
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prostitusi adalah perbuatan sosial yang menyimpang, dengan berbagai struktur 

organisasi-organisasi atau hasrat keinginan untuk berhubungan intim yang seharusnya 

tidak seperti itu dan tidak terakomodasi dalam bentuk melimpahkannafsu 

seksualsecara tidak terkontrol yang melakukannya lebih dari satu 

manusia(prosmiskuitas), dilengkapi penggunaan dan komersialisasi seks yang 

impersonal tanpa afeksi sifatnya.1Pelaku pelacuran dikenal dengan wanita tuna susila 

(WTS). (WTS) adalah perempuan yang belum menurut peraturan susila yang legal di 

masyarakat yang diduga tidak mempunyai adab dan itikad baik dalam melakukan 

seks.2 Prostitusi di Indonesia berawal ketika adanya zaman kerajaan kuno di sekitar 

daerah Jawa yang mempekerjakan wanita menjadi bentuk sarana pemuas nafsu. 

Kejadian prostitusi sampai saat ini masih persoalan yang belum  dapat terselesaikan. 

Penerapan prostitusi berbasis bisnis pada Kota Batam telah menjadi 

pengetahuan umum. Beberapa sudut-sudut tempat bisnis di daerah Kota Batam yang 

menyediakan wanita pelayan untuk memenuhi hasrat nafsu. Bisnis tersebut berupa

1 Kartini Kartono, Patologi Sosial hal 42-44 

2Koentjoro, Pengantar Antropologi hal 171-176 
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panti pijat, pub, SPA, tempat karoke kafe.Di semua tempat ini disiapkan wanita yang 

cantik serta seksi. Wanita tersebut sudah sedia menjadi pemuas nafsu laki-laki, yang 

paling banyak menerapkan praktik tersembunyi ini adalah tempat pijat. Sebagian 

lokasi di Kota Batam contohnya di kawasan Nagoya, belakang DC mall, dan Sei 

Jodoh adalah lokasi terbanyak yang membuka bisnis panti pijat. 

Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu seuai dengan 

pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 berbunyi, “Indonesia menjanjikan 

segalanya tentang segala kebutuhan setiap masyarakat agar berkedudukan sama di 

mata hukum dan pemerintah.” Penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum itu 

memiliki tanggung jawab, bahwa Negara Republik Indonesia menggunakan hukum 

semacambentuk untuk menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban, serta 

kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia, yang kemudianhukum itu mengikat 

segala sesuatu perbuatan yang dibuat oleh warga negara. Negara hukum 

sebaiknyamelengkapi beberapa nilai yaitu pemerintah dengan cara melakukan 

kewajiban dan tugasnya, harus berdasarkan aturan hukum atau aturan undang-

undangan, dengan adanya pemisahan kekuasaan di negara, adanya pengawasan khusu 

oleh badan pengadilan negara. 

Mengaitkan persoalan di atas, norma sosial tentu saja telah mengharamkan 

pelacuran dan prostitusi sesuai dengan pasal 296 (KUHP) yang berbunyi, siapapun 

yang menjadi penyebab dan melancarkan perbuatan zina oleh orang lain dengan 
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orang lain, serta menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau suatu 

kebiasaan, dincam dengan pidana penjara paling lama satu tahun mpat bulan atau 

denda paling banyak lima belas ribu. Peneliti menganggapdalam pembahasan pasal 

tersebutlah terutama pada setiap pelaku pemilik bisnis perdagangan manusia 

tersembunyi yaitu yang berkuasa terhadap tempat pijat, yang telah dikenal tempat 

pijat adalah lokasi paling eksotis untuk prostitusi terselubung. Praktik prostitusi 

berbasis bisnis marak di Kota Batam. Pemilik bisnis terlarang ini mengemas 

bisnisnya secara khusus yang artinya dilakukan secara transparan.  

Mengarah kepada penjelasan R. Soesilo  (289 KUHP) yakni tentang perbuatan 

cabul berbunyi, Semua perbuatan yang tercela, keji, dan tidak patut serta melanggar 

nilai-nilai kesusilaan hukum yang berlaku, seperti melakukan hubungan badan 

bahkan hanya meraba-raba, cium-ciuman juga dianggap cabul.Sesuai pasal 297 

KUHP berbunyi,memperdagangkan anak-anak dibawah umur, laki-laki ataupun 

perempuan akan dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun. Tidak sedikit 

wanita tuna susila adalah anak di bawah umur yang dengan sengaja dipekerjakan 

untuk berbagai alasan. Pasal 506 KUHP berbunyi,siapapun yang mengambil imbalan 

dari hasil perbuatan cabul perempuan dan menjadikannya sebagai suatu pekerjaan, 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Banyak undang-undang atau 

aturan hukum yang mengatur perlindungan wanita terhadap kejahatan seksual. Agar 

bisa dikenakan sanksi menggunakan pasal ini, harus dapat dijelaskan keterangan 
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bahwa perbuatan itu telah merupakan mata pecarian (melakukan pembayaran 

berbentuk uang dan benda) atau kebiasaan (melakukannya berkali-kali). Seperti pada 

umumnya lokalisasi, tempat pijat terdiri dalam tiga kelas yang tidak sama, yakni 

kelas atas, mengengah dan mewah. Golongan itu dibedakan berdasarkan pelayanan, 

fasilitas ruangan, serta wanita-wanita yang dapat dipilih oleh konsumen. 

Di Kota Batam terdapat 181 panti pijat resmi yang diterbitkan oleh pemerintah 

penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun 

beberapa dari anti pijat tersebut menyalahgunakan peruntukan izin. Seharusnya panti 

pijat dijadikan tempat refleksi, kesehatan tetapi pelaku usaha untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar maka tempat untuk melakukan terapi pijat malah dijadikan 

lahan sebagai tempat prostitusi.Berdasarkan dari uraian di atas,  peneliti akan memilih 

untuk  meneliti, mengkaji dan kemudian akan dituangkan kedalam karya tulis dalam 

bentuk skirpsi yangberjudul“TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN IZIN 

USAHA PROSTITUSI BERKEDOK PANTI PIJAT DI KOTA BATAM” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menyebabkan tingginya tingkat prostitusi berkedok bisnis panti 

pijat di Kota Batam? 

2. Bagaimana peran pemerintah penerbit izin usaha dalam meminimalisir 

penyalahgunaan izin usaha prostitusi berkedok bisnis panti pijat Kota 

Batam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penyebab tingginya tingkat prostitusi berkedok bisnis 

panti pijat di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah penerbit izin dalam meminimalisir 

penyalahgunaan izin usaha prostitusi berkedok bisnis prostitusi di Kota 

Batam.  

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mencita-citakan supaya pengkajian ini bisa memberi keuntungan 

serta berfungsi karena poin penting dari suatu penelitian itulah yang 

menentukan tingginya tingkat fungsi guna dari pengkajian ini.Adapun fungsi 

guna yang penulis cita-citakan dari pengkajian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Agar dapat memberikan pengetahuan dan perluasan 

wawasanpeninjauan dalamhukum untuk hal umum sertakhususnya 

pada hukum pidana. 

b. Agar hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dibidang penelitian 

ilmiah serta sebagai referensi bagi peneliti yang meneliti hal sama 

kelak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil kajian ini dicita-citakan bisa mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan peneliti di bidang hukum agar dapat 

menegakkan keadilan dan kepastian hukum kedepan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran penerapan undang-

undang serta sanksi pidana dari tingkat peraturan tertinggi hingga 

tingkat peraturan terendah.  
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