberikan bantuan sosial. Bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada WTS dan mucikari berupa uang, mesin jahit, dan 

binatang ternak dengan tujuan untuk memudahkan WTS dan mucikari 

dalam memulai usaha.
102

 

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan cara memperluas 

kesempatan kerja bagi WTS dan mucikari. Selain diberikan bekal 

keahlian dan modal usaha, pemerintah bekerja sama dengan beberapa 

perusahaan di Tuban untuk menerima beberapa WTS dan mucikari 

untuk bekerja di perusahaan mereka. Selain memperluas kesempatan 

kerja, pemerintah juga menjadikan eks-lokalisasi Cangkring sebagai 

tempat pemukiman lokal.
103

 

Peralihan fungsi dari lokalisasi menjadi pemukiman dengan 

mempertimbangkan bahwa sebagian besar WTS bertempat tinggal di 

kawasan lokalisasi Cangkring, sehingga tidak perlu untuk 

memindahkan tempat tinggal mereka. Upaya pencegahan lainnya 

adalah peningkatan derajat kesehatan dengan cara memberikan vaksin 
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 Wawancara dengan Minto Ikhiyar,op.cit., 
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kepada eks-WTS agar terhindar dari penyakit seperti HIV, AIDS, 

maupun Sipilis.
104

 

Upaya penanggulanan selanjutnya adalah rehabilitasi. Upaya 

rehabilitasi dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi sosial WTS 

kepada perorangan umum maupun kelompok agar dapat berperan 

kembali sebagai warga masyarakat sempurna atau wajar. Setelah 

diberikan pembinaan, WTS yang sudah dibekali keahlian dikembalikan 

ke tempat asal mereka dan diharapkan agar tidak kembali bekerja 

sebagai WTS seperti sebelumnya dan menjalani kehidupan dengan 

pekerjaan yang lebih baik.  

Segala upaya yang direncanakan pemerintah untuk 

menanggulangi kembalinya lokalisasi Cangkring tidak terlepas dari 

pendanaan. Dana administrasi dan kegitan secara rutin Badan 

Pelaksana Penanggulangan, dibebankan kepada APBD. Sedangkan 

untuk dana teknis dan operasional dibebankan kepada angaran masing-

masing instansi yang bersangkutan.
105

 

Upaya penanggulangan pelacuran yang telah direncanakan 

oleh pemerintah tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada 

kenyataannya, terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab 

atas tugas yang telah dibebankan pemerintah kepada mereka. 

Fenomena tersebut dibuktikan dengan masih adanya beberapa WTS 
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yang melakukan pekerjaan seperti biasa di lokalisasi Cangkring pasca 

penutupan.
106

 Bahkan terdapat beberapa oknum dari pemerintah yang 

masih menjadi pelanggan setia di lokalisasi Cangkring.
107

 

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Terence H Hull bahwa 

program rehabilitasi hanya memberikan hasil yang kecil dalam upaya 

mengembalikan WTS ke tengah masyarakat dan meninggalkan profesi 

sebagai WTS.
108

 Sebagian besar WTS dan mucikari yang telah 

direhabilitasi banyak yang kembali menjadi WTS. WTS dan mucikari 

yang telah menjalani rehabilitasi lebih memilih untuk menjual hewan 

ternak dan mesin jahit yang diberikan oleh pemerintah kepada 

mereka.
109

 

Upaya penutupan lokalisasi Cangkring sebagaimana yang 

telah dilakukan pemerintah seperti tidak menampakkan hasil. Bahkan 

terdapat beberapa warung dan wisma yang mulai diperbaiki kembali.  

Akan tetapi, ada pula beberapa WTS yang menaati peraturan 

penutupan salah satunya adalah Yadinah yang mendirikan jasa 

konveksi di sekitar lokalisasi Cangkring.  
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B. Reaksi Masyarakat dan Dampak terhadap Penutupan Lokalisasi 

Cangkring Tuban Tahun 1992 

Keberadaan tempat pelacuran terutama lokalisasi Cangkring 

menimbulkan suatu pandangan masyarakat yang bervariasi. Selain menimbulkan 

bermacam-macam pandangan, keberadaan lokalisasi Cangkring juga 

menyebabkan reaksi masyarakat Tuban terutama masyarakat Desa Kebonagung.  

Keberadaan lokalisasi Cangkring yang mucul pada tahun 1977 menjadi 

lebih ramai ketika terdapat WTS baru yang merupakan WTS pendatang dari luar 

kota. Oleh karena semakin ramainya lokalisasi Cangkring, maka Pemerintah 

Kabupaten Tuban melakukan penutupan pada tahun 1992 atas dasar untuk pogram 

penertiban dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Tuban. 

Penutupan lokalisasi Cangkring pada tahun 1992 menimbulkan dampak yang 

bervariatif bagi warga lokalisasi Cangkring. Berikut merupakan penjelasan 

mengenai reaksi masyarakat terhadap keberadaan lokalisasi Cangkring di Desa 

Kebonagung Kecamatan Rengel serta dampak yang diakibatkan dari penutupan 

lokalisasi Cangkring pada tahun 1992:  

1. Reaksi Masyarakat terhadap Keberadaan Lokalisasi Cangkring Tahun 

1992 

Pada dasarnya, keberadaan lokalisasi di Kabupaten Tuban 

atau di daerah lain tidak hanya mempunyai dampak yang buruk bagi 

suatu daerah, bahkan dengan adanya pelacuran pendapatan suatu 

daerah dapat sedikit bertambah. Keberadaan tempat pelacuran yang 
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hampir merata di setiap kota di Indonesia mengindikasikan bahwa ada 

dualisme perlakuan terhadap pelacuran, yaitu dibenci dan sekaligus 

diminati.
110

 Seperti halnya di lokalisasi Cangkring di Tuban. 

Keberadaan lokalisasi Cangkring dianggap sebagai aib bagi warga 

Desa Kebonagung karena dalam lingkup desa terdapat profesi yang 

haram. Akan tetapi terdapat pula yang menganggap lokalisasi 

Cangkring merupakan sebuah tempat hiburan yang wajar bagi 

masyarakat Tuban karena “yang terdapat lokalisasi bukan hanya di 

Tuban saja, di daerah-daerah lain seperti Surabaya, Lamongan, dan 

Gresik juga terdapat lokalisasi” kata seorang pedagang bakso bernama 

Sutrisno.
111

 

Bagi masyarakat yang kontra dengan keberadaan lokalisasi 

Cangkring, maka mereka menolak untuk kelangsungan lokalisasi 

Cangkring. Penolakan dilakukan dengan mendesak Kepala Desa 

Kebonagung untuk segera mengambil tindakan atas pelacuran di 

lokalisasi Cangkring. Desakan yang dilakukan oleh masyarakat yang 

kontra dengan lokalisasi Cangkring ditanggapi oleh Kepala Desa 

dengan memberikan pengertian bahwa “Kepala Desa tidak berhak 

sepenuhnya untuk melakukan penutupan lokalisasi Cangkring. 

Penutupan lokalisasi Cangkring harus menunggu intruksi dari 
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pemerintah terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil tindakan”, kata 

Surasman selaku Kepala Desa Kebonagung yang menjabat pada tahun 

1992.
112

 

Sebagian besar masyarakat yang kontra dengan keberadaan 

lokalisasi Cangkring adalah ulama dari GP Ansor Kecamatan Rengel, 

pihak pengajar di sekolah dasar di Kecamatan Rengel, dan Masyarakat 

sekitar lokalisasi Cangkring. “Lokalisasi Cangkring itu merusak 

keindahan kawasan Rengel, selain itu juga mencoreng nama baik 

masyarakat desa Kebonagung” kata Siti di desa Kebonagung 

Kecamatan Rengel.
113

 Meskipun warga di lokalisasi Cangkring telah  

memberikan 3% penghasilan mereka kepada desa, sebagian besar 

masyarakat yang kontra dengan keberadaan lokalisasi Cangkring tetap 

tidak menerima adanya lokalisasi Cangkring. 

Lain halnya dengan masyarakat yang pro dengan keberadaan 

lokalisasi Cangkring. Masyarakat yang pro dengan lokalisasi 

Cangkring cenderung menerima keberadaan lokalisasi Cangkring. 

Sebagian besar masyarakat yang pro dengan keberadaan lokalisasi 

Cangkring berasal dari golongan pedagang, petani, dan karyawan 

swasta. “Saya menerima keberadaan lokalisasi Cangkring karena 

dengan adanya lokalisasi Cangkring ini, saya bisa berjualan bakso di 

sini (Lokalisasi Cangkring). Selain itu, bakso yang saya jual lebih laku 
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disini (lokalisasi Cangkring) daripada diluar” kata Sutrisno yang 

merupakan pedagang bakso yang berjualan di kompleks lokalisasi 

Cangkring.
114

 Akan tetapi beberapa masyarakat yang pro dengan 

keberadaan lokalisasi Cangkring menyadari bahwa lokalisasi 

Cangkring memang tidak baik bagi Desa Kebonagung. Oleh karena 

mereka merasakan manfaat dari keberadaan lokalisasi Cangkring maka 

mereka cenderung ingin mempertahankan lokalisasi Cangkring. 

Sebagai tokoh mediator, aparat Desa Kebonagung memiliki 

peranan yang sangat penting untuk menampung aspirasi antara dua 

kelompok masyarakat yang pro dengan keberadaan lokalisasi 

Cangkring dengan kelompok masyarakat yang kontra dengan 

keberadaan lokalisasi Cangkring. Aspirasi yang disampaikan oleh 

warga desa kemudian diadukan kepada aparat kecamatan yang 

kemudian diproses dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten 

Tuban. 

Atas dorongan dan aspirasi dari warga Desa Kebonagung 

yang kontra terhadap keberadaan lokalisasi Cangkring, Pemerintah 

memberikan himbauan agar lokalisasi Cangkring segera ditutup.
115

 

Kemudian pada tahun 1992, lokalisasi Cangkring secara resmi ditutup 

oleh pemerintah melalui beberapa tahapan seperti yang telah dijelaskan 

dalam sub-bab sebelumnya. Penutupan secara resmi yang dilakukan 
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oleh pemerintah menimbulkan beberapa reaksi yang bervariasi bagi 

dua kelompok yang pro dengan keberadaan lokalisasi Cangkring dan 

kelompok yang kontra dengan keberadaan lokalisasi Cangkring. 

Sedangkan pandangan masyarakat terhadap profesi non-WTS 

yang bekerja di lokalisasi Cangkring cenderung wajar yaitu tidak 

seburuk pandangan masyarakat terhadap WTS dan mucikari. “Kalau 

pedagang banyak yang jualan di lokalisasi Cangkring ya wajar mbak, 

namanya saja cari rezeki, yang penting penghasilan dari kerja mereka 

halal” jelas Siti kepada Penulis. 

Penutupan lokalisasi Cangkring yang dilakukan pemerintah  

secara resmi tidak sepenuhnya terwujud. Sebagian besar masyarakat di 

Desa Kebonagung masih banyak menjumpai beberapa WTS yang 

masih melakukan pekerjaannya di lokalisasi Cangkring.
116

 Akan tetapi 

yang membedakan adalah aktivitas yang terjadi pasca penutupan lebih 

tertutup daripada sebelum dilakukan penutupan. Oleh karena, sedikit 

meringankan keresahan masyarakat Desa Kebonagung, maka 

masyarakat tidak menghiraukan keberadaan mereka. 

2. Dampak Penutupan Lokalisasi Cangkring Tahun 1992 

Penutupan lokalisasi Cangkring pada tahun 1992 merupakan 

sebuah hasil kesepakatan antara warga di lokalisasi Cangkring, 

masyarakat Desa Kebonagung, aparat Desa Kebonagung, serta aparat 

Pemerintah Kabupaten Tuban. Munculnya lokalisasi Cangkring pada 
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tahun 1977 merupakan awal dari meningkatnya pendapatan sebagian 

besar masyarakat Rengel terutama bagi masyarakat Desa Kebonagung. 

Pada masa-masa sebelum lokalisasi Cangkring muncul 

sebagai sebuah lokalisasi yang besar, kawasan Desa Kebonagung 

hanya sebatas daerah yang di kelilingi oleh persawahan sehingga 

sebagian besar masyarakat  Desa Kebonagung hanya mengacu pada 

hasil pertanian.
117

 Pendapatan masyarakat yang hanya mengacu pada 

sektor pertanian cenderung kurang. Bahkan untuk menambah 

pendapatan, istri dari para petani harus bekerja menjadi pembantu 

rumah tangga di kawasan perkotaan. 

Penutupan lokalisasi Cangkring yang secara resmi dilakukan 

pada bulan Juli tahun 1992 pada dasarnya tidak pernah terlaksana. 

Program penanggulangan terhadap aktivitas pelacuran di lokalisasi 

Cangkring memang berjalan. Setelah masa rehabilitasi selesai, banyak 

terdapat beberapa dari mereka yang berganti profesi seperti Yadinah 

yang sebelumnya merupakan mucikari kemudian setelah menjalani 

rehabilitasi, Yadinah bekerja sebagai pengusaha konveksi atau tukang 

jahit. Selain Yadinah juga terdapat WTS yang meninggalkan pekerjaan 

lamanya seperti Sriatun yang sekarang membuka warung makan di 

kompleks lokalisasi Cangkring. 

Akan tetapi, sebagian besar WTS dan mucikari yang telah 

menjalani rehabilitasi memilih untuk kembali ke pekerjaan lama 
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mereka. Sehingga selang waktu dua bulan dari masa penutupan, 

aktivitas di lokalisasi Cangkring kembali berjalan seperti semula. 

Perbedaannya adalah pasca terjadi penutupan lokalisasi Cangkring 

menjadi sangat sepi karena banyak pelanggan mereka yang sudah 

beralih menuju ke lokalisasi Gandul yang berada di desa Wonorejo 

Kecamatan Semanding. 

Penutupan lokalisasi Cangkring pada tahun 1992, berdampak 

langsung pada kehidupan ekonomi warga di sekitar lokalisasi 

Cangkring. Para pedagang makanan di kawasan lokalisasi Cangkring 

mengalami gulung tikar karena tempat mereka berdagang hanya 

berpusat di kawasan lokalisasi Cangkring. Selain itu, pelanggan 

makanan mereka sebagian besar adalah warga lokalisasi Cangkring. 

Oleh karena itu, para pedagang merasakan dampak yang cukup besar 

terhadap kehidupan perekomian mereka. 

Dampak yang sama juga dialami oleh para WTS dan 

mucikarinya. Penutupan lokalisasi Cangkring menyebabkan para WTS 

kehilangan pelanggan setianya. Selain itu, jumlah WTS yang terdapat 

di lokalisasi Cangkring semakin sedikit karena dalam penutupan yang 

dilakukan pemerintah, beberapa orang WTS pindah ke lokalisasi 

Gandul atas inisiatif pribadi, terdapat puluhan WTS yang terjaring 

dalam operasi pemerintah yang kemudian harus menjalani rehabilitasi 

selama berbulan-bulan, serta terdapat beberapa WTS pendatang yang 

dikembalikan ke daerah asal mereka. 
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Sejak penutupan lokalisasi Cangkring tahun 1992, kehidupan  

WTS menjadi semakin sulit karena pendapatan yang diperoleh sangat 

sedikit, bahkan ada WTS yang dalam satu hari mangkal tidak 

mendapatkan pelanggan.
118

 Kerugian juga dialami oleh mucikari 

karena wisma yang sebelumnya disewakan kepada pelanggan menjadi 

sepi sehingga tidak memperoleh penghasilan. Kurangnya penghasilan 

para WTS dan mucikari menyebabkan mereka terlibat dalam hutang 

yang cukup besar keada rentenir. Selain terlibat hutang dengan 

rentenir, sebagian WTS mencari uang penghasilan tambahan dengan 

cara menggadaikan barang berharga mereka ke pegadaian di Tuban. 

Dampak penutupan lokalisasi Cangkring pada tahun 1992 

juga dirasakan oleh aparat Desa Kebonagung.
119

 Keberadaan lokalisasi 

Cangkring memiliki manfaat tersendiri bagi pendapatan desa. 

Pendapatan dari WTS diberikan sebanyak 3% atau sekitar Rp.600,00 

untuk disumbangkan kepada desa. Akan tetapi, setelah penutupan 

lokalisasi Cangkring terlaksana., pendapatan desa cenderung berkurang 

karena tidak terdapat pendapatan tambahan dari warga di lokalisasi 

Cangkring. 

Penutupan lokalisasi Cangkring pada tahun 1992, tidak hanya 

berdampak pada kehidupan ekonomi saja. Dampak dari sisi sosial juga 

muncul dari penutupan lokalisasi Cangkring. Bagi beberapa mantan 
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WTS di lokalisasi Cangkring, dampak sosial dinilai lebih berat bila 

dibandingkan dengan dampak ekonomi.
120

 Setelah penutupan 

lokalisasi Cangkring dilakukan beberapa WTS yang telah 

mendapatkan pembinaan dari pemerintah telah mengubah pekerjaan 

mereka menjadi tukang jahit. 

Pembinaan yang diberikan pemerintah kepada WTS memang 

sangat berpengaruh besar dengan kehidupan eks-WTS. Akan tetapi 

sanksi sosial yang mereka terima jauh lebih besar daripada bantuan 

yang diterima oleh eks-WTS di lokalisasi Cangkring. Meskipun 

mereka telah mengganti pekerjaan mereka dari sebagai WTS menjadi 

tukang jahit, pandangan negatif masyarakat masih tetap sama yang 

menganggap mereka masih bekerja sebagi WTS karena tempat tinggal 

mereka berada di lokalisasi Cangkring. 

Omset yang mereka dapatkan sangat sedikit karena 

pelanggan dari bisnis penjahitan hanya sebatas beberapa orang yang 

juga tinggal di lokalisasi Cangkring. Bagi masyarakat Desa 

Kebonagung, “jika sebelumnya mereka bekerja sebagai WTS, maka 

tidak jauh beda dari sekarang. Bahkan dengan bantuan pemerintah pun 

dapat lebih menambah usaha mereka dalam bidang pelacuran” kata Siti 

(masyarakat Desa Kebonagung).
121

 

Pandangan negatif masyarakat membuat eks-WTS semakin 

terpuruk dengan keadaan. Harapan para eks-WTS kepada masyarakat 
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sekitar desa Kebonagung untuk dapat berinteraksi dengan baik tidak 

pernah terwujud. Bagi masyarakat awam, WTS merupakan sebuah 

kelompok masyarakat yang harus dijauhi karena keberadaan mereka 

akan menjadikan aib bagi desa Kebonagung. Oleh karena itu, sebagian 

besar masyarakat memilih untuk menjauhkan diri mereka dengan WTS 

terutama di lokalisasi Cangkring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LOKALISASI CANGKRING TUBAN TAHUN 1977-1992 Sri Artyanti Ningsih




