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Abstrak 

 
Penelitian Skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi 

penyalahgunaan izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang terjadi di panti pijat kota Batam. Salah satu 
masalah yang ditemukan yaitu maraknya dan semakin bebasnya prostitusi berkedok 
bisnis di kota Batam akibat kurangnya pengawasan terhadap perizinan yang sudah 
dikeluarkan. Sebagian pengusaha panti pijat tidak  memiliki izin resmi, melainkan 
hanya menggunakan izin Surat Keterangan Izin Usaha (SKDU) oleh kecamatan. 
Sedangkan izin tersebut hanya sebagai pengantar untuk mengurus izin di Menteri 
Pariwisata. Berdasarkan uraian tersebut, penulis meneliti dan menyiapkan data-data 
akurat tentang benar adanya penyalahgunaan izin tersebut untuk DPMPTSP agar 
dapat mengambil tindakan lebih lanjut yang penulis sudah uraikan pada skripsi ini 
tentang saran dan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak aparat negara agar lebih 
tegas dan adil. 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam proses penelitian panti pijat kota 
Batam yaitu menggunkan metode penelitian Empiris. Selanjutnya mencari data 
dengan cara wawancara pihak terkait yaitu narasumber usaha, aparat negara 
Kepolisian Bareskrim, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) atau Mall Pelayanan Publik. Observasi data-data yang didapatkan secara 
akurat. Pembagian kuisioner untuk survey kepekaan masyarakat terhadap panti pijat 
plus-plus dan pengambilan sample yaitu sample panti pijat yang telah di teliti untuk 
penyelesaian penelitian ini. 

Dari hasil analisa penulis memberikan beberapa bukti terkait benar terjadinya 
penyalahgunaan izin panti pijat tersebut. Serta memberikan masukan dan saran 
terhadap DPMPTSP agar dapat menindaklanjuti pelanggaran hukum seperti ini. 

Kata Kunci: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 
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