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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Lokalisasi Cangkring adalah lokalisasi yang berada di Desa 

Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Lokalisasi Cangkring 

merupakan lokalisasi terbesar kedua di Tuban setelah lokalisasi Gandul. Pada 

tahun 1977, lokalisasi Cangkring muncul sebagai lokalisasi yang besar setelah 

melalui beberapa proses musyawarah desa. Kemajuan lokalisasi Cangkring 

menjadi meningkat ketika terdapat WTS pendatang yang baru datang dari luar 

daerah Tuban. 

Sebagian besar WTS di lokalisasi Cangkring bekerja sebagai pelacur 

karena di motivasi oleh adanya desakan ekonomi serta rendahnya tingkat 

pendidikan yang mereka miliki. Kebutuhan ekonomi yang selalu menuntut untuk 

dipenuhi membuat sebagian para WTS merasa terdesak, di sisi lain, pendidikan 

WTS yang relatif rendah membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan 

yang lebih baik. Oleh karena dipengaruhi oleh dua faktor tersebut, maka mereka 

dengan terpaksa melakukan pekerjaan sebagai WTS di lokalisasi Cangkring. 

Kompleks lokalisasi Cangkring tidak hanya dihuni oleh WTS dan  

mucikari saja, melainkan terdapat profesi lain yang mendukung kemajuan 

lokalisasi Cangkring. Profesi tersebut antara lain pedagang bakso, tukang parkir,  

dan lain-lain. Kemajuan lokalisasai cenderung tidak berlangsung lama karena atas 

desakan masyarakat Desa Keboanagung, lokalisasi Cangkring ditutup oleh 
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Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memberikan himbauan kepada kepala Desa 

Kebonagung agar segera menutup lokalisasi Cangkring. 

Proses penutupan lokalisasi Cangkring menimbulkan ketegangan 

antara pihak pemerintah dengan warga lokalisasi Cangkring sehingga dalam 

musyawarah desa, perwakilan dari warga lokalisasi Cangkring meminta agar 

diberikan waktu penundaan selama dua bulan untuk mempersiapkan segala 

sesuatu. Pada tahun 1992, lokalisasi secara resmi ditutup oleh Pemerintah. Pada 

saat penutupan terdapat beberapa WTS yang pindah ke lokalisasi Gandul, dan 

terdapat pula yang terkena penjaringan Pemerintah. 

Sebagai upaya penanggulangan, maka Pemerintah Kabupaten Tuban 

merencanakan beberapa upaya agar WTS tidak kembali bekerja di lokalisasi 

Cangkring. Rencana pemerintah sebagai upaya penanggulangan telah tercatat 

dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor 186 tahun 1991 

tentang Badan Penanggulangan Catur Tuna Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban. 

Pada surat keputusan bupati tersebut disebutkan bahwa upaya yang dilakukan 

pemerintah antara lain penanggulangan, pencegahan atau preventif, dan 

rehabilitasi. 

Upaya pemerintah untuk menanggulangi pelacuran di lokalisasi 

Cangring terlihat mengalami kegagalan karena pasca penutupan, terdapat 

beberapa WTS yang masih bekerja di lokalisasi Cangkring. Bahkan terdapat 

pelanggan yang berasal dari oknum pemerintah. Keberadaan lokalisasi Cangkring 

menimbulkan berbagai reaksi yang bervariatif dari masyarakat. Bagi masyarakat 
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yang pro atas keberadaan lokalisasi Cangkring, mereka menolak adanya 

penutupan karena tempat mereka bekerja adalah di lokalisasi Cangkring. 

Kelompok masyarakat yang pro dengan keberadaan lokalisasi Cangkring antara 

lain golongan WTS beserta mucikari dan para pedagang yang berdagang di 

kompleks lokalisasi Cangkring. 

Bagi masyarakat yang kontra dengan lokalisasi Cangkring, mereka 

cenderung mendesak Pemerintah untuk segera melakukan penutupan dengan 

alasan letak lokalisasi Cangkring yang berdekatan dengan masjid dan sekolah 

sehingga dinilai tidak pantas oleh sebagian besar masyarakat terutama masyarakat 

desa Kebonagung. Kelompok yang kontra dengan keberadaan lokalisasi antara 

lian GP Ansor Kecamatan Rengel, Staf Pengajar di Sekolah serta masyarakat 

Desa Kebonagung. Untuk mewujudkan penutupan lokalisasi Cangkring, 

masyarakat mendesak pemerintah agar penutupan segera dilakukan. 

Pada tahun 1992, lokalisasi secara resmi ditutup oleh pemerintah. 

Penutupan lokalisasi Cangkring mengakibatkan dampak yang buruk bagi warga 

lokalisasi Cangkring yaitu WTS dan mucikari, serta para pedagang yang 

berdagang di lokalisasi Cangkring. Dampak yang diakibatkan pada bidang 

ekonomi antara lain menurunnya pendapatan para pedagang, bahkan tukang parkir 

tidak memperoleh penghasilan. Sedangkan bagi WTS, hutang yang dimiliki 

semakin banyak karena tidak memperoleh pelanggan sehingga tidak memperoleh 

pendapatan. 
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Selain berdampak pada perekonomian warga lokalisasi Cangkring, 

penutupan lokalisasi Cangkring pada tahun 1992 juga berpengaruh besar kepada 

kehidupan sosial mantan WTS. Meskipun telah berhenti menjadi WTS, 

pandangan masyarakat tetap negatif kepada mereka. Masyarakat cenderung 

mnegacuhkan para wanita eks-WTS. Bagi mereka dampak paling berat adalah 

dampak sosial, karena mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat pada umumnya.  
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