
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Perizinan  

a. Pengertian Perizinan Usaha 

Didalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan 

sebagai“Overheidistoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor 

tal van handling waarop in het algemeen belang special toezict vereist is, maar 

die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschowd” (perkenan/izin 

dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang 

disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan 

khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sma 

sekali tidak dikehendaki). Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan 

dan berati menghillangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau 

“Als opheffing van een algemen verbodsregel in het conrete geval”, (sebagai 

peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).  

Menurut Sjachran Basah (2011)“Izin adalah perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal 
konkreto berdasarkann persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 
kententuan peraturan perundang-undangan”.1 

1Riduan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada : Ed. Revisi-7- Jakarta Rajawali 
Pers, 2011. h. 196 
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Utrecht“Mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya 
tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal 
saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hal konkret, maka 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 
bersifat suatu izin (vergunning).”2 

Bagir Manan “Menyebutkan bahwa izin dalam arti luas beratio suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk 
memperolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara 
umum dilarang.” 
 

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti 

luas dan sempit, yaitu sebgai berikut:  

“Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 
Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis 
untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 
dalam kedaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang 
yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi 
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti 
sempit adalah peningkatan-peningkatan pada suatu peraturan izin pada 
umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai 
suatu tantanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. 
Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undanag-
undang tidak seluruh nya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan 
dapat melakukan pengawasan sekadarnya”. 

 
Jika dibandingkan secara sekilas pengertian izin dengan konsesi itu tidak 

berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seorang untuk melakukan suatu 

perbuatan atau perkerjaaan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari kedua istilah 

itu digunakan secara sama, seperti disebut M.M van Praag, “De termen 

2Adrian Sutedi, Op.Cit. h.167. 
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vergunning en concessie beide gebezigd voor een en dezelfed juridike figgur,de 

houder der vergunning wordt concessioneris geneomed”,pengertian izin dan 

konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum yang sama,pemegang 

izin disebut juga konsesionaris.  

Menurut E. Utrecht“Perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu 

perbedaan nisbi (relatif) saja. Pada hakikatnya antar izin dengan konsesi itu 

tidak ada suatu perbedaan yuridis.”3 

b. Sifat izin Usaha 

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara 

yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai 

berikut : 

1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara 

yang penerbitnya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta 

organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang 

besar dalam memutuskan pemberian izin. 

2) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara 

yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak 

tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya 

dan wewenagnya tergantung pada kadar sejauh mana Peraturan 

Perundang-undangan mengaturnya.  

3Riduan HR, Op.Cit, h. 197-200 
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3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 

mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin 

yang bersifat menguntungkan isi maka keputusan merupakan titik 

pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. 

4) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang izinya 

mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan- 

ketentuan yang berkaitan kepadanya.  

5) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut 

tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa 

berlakuknya relative pendek.  

6) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut 

tidakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif 

lama.  

7) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya 

tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.  

8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya 

tergantung pada sifat dan objek izin.4 

c. Bentuk Izin Usaha 

4Adrian Sutedi, Op.Cit.173 

 

Universitas Internasional Batam 

 

                                                           

Suci Ernandi Putri, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Izin Usaha Prostitusi Berkedok Bisnis 
Panti Pijat di Kota Batam. 2019 
UIB Repository©2019



11 

 

Sesuai dengan sifat nya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin 

selalu dibutat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum 

izin memuat hal-hal sebagai berikut.  

1) Organ yang Berwenang  

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya 

dari kepala surat dan penandataganan izin akan nyata organ mana 

yang memberikan izin. Pada umum nya pembuat aturan akan 

menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ 

yangpaling bakal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan 

hampir selalu yang terkait adalah Organ Pemerintah. Karena itu bila 

dalam suatu Undang-Undang tidak dinyatakan dengan tegas organ 

mana dari lapisan Pemerintah tertentu yang berwenang, tetapi 

misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang 

berwenang, maka diduga bahwa yang dimaksud adalah Organ 

Pemerintah haminte, yakni wali hamintegan para anggota pengurus 

harian. Namun, untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan 

undang-undang pada permulaanya dicantukan ketentuan definisi.  

2) Yang di Alamatkan  

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin 

lahir setelah yang berekpentingan mengajukan permohonan untuk 

itu, keputusan ynag memuat izin dialamatkan pula kepada pihak 
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yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. 

Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi 

pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku 

pemebri izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak 

ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengunaan izin 

tersebut.  

3) Diktum  

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepasstian hukum, 

harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. 

Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang 

ditimbulkan  oleh keputusanm dinamakan diktum, yang merupakan 

inti dari keputusan. 

4) Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat 

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya 

mengandunng ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian 

pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan 

ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang 

menguntungkan. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, 

terdapat pelangran izin. Tentang sanksi yang diberikanatasnya, 

pemerintah harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan 

keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukan pembatasan-
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pembatasan. Pembatsan-pembatasan dibentuk dengan menunjukkan 

batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping 

itu, dalam keputusan dimuat, syarat-syarat. Dengan menetapkan 

syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada 

timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. 

5) Pemberian Alasan  

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 

ketentuan Undang-Undang pertimbangan-pertimbangan hukum, dan 

penetapan fakta. 

6) Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan 

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang 

dialamtkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan 

dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada 

ketidakpatuhan.5 

d. Fungsi Pemberian Izin Usaha 

Ketentuan tentang pemberian izin mempunyai fungsi yaitu sebagi 

fungsi penertib dan sebagai mengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksud 

agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk 

5Riduan HR, Op.Cit,h. 209-212 
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kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan suatu sama lain, sehingga 

ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.  

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada 

dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat 

penyalahgunaan izin yang telah diberaikan, dengan kata lain, fungsi 

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh 

pemerintah.  

Secara teoritis, perizinan memiliki bebrapa fungsi sebagaimana 

dijelaskan berikut:  

1) Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah dapat 

membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif 

bagi perumbuhan sosial ekonomi. Demikianjuga sebaliknya, 

regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi 

penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.  

2) Budgetering Perizinan memiliki fungsi keuangan 

(Budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara, 

pemeberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan 

dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.  

3) Reguleren Perizinan memiliki fungsi pengaturan (Reguleren), 

yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku 

masyarakat, sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan 
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pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan 

tindakan dan perilakumasyarakat.6 

 

e. Tujuan Pemberian Izin Usaha 

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah pengendalian 

dari pada aktivitas pemerintah dalam hal tertentu dimana ketentuannya 

berisi pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh baik yang 

berkempentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan 

dari perizinan itu dapat dilohat dari dua sisi (tujuan peraktis) yaitu:  

1) Dari Sisi Pemeritah Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu 

adalah sebagai berikut: 

a) Untuk Melaksanakan Peraturan  

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam 

peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya 

atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.  

b) Sebagai Sumber Pendapatan Daerah  

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka 

secara langsung pendapat pemerintah akan bertambah karena 

setiap izin yang dikeluarkan permohon harus membayar 

6Adrian Sutedi, Op.Cit. h. 198 
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retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di 

bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai 

pembangunan.  

2) Dari Sisi Masyarakat  

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai 

berikut:  

a) Untuk adanya kepastian hukum 

b) Untuk adanya kepastian hak  

c) Untuk memudahkan mendapatakan fasilitas. Apabila 

bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan 

lebih mudah mendapat fasilitas.7 

Dengan mengikatnya tindakan-tindakan pada sistem perizinan, 

pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin (tujuan 

secara teoritis): 

1) Keinginan mengarahkan/ mengendalikan aktivitas-aktivitas 

tertentu, misalnya izin mendirikan banguan, izin HO, dan 

lain-lain.  

2) Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin 

usah industri, dan lain-lain.  

7Ibid, h. 200 
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3) Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar 

monumen-monumen, izin mencari/menemukan barang-barang 

peninggalan terpendam, dan lain-lain. 

4) Membagi beda-beda, lahan atau wilayah terbatas, misalnya 

izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP), dan lain-lain.  

5) Mengarahkan/ pengarahan dengan menggunakan seleksi 

terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin 

bertransmigrasi, dan lain-lain.8 

2. Tinjauan Umum Usaha  

Menurut Drs. Joko Untoro, kewirausahaan adalah 

“Suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, berdasarkan 
kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain”. 

Menurut Siswanto Sudomo kewirausahaan adalah  
“Segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang 
yang memiliki sifat pekerja keras dan mau berkorban, memusatkan 
segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan 
gagasannya”. 
 

Usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan hasil atau pencapaian berupa keuntungan dalam bentuk uang untuk 

mencapai keinginan pemilik usaha. Dalam membuat suatu usaha tertentu selayaknya 

harus memiliki suatu izin dari dinas perizinan. Dinas perizinan akan mengeluarkan 

8Ibid, h. 201 
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izin apabila telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila 

pelaku usaha menyalahgunakan izin yang telah dikeluarkan maka akan dikenakan 

sanksi administratif pasal 17 ayat 2  Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standart Usaha Panti Pijat. Sanksi tersebut berupa: 

1) Teguran tertulis; 

2) Pembatasan kegiatan usaha panti pijat; 

3) Pembekuan dan pencabutan daftar usaha pariwisata usaha panti pijat. 

Teguran tertulis tersebut sedikitnya dilakukan sebanyak 3 kali secara patuh dan 

turut tertib dengan jangka waktu masing-masing surat teguran 30 hari. Kemudian 

pembatasan kegiatan usaha dilakukan apabila kententuan tertulis dilanggar yaitu tidak 

mematuhi peraturan dan paling cepat 30 hari kerja sudah dilewati. Pembekuan atau 

pencabutan izin dapat dilaksanakan apabila ketentuan teguran tertulis dan pembatasan 

kegiatan sudah dilampaui dalam jangka waktu paling cepat 60 hari kerja terhitung 

sejak teguran tertulis ketiga berikan. 

Sesuai pasal 20 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 
yaitu:  

“Dalam hal usaha Panti Pijat termasuk dalam kategori usaha mikro, 
usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar yang diatur 
dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) 
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Sebelum 
lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya 
Peraturan Menteri ini, Usaha Panti Pijat yang termasuk dalam kategori 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan 
Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) 
Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang 
diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan. (4) Terhadap 
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Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi”. 
 

Pengusaha adalah seseorang yang mendirikan suatu usaha, yang membuat suatu 

usaha dalam bentuk tertentu merupakan subjek dalam suatu kegiatan usaha dan ia 

juga yang menjalankan kegiatan suatu usaha. Ketika melakukan suatu usaha, 

pengusaha melakukan kegiatan usaha tersebut membutuhkan bantuan orang-orang 

yang dapat berpartisipasi misalkan pekerja, pengurus jika usaha tersebut tegolong 

cukup besar, namun jika masih usaha kecil, pengusaha dapat melakukan kegiatan 

usaha sendiri. 

3. Panti Pijat (Massage) 

a. Sejarah Perkembangan Massage 

Bentuk pijat pada jaman dahulusudah diterapkan manusia namun tidak 

mengerti cara dan teknik yang benar. Sehingga saat badan terasa sakit, pegal, 

dan merasa tidak enak pada tubuh maka akan dilakukannya beberapa teknik 

dasar seperti menekan atau di urut perlahan dibagian tubuh yang sakit atau 

pegal.Melakukan hal tersebut dapat mengurangi rasa sakit dan pegal terhadap 

tubuh meskipun tidak tahu teknik yang benar dalam memijat.Penyembuhan 

dikenal dari seseorang yang mempunyai kebangsaan perancis yaitu Amroise 

Pare, tetapi belum mendalaminnya sehingga ada penelitian ilmiah yang pasti. 

Pada abad ke 17, denga semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentang 

Anatomi dan Fisiolog, massage memiliki ilmiah dasar. Seorang Bangsa Inggris, 
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Dr. Sydenham (1624-1689) berusaha mengobati gangguan kronis dengan cara 

mekanis. Kemudian Prof. Dr. P. Hoffman dari Jerman dan Tissot dari Perancis 

memprakasai hal tersebut dalam bidang kesehatan. 

b. Sejarah Perkembangan Massage di Indonesia 

Pada saat penjajahan Jepang, Indonesia hanya sedikit masyarakat yang 

mengetahui mengenai pijat atau massage.Setiap orang yang melakukan teknik 

pemijatan disebut sebagai tukang pijat.Jaman dulu, tukang pijat rata-rata adalah 

tuna netra, karena merupakan suatu warisan dan keahlian mereka menjadi 

seorang tukang pijat.Tujuan dari pemijatan adalah untuk kesehatan dan 

penyembuhan pada tubuh yang biasanya sakit seperti pegal-pegal, badan kaku, 

atau keseleo. 

Indonesia merdeka dan kemudian kegiatan olahraga berkembang secara 

cepat di Indonesia.Banyak diadakannya kejuaraan nasional dan Internasional. 

Indonesia juga membuat Asian games menjadi meriah karena menjadi tuan 

rumah olahrag bergengsi tersebut. Para pesertanya terdapat dari negara-negara 

Asia. Kemudian Indonesia menyelenggarakan Ganefo, singkatan dari Games of 

the New Emerging Forces, yang pesertanya terdiri dari hampir seluruh dunia. 

Uraian diatas menunjukkan kebutuhan Indonesia akan masseur-masseur 

olahraga yang harus dipenuhi dengan segera dan dalam jumlah yang banyak. 

Sampai kira- kira tahun 1954, perkumpulan-perkumpulan olahraga setempat 
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mempergunakan tukang-tukang pijat dengan sedikit latihan massage. Kemudian 

lembaga olahraga mengajarkan altetnya untuk mempelajari massage olahraga.  

1) Teknik dan Jenis-Jenis Pijat 

a) Pijat Refleksi kaki 

Refleksi kaki diawali dengan titik penting di telapak kaki 

sehingga dapat memantau aliran keseluruh tubuh manusia. 

Manfaat yang didapat bisa meningkatkan sirkulasi,relaksasi, 

mengurangi nyeri serta meningkatkan memori. 

b) Thai Massage 

Pijat tubuh ini didasarkan pada prinsip menyelaraskan semua 

energi di dalam tubuh. Umumnya menggunakan jari-jari dan 

batu hitam yang runcing serta memanfaatkan titik-titik 

tekanan di tubuh. Dalam pijat ini ada cukup banyak 

peregangan yang benar-benar bisa meremajakan tubuh. 

c) Hot Stone Massage 

Pijat ini juga dikenal sebagai Kerala massage yang berasal 

dari India. Jika sebagian besar tubuh terasa nyeri karena otot 

kaku atau terlalu tegang maka pijat ini adalah pilihan yang 

terbaik. Umumnya batu khusus yang halus akan dipanaskan 

terlebih dahulu dan ditempatkan pada titik-titik tekanan yang 

berbeda di tubuh untuk mengurangi rasa sakit. 
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d) Deep Tissue Massage 

Pijat ini dilakukan pada kulit tapi menargetkan lapisan dalam 

dari jaringan di bawahnya. Teknik gesekan yang digunakan 

memberikan manfaat pada orang  yangbaru sembuh dari 

cedera dan menghilangkan rasasakit. 

e) Aromatheraphy Massage 

Fungsi dari jenis pemijatan ini didasarkan pada prinsip 

sederhana yaitu dengan merangsang indera yang ada di tubuh. 

Berbagai minyak aromatik dengan aroma berbeda digunakan 

untuk mengurangi stres pada otot dan menyegarkan suasana. 

f) Swedish Massage 

Merupakan teknik pemijatan dengan meremas dan 

memberikan tinjuan kecil terhadap tubuh untuk 

menghilangkan rasa sakit ataupun nyeri, pegal ada tubuh. 

g) Pijat Tradisional 

Pijat ini merupakan pijat khas orang-orang kampung atau 

pedesaan.Mereka melakukan teknik pijat berdasarkan 

keturunan dengan menggunakan minyak-minyak khas desa. 

c. Pijat Plus-Plus 

Dengan berkembangnya jaman, istilah yang ditambahkan dalam dunia 

pemijatan yaitu pijat plus-plus.Pijat Plus-Plus yang sebenarnya merupakan 
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suatu kegiatan tambahan diluar pemijatan. Dapat merupakan tambahan 

makanan atau minuman untuk pelanggan yang dipijat.Namun, pijat plus-plus 

pada jaman saat ini bukan lagi sperti itu, melainkan adanya penawaran dari 

pemijat untuk me lakukan kegiatan intim yaitu berhubungan seks 

dengannya.Kegiatan tambahan tersebut adalah pelayanan terapis atau pemijat 

yang berupa seks dan mendapatkan penghasilan tambahan.Jadi pijat plus 

layanan seks itulah yang dimaksud dengan pijat plus-plus.  

4. Perizinan Panti Pijat 

a. Mall Pelayanan Publik Kota Batam 

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam merupakan pelayanan 

perizinan terbesar dan terlengkap di Indonesia.9 Berjumlah ratusan pelayanan 

perijinan di mpp kota Batam, sehingga dalam satu hari terdapat lebih dari seribu 

pengunjung yang datang mengunjungi Mall Pelayanan Publik Kota Batam. 

Dalam surveynya MPP memiliki 433 perijinan 170 pegawai instansi gabungan 

dan 10 pegawai Dispenda.Banyaknya pejabat negara yang datang dan 

mengunjungi MPP Kota Batam membuat MPP Kota Batam harus lebih 

ditingkatkan perkembangannya.10 

9Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

10Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Menpan RB), Bapak Syafruddin telah meresmikan Mall Pelayanan Publik kota 

Batam pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018. Sebelum diresmikan, MPP 

sudah dijalankan kurang lebih satu tahun. Beberapa perizinan intansi daerah 

yang terdapat di kota Batam yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bp 

Batam (Badan Pengusahaan Batam), Imgrasi, Kepolisian, BUMN seperti 

Perseroan Terbatas Pos Indonesia dan Perseroan Terbatas Telkom Indonesia. 

Petugas yang ada di Mall Pelayanan Publik berjumlah 170 anggota yang akan 

ditingkatkan menjadi 220 anggota dalam waktu dekat.  

b. Izin Prinsip Usaha Pariwisata 

Adapun cara-cara untuk mengurus perizinan usaha terhadap Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu: 

No Persyaratan 

1 Surat permohonan dan pernyataan keaslian dokumen diertai 

materai Rp.6000 

2 Identitas Pemohon Warga Negara Indonesia: (KTP). Warga 

Negara Asing: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ VISA/ 

Paspor. 

3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

4 Bukti hak atas tanah atau bukti sewa tanah 
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5 Surat Kepemilikan/ Pimpinan perusahaan untuk mengurus 

STPT, (dilakukan pengurusannya apabila terapis rumah panti 

pijat dari intensi terkait paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP 

diterbitkan untuk usaha panti pijat 

6 IMB atau IPB atau izin penggunaan tempat usaha 

7 Apabila pemohon di kuasakan maka butuh surat kuasa serta KTP 

yang memberi kuasa 

8 SPPL, dibuat oleh pemohon dan kemudian di sepakati oleh 

instansi yang berwenang. Apabila usaha sudah memiliki izin 

penggunaan lingkungan maka tidak perlu menggunakan izin 

instansi terkait lagi. 

9 Persetujuan sekitar tempat usaha + KTP tetangga sekitar 

10 Izin lingkungan (UKL, UPL, AMDAL) 

11 Surat pernyataan pemilik untuk tertib usaha administrasi, tertib 

peraturan pelaksaan usaha pijat 

12 Checklist persyaratan 
11 
Table : 2.1 Izin Prinsip Usaha Panti Pijat 

11Peraturan Daerah kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan di Kota Batam 
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c. Tugasdan Fungsi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota 

Batam (DPMPTSP)  

DPMPPTSP atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 

Batam yang dipimpin oleh Walikota Batam yang tugasnya yaitu 

melaksanakan,mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerah di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan 

melaksanakan. DPMPTSP berfungsi sebagai berikut:  

1) Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang; 

2) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi 

urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta 

urusan umum dan kepegawaian; 

3) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

4) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi 

bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang data dan 

informasi investasi,bidang pengawasan dan pengaduan,  

bidang perizinan ekonomi dan sosial ,bidang perizinan 

pembangunan dan lingkungan hidup; 
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5) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu; 

6) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada 

masyarakat dalam lingkup tugasnya; 

7) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup 

tugasnya; 

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya.12 

d. Tupoksi Bidang Pengawasan dan Pengaduan DPMPTSP Kota Batam 

Adapun tugas-tugas DPMPTSP adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana program kerja dan  kegiatan bidang 

pengawasan dan pengaduan yang berbasis kinerja. 

2) Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang 

pengawasan dan pengaduan; 

3) Menyusun  penetapan kinerja bidang pengawasan dan 

pengaduan; 

12Website Resmi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Skpd.Batamkota.go.id/penanaman modal 
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4) Melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan dan 

evaluasi perkembangan penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

5) Melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan 

kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu secara berkala; 

6)  Melaksanakan bimbingan/pembinaan dalam penanaman 

modal; 

7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang 

permasalahan dibidang pengawasan dan pengaduan; 

8) Mengendalikan dan melaksanakan norma, estándar, 

pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengawasan 

dan pengaduan; 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya.13 

5. Tinjauan Umum Prostitusi 

a. Pengertian Prostitusi 

13Website Resmi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
Skpd.Batamkota.go.id/penanaman modal 
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Prostitusi secara Etimologis berasal dari kataprostitutionyang berarti hal 

menempatkan dihadapan, hal menawarkan. Atau prostare yang berarti menjual, 

menjajakan.Atau prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan barang-

barang keada perzinahan.Perkataan itu diartikan dalam perpustakaan Yunani, 

Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.Pekerjaan siang malam 

semata-mata mekanis dan kehidupan emosinya disimpan sampai dia kembali 

bersama-sama dengan keluarga atau suami.Tetapi tidak jarang dilihat adanya 

hubungan yang mesra yang merupakan keinganmutiara jatuh dalam lumpur.Ini 

menunjukan bahwa hidup pelacur masih sering mempunyai watak masyarakat 

biasa yang mempunyai perpaduan cinta kasih yang murni.Sehingga kepingan 

mutiara meski jatuh dalam lumpur masih bisa diketemukan. 

Andang dan Yesmil Anwarmemakai kata-kata prostitusi sebagai bahasa 

lain dari pelacuran dan makna yang melakukan prostitusi sebagai bahasa lain 

dari pelacur atau pekerja seks komersial (PSK). Dalam istilah bahasa, prostitusi 

awalnya dari kata latin  yakni“Protituo” yang berarti perbuatan secara 

keterbukaan memberikan seluruh diri kedalam kemaksiatan. Kemaksiatan 

dimaksud dari hukum positif negara Indonesia, dimaksudkan sebagai 

tindakanmelawan hukum yaitudengan sengaja melakukan hubungan seks, tanpa 

adanya ikatan suami dan istri yang sah. 
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Menurut Bonger (Yesmil Anwar dan Andang: 361-362)“Prostitusi 

adalah memberikan seluruh tubuh dan dirinya kepada orang lain bertujuan 

untuk melanjtkan kehidupan yaitu sebagai pekerjaan tetap”  

Menurut Soerjono Soekanto (1982: 328)“Pelacuran dapat diartikan 
sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Menurutnya, 
disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Dimana 
faktor endogen meliputi, nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan 
yang besar untuk hidup mewah sedangkan faktor eksogen meliputi, faktor 
ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tidak 
memenuhi syarat dan seterusnya”. 

 
Soerjono Soekanto (1990:374)“Mengatakan prostitusi atau  pelacuran 

merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan 

perbuatanperbuatan seksual dengan mendapatkan upah” 

Paul Mudigno(R. Simanjuntak, 1981: 25)“Mengatakan bahwa pelacuran 
ialah penyerahan tubuh wanita dengan sengaja mendapatkan bayaran kepada 
banyak orang untuk menjadi pemuas nafsu seksual orang tersebut” 

Kartini Kartono(Kartini Kartono: 207) “Pelacuran merupakan salah satu 
bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa 
mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasan latin 
pro-stituere atau pro-stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, 
melakukan percabulan” 

Unsur penting tentang prostitusi atau pelacuran: 

1) Wanita pasrah terhadap perbuatan apapun yang dilakukan 

oleh pria. Adanya suatu perbuatan yang bersifatpasrah dari 

seorang wanita 

2) Wanita menyerahkan seluruh dirinya kepada laki-laki yaitu 

untuk melakukan hubungan seksual. 
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3) Wanita mendapatkan upah yaitu berupa uang ataupun benda 

yang dibayarkan oleh laki-laki.  

Dari kesimpulan pengertian prostitusi atau pelacuran pembahasan di atas 

yaitu definisi pelacuran pada umumnya yaitu penyerahan diri secara terencana 

seorang gadis atau wanita kepada lebih dari satu laki-laki untuk dapat menerima 

bayaran berupa uang dan benda.  

1) Adapun kategorinya yaitu: 

a) Kategori Pelacuran 

a. Wanita Panggilan 

Wanita panggilan merupakankumpulan gadis 

yang biasa menyiapkan diri untuk di panggil dan 

selanjutnya dipekerjakan untuk  menjadi wanita 

bayaran.wanita seperti ini biasanya di panggil dan 

dipesan menggunakan jasa online. Pemesanan daat 

dilakukan dengan mengakses suatu web atau akun 

sosial media yang sudah terdaftar. Setelah melakukan 

pemesanan maka wanita panggilan akan bekerja sesuai 

permintaan para pelanggan yang telah memesannya. 

Kebanyakan pekerjaan wanita panggilan yaitu menjual 

diri kepada pelanggan. 

 

Universitas Internasional Batam 

 
Suci Ernandi Putri, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Izin Usaha Prostitusi Berkedok Bisnis 
Panti Pijat di Kota Batam. 2019 
UIB Repository©2019



32 

 

b. Gadis Bar 

  Gadis bar adalah gadis-gadis yang bekerja 

 setiapmalam berlokasi di bar-bar dan sekaligus 

 menyediakan jasa seks kepada laki-laki malam. Gadis 

 bar awalnya selalu menawarkan minuman-minuman 

 beralkohol dan kemudian mendekati banyak pria lalu 

 menawarkan jasa seks dengan tarif yang membuat para 

 pria tetarik. Gadis bar menggunakan pakaian yang 

 sangat terbuka sehingga mata para lelaki mudah untuk 

 tergoda dan mengeluarkan uang untuk membayar seks 

 bebas tersebut. 

c. Tante Girang  

Tante girang merupakan wanita yang sudah 

memiliki keluarga atau sudah kawin, tetapi dengan 

sengaja melakukan hubungan terlarang dengan pria lain 

dengan tujuan tertentu yaitu bersenang-senang, mencari 

penghasilan ataupun sekedar ikut-ikutan teman. Tante 

girang melakukan kegiatan seks bebas dengan laki-laki 

yang usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan 

dirinya. 

A. Pergundikan 
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  Hal ini yaitu memakai istri tidak sah, atau 

 wanita simpanan. Dua orang tersebut hidup selayaknya 

 suami dan istri, tetapi tanpa memiliki status dan ikatan 

 pernikahan14 

e. Gadis Binal  

  Gadis sekolah atau yang sudah berhenti sekolah, 

 berhenti kuliah dengan cara tidak baik dan 

 mengumumkan kebebasan berhubungan tubuh secara 

 terang-terangan, hanya untuk memperoleh kepuasan 

 hasrat diri.Tipe pelaku seperti ini tidak mencari uang 

 dalam peran utamanya, melaikan untuk memuaskan diri 

 sendiri.Usia muda yang masih labil sehingga terjebak 

 dalam dunia seks lalu candu sehingga menyebabkan 

 hilangnya kontrol terhadap diri. 

f. Penggali Emas 

Penggali emasyaitu gadis atau wanita cantik 

seperti Model atau Mannaquen, Bintang Film, 

Penyanyi, dan lain-lain yang berpengalaman menggoda 

pria kaya bertujuan untuk mengambil harta benda 

14 Kartini Kartono, 1997 : hlm 217-220 
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mereka yang berduit. Awal dasarnya, tidak mudah 

mereka diajak berhubungan seks, yang didahulukan 

oleh mereka yaitu bagaimana kekayaan harta dapat 

dikuasai oleh mereka. 

g. Gadis-gadis Juvenile Delinguent 

Gadis juvenile delinguent yaitu Gadis remaja dan 

memiliki sifat tidak baik, yang didorong ketidakstabilan 

dalam mengontrol emosinya dan keterbelakangannya 

menjadi sangat positif sekali atau lemahnya karakter. 

h. Hostes atau Pramuria 

Hostes atau pramuria yaitu, wanita yang 

menghidupkan suasana malam di dalam club-club. Pada 

maknanya, Hostes adalah bentuk penyerahan diri secara 

halus namun pada ketentuannya, hostes itu ialah simbol 

baru dari pelacuran. Dikarenakan saat melakukan tarian, 

mereka merelakan diri dipeluk, dicium, dan pegang-

pegang seluruh badannya. Wanita hostes ini diwajibkan 

menyiapkan kebutuhan yaitu makan, minum, tarian dan 

memenuhi rasa keinginan seks setiap pelanggan dengan 

cara memperlakukan hostes selayaknya wanita bayaran.  

i. Prosmikuitas atauProsmiscuity 
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Prosmikuitas yaitu, melakukan perzinaan secara 

bebas dengan siapapun, dilakukan oleh lebih dari satu 

laki-laki.Prosmiskuitas adalah tindakan seksual yang 

tidak memiliki nilai moral dan sangat tidak bersusila. 

Dengan cara secara terbuka, terlihat sangat tidak 

memiliki moral yang diperbuat oleh lebih dari satu laki-

laki, sehingga masyarakat menolak hal tersebut. 

b. Bentuk-bentuk Prostitusi 

Prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, antara lain: 

1) Prostitusi yang telah terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah 

setempat dan dibawah pengawasan pemerintah, dan itu termasuk 

bentuk lokalisasi. 

2) Secara rutin melakukan pemeriksaan ke dokter agar terhindar dari 

berbagai penyakit kelamin yang dapat membahayakan kesehatan 

pelacur tersebut. 

3)  Prostitusi yang illegal yaitu bukan lokalisasi. Bersifat gelap dan 

tanpa izin serta diluar dari pengawasan pemerintah. 

Adapun yang sudah dijelaskan, dalam berbagai macam prostitusi 

yang telah dirisecara individual oleh peneliti yaitu struktur dari pelacuran 

yang pada angka 3 adalah prostitusi yang tidak terdaftar sebagai bentuk 

lokalisasi. Peneliti memaknainya sebagai “Prostitusi Berkedok Bisnis” 
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c. Faktor-faktor Berkembangnya Prostitusi 

1) Kurangnya penerapan sanksi-sanksi yang tepat untuk para pelaku 

prostitusi, sehingga menjadikan kebebasan terhadap pelaku 

pelanggaran hukum.  

2) Keadaan kependudukan, yang antara lain: Besarnya jumlah 

masyarakat dengan jumlah warga wanita lebih besar dibandingkan 

dengan warga laki-laki. 

3) Perkembangan teknologi yaitu: Alat-alat yang memudahkan pelaku 

prostitusi untuk tidak terlalu terancam seperti pencegahan 

kehamilan. 

4) Kondisi Lingkungan, dari lingkuan sosial maupun pemukiman 

warga, kurangnya perhatian sehingga dapat membuka celah 

masuknya prostitusi di sekitar kehidupan masyarakat setempat dan 

kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sehingga 

menyebabkan besarnya kemungkinan terjadinya praktik prostitusi. 

d. Pelacuran sebagai Penyimpangan Sosial 

Perkara pelacuran yang terjadi di Indonesia mengenai sruktur warga 

negara, harga diri wanita, dan hal moral. Walaupun pelacuran sesuai hukum 

positif Indonesia tengah menjadi permasalahan tentang berlaku atau tidak. 

Banyak pakarberpandangan jika pelacuran adalah kejahatan, namun beberapa 
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mengatakan bahwa pelacuran bukan bagian dari perbuatan jahat. Terlewat hal 

itu semua, pelacuran merupakan persoalan masyarakat umum. 

Hunt (A.S. Alam, 2005 : 23)  
 “Untuk adanya persoalan sosial wajib terpenuhinya dua  ketentuan. 
Yakni memiliki legalisasi secara umum bahwa situasi  itu memberi 
dampak bagi keamanan dan ketentraman warga pada  umumnya, dan 
wajib mempunyaiitikad baik yang kemudian situasi  itu dapat diganti”. 
 

Ketentraman sosial tersebut yaituukuran tertentu untuk 

menetapkansemuanya disebut sejahtera, baik dari segi keamanan, ketentraman, 

kemakmuran dalam kenyataan masyarakat. Segi kemakmuran masyarakat, 

dampak pelacuran di masyarakat sangat tinggi untuk tingkat penularan penyakit 

kelamin. Dr. Paransipe berpendapat bahwa faktanya pelacur akan terus 

berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks sebagai mata 

pecarian. Konsumen yaitu seseorang yang menggunakan jasa pelacur sehingga 

berdampak buruk bagi keluargnya karena dapat membawa penyakit kelamin.  

Hal semacam itu sangat mengganggu kesejahteraan masyrakat 

umum.Dari segi hukum dan pemikiran Agama Islam, pelacuran bersangkutan 

dengan nilai yang sangat penting, yaitu poin baik dan tidak baik. Definisi 

tentang baik dan tidak baikyaitu dikatakan di dalam Hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Quranul Karim dan Hadist Nabi Besar Muhammad SAW. 

Dalam penjelasan hukum Islam belum ada yang menyebutkan secara langsung 

mengenai pelacur, namun istilah lain yaitu perzinaahan. Dalam aturanIslam 

pelacuran merupakan bagian perzinahan.Maka dari itu penduduk akan 
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terganggu dengan adanya tindakan pelacuran disekitar lingkungan mereka. Di 

Indonesia penduduknya adalah sebagian besar mayoritas beragama Islam. 

Karena pelacuran tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.  

Syarat yang kedua untuk dapat dikatakan sebagai persoalan sosial yang 

dijelaskan oleh Hunt yaitu harus ada kepercayaan bahwa keadaan tersebut bisa 

diubah. Pelacuran yang dilakukan di tempat bordil yang berbentuk rumah dapat 

dihapuskan apabila dilakukan dengan maksimal, dan kontrol masyarakat di 

daerah tersebut secara berkelanjutan. Lain dari pada itu dengan dibuatnya upaya 

dari berbagai hasil  kajian ilmiah mengenaipelacuran, dan perbuatan-perbuatan 

yang diambil menggunakan hasil dari kajian itu, bahwa  terdapat harapan dan 

kesempatan bahwa pelacuran yang terjadi di Indonesia dapat dimusnahkan. 

 

e. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelacuran  

1) Faktor Sosial Ekonomi 

Cara memaparkan faktor dari berbagai aspek ekonomi dan sosial, 

yaitu bisa diobservasi dari teori anomi yang dikemukan oleh Emile 

Durkheim, teori anomi Merton, teori Sutherland tentang differential 

association, dan adanya kondisi sosial ekonomi dari Reckless. Bahwa 

ikatan dari faktor-faktor di atas dapat memunculkan faktor dari pelacuran 

yang kemudian dapat disimpulkan bahwa bukan hanya faktor ekonomi 

yang mempengaruhi pelacuran, melainkan faktor sosial juga sangat 
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mempengaruhi. Selain kedua faktor tersebut. DR. A.S Alam (2005: 122) 

melengkapi bahwa penyebab pelacuran dikarenakan oleh dua variabel 

yaitu: 

a) Variasi Pendorong 

Variabel dari kemiskinan itu menyebabkan 

edukasipekerja seks komersial yang sangat lemah. minimnya 

kemampuan keterampilan untuk dapat kerja, serta 

memilikisuatu pengalaman yang buruk juga penyebab 

sesorang menjadi pelacur. 

b) Variasi Penentu 

 Dari hasil kajianyang dituang ke sebuah tulisan yang 

telah berbentuk buku, Pelacuran dalam masyarakat DR. A.S 

Alam menyatakan dalam kesimpulannya yaitu faktor penentu 

adalah diri pelacur itu sendiri, terlepas dari kesadaran atau 

ditipu. 

2) Faktor Kejiwaan 

Elenor dan Sheldon dalam tulisan karyannya, “Five Hundred 

Deliguent Women”meninjau dari segi ekonomi dan sosial yang 

berhubungan menjadi faktor terbentuknya suatu karakter wanita yang 

berupa kepribadian diri.  
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Kemp dalam bukunya yang berjudul “Physical and Psychological 

causes of prostitusion and the means of combating them”, mengartikan 

bahwa kurangnya jiwa yang kuat menyebabkan perempuan menjual diri 

mereka. 

Teori Sigmun Freud memaparkan banyak wanita menjadi 

perempuan bayaran karena pernah terjadi suatu pengalaman yang buruk 

tentang seks dalam hidupnya, sehingga karena sudah merasa tidak suci 

lagi, mereka memilih menghancurkan hidup. Hal itu juga dikaitkan oleh 

Halleck bahwa variabel psikologis yang terjadi pada anak saat awal-awal 

tahun mereka bisa membuat perilaku yang di golongkan saat-saat dia 

dapat merasakan kecewa.  

f. Akibat Pelacuran  

Adapun akibat-akibat dari pelacuran yaitu: 

1) Lapangan Medis  

2) Lapangan Sosial Ekonomi  

Pengaruh pelacuran di bidang sosial sangat besar karena dapat 

melumpuhkan, menghancurkan kehidupan sosial.Penyakit siphilis 

yang merupakan akibat merajalelanya pelacuran yang melumpuhka 

potensi bangsa.Dilihat dari psychologi, pemuda yang sedang 

menginjak kedewasaan sangat peka terhadap hal-hal yang sexual. 

Jika lingkungan memberi tuntutan secara normatif, maka keinginan 
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itu akan tersalur secara berpertualangan dan pelacuran merupakan 

respons terhadap pertualangan ini. 

3) Lapangan Moril 

Seperti kebiasaan setiap persetubuhan didasari rasa cinta yang 

diwujudkan dengan perpaduan jiwa.Hal ini tidak terdapat pada 

prostitusi pada umumnya karena perpaduan jiwa dituntut kejiwaan 

dan akesusilaan yang normal.Segi biologis ini merupakan 

kecenderungan manusia membebaskan diri dari norma-norma 

dimana berwujud dalam pelajaran. 

g. Upaya Penanggulangan Prostitusi 

Prostitusi adalah persoalan yang telah ada dan menjadi patologi sosial 

dimulai sejak awal kehidupan hingga sekarang. Cara penanggulangan begitu 

minim dikarenakan adanya keharusan melakukan kegiatan dan waktu yang 

lama, dan juga besarnya biaya. Usaha cara mengatasi pelacuran, biasanya 

ditanganidengan cara preventif dan represif kuratif.15 Mengenai upaya 

penganggulangan prostitusi, Han Bing Siong seorang ahli pidana ternama 

mengemukakan pendapatnya yaitu16:  

15Kartini Kartono, Patologi Sosial . Rajawali Press, Jakarta. Hlm 104. 

16Han Bing Siong, Pembahasan Umum Tentang Asas-Asas tata Hukum Pidana. 
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“Dalam mempersoalkan apakah perbuatan melacurkan diri dan 
pergi ke pelacuran harus dijadikan tindak pidana, janganlah
 melihat  saja  pada sifat ‘laakbaar’ dari perbuatan itu, 
upaya-upaya sosial lainnya juga dipertimbangkan dengan 
matang,  supaya dalam waktu itu  faedah-faedahnya selalu 
dibandingkan dengankerugian-kerugian yang disebabkan 
olehpemidanaankelakuan-kelakuan tersebut. Kerugian darisudut 
keseluruhanmungkin lebih besar dari faedah-faedah yang 
diharapkan dari pemidanaan itu.” 

Penanganan tentang masalah pelacuran memerlukan penanganan yang 

komperensif dari berbagai pihak.17 

1) Usaha Yang Bersifat Preventif 

 Tindakan-tindakan preventif, bagaimanpun menariknya dan 

bagi orang-orang yang fanatik akan ajaran agama, sangat 

membahayakan  terhadap melebarnya pelanggaran moral yang 

disebabkan oleh adanya  pelacuran, tetapi faktanya bahwa 

prostitusi hanya “sebuah dunia kecil” di 

 tengahkeramaianmasyarakat yang terjadi dari beberapa gejala 

sosial yang  serbanekat. Dari tahun ke tahun tentunya prostitusi 

masih ada, dan tetap merupakan dunia kecil saja, dalam arti sendi-

sendi kehidupan yang sehat tetap dapat bertahan mewarnai 

kehidupan sosial. Hal tersebut menjelaskan bahwa selain usaha-

usaha represif terhadap prostitusi, juga ada tindakan  preventif 

17Op.cit, Hlm. 199. 
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yang dilakukan pemerintah agar dapat menjaga kehidupanmenjadi 

lebih aman dan tentram. Serta melestarikan ketertiban umum yang 

 didalamnyajuga terkandung upaya pencegahan terhadap 

semakin  maraknya jumlah pelaku prostitusi.  

 Kebijakan Preventif berperan penting dalam hal pengurangan 

dan pencegahan persoalan prostitusi yang telah dijelaskan oleh 

Barners dan Teters tentang patologi sosial dalam bukunya, New 

Horizonin Criminology, yang memaparkan pentingnya berbagai 

preventif dalam  menanggulangi wanita-wanita muda agar tidak 

terjebak dalam kegiatan prostitusi.” Kegiatan  itu adalah:  

a) Adanya pembelajaran edukasi tentang seks disekolah-

sekolah. 

b) Pengarahan mengenai bahaya Siphilis dan 

Gonorhaetentang akibat dari berhubungan bebas. 

c) Memberikan nasehat lebih dirutinkan untuk wanita-

wanita muda  yang masih remaja. 

d) Bantuan psikologis dan psikiater untuk wanita-wanita 

remaja  yang menunjukan tanda-tanda munculnya 

kedewasaan dalam dunia  seks dan pertolongan 

pemeliharaan anak-anak di sekolah. 
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e) Mempersiapkan bantuan berupa uang untuk kegiatan 

Sosial  Worker. 

Demikian itulah betapa pentingnya kegiatan preventif, yang 

dalam perumusan seksi “1” (preventif) dari musyawarah untuk 

kepentingan sosial departemen sosial tahun 1960 antara lain 

meresolusikan bahwa: 

a) Tindakan pelacuran di Indonesia harus dihapuskan. 

b) Tindakan pelacuran bisa di hilangkan jika faktor-faktor 

penyebab berkembangnya prostitusi diberantas habis 

c) Faktor penyebab yaitu: 

1. Individu dari wanita/pria 

2. Keluarga 

3.  Masyarakat 

4. Norma hukum yang didalamnya terdapat 

perundangan dan peraturan tentang masyarakat 

yang mengatur hubungan tentant wanita dan laki-

laki pada usia yang sudah matang, hal tersebut 

yang menyebabkan terjadinyaprostitusi. 

d) Seharusnya ada usaha yang berkelanjutan untuk 

memperbaiki fakta-fakta dan membuat tindakan yang 

cocok. 
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e) Usaha tersebut terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Golongan usaha jangka pendek 

2. Golongan usaha jangka panjang 

f) Tindakan tersebut berupa18 

1. Pendidikan: Perseorangan, keluarga, dan 

masyarakat. 

2. Penyuluhan: Perseorangan, keluarga, dan 

masyarakat. 

3. Perbaikan norma-norma dan perundangan-

undangan. 

Adapun akibat-akibat yang muncul dari permasalahan prostitusi 

adalah adanya beberapa gejala sosial lainnya yang merupakan masalah 

yang dihadapi masyarakat, gejala-gejala sosial yang juga merupakan 

patologis adalah akibat dari prostitusi. Akibat dari prostitusi ini sangat 

luas  karena berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia, 

dalam konferensipembatasan pencabulan khususnya prostitusi yang 

diselenggarakan pada tahun 1957 di Jakarta dirumuskan beberapa pokok 

yaitu: 

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi; 

18`Kumpulan prasaran Masyarakat Untuk Kesejahteraan Moral tahun 1960, Hlm. 117-118 
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2. Ditinjau dari  segi agama, prostitusi adalah haram; 

3. Ditinjau dari segi kesehatan, prostitusi adalah 

mengganguketurunan. 

4. Ditinjau dari aspek sosial, prostitusi adalah pertentangan 

masyarakat. 

5. Ditinjau dari segi kewanitaan, prostitusi merupakan hinaan, 

dari segi kemanusiaan umumnya merupakan martabat 

manusia.19 

Usaha sifatnya preventif di paparkan dalam berbagai kegiatan 

usahauntuk mengurangi meningkatnya prostitusi. Yaitu sebuah kegiatan 

seperti: 

4. Pembuatan undang-undang yang lengkap tentang pelanggaran 

yang dilakukan oleh prostitusi serta sanksi yang tegas dan 

berkompeten. 

5. Pemberian penerapan pendidikan keagamaan yang rutin untuk 

meningkatkan kembali peran penting agama dan memperkuat 

iman. 

2) Usaha Yang Bersifat Represif 

19Keputusan Konferensi Pemberantasan Pencabulan Khusus Pelacuran Dokumentasi Jakarta, 1957. 
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 Tindakan represif yang mewujudkan pelaksanaan kaidah 

hukum pidana sesuai sanksi yang diancamkan.20 Sedangkan cara 

yang bersifatrepresif kuratifberfungsi untuk menghilankan, 

memberantas, dan  menekan, serta cara untuk menyembuhkan para 

(WTS), yang kemudian dituntun ke jalan yang lebih baik.21 Usaha 

atau cara tersebut ialah:  

a) Melaksanakan kontrol yang cermat terhadap keamanan dan 

kesehatan WTS. 

b) Membuat rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka meraka 

dapat kembali berbaur dengan masyrakat pada umumnya. 

Dengan adanya pendidikan moral dan agama serta latihan 

berusaha lebih agar mereka mendapatkan pengetahuan sebelum 

bekerja. 

c) Bimbingan terhadap WTS dengan bakat dan kemampuan 

masing-masing. 

d) Membuat hubungan baik antara masyarakat, keluarga dan 

pelacur, agar mereka dapat mengizinkanWTS tinggal di tempat 

asal dan kembali ke rumah. 

20Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi Refleksi Aditama: Bandung. 2010. Hlm 356. 

21Ronny Hanitijo Soemitro, Study Hukum Dalam Masyarakat Remaja Rosdakarya, Bandung 1985. 
Hlm 191. 

 

Universitas Internasional Batam 

 

                                                           

Suci Ernandi Putri, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Izin Usaha Prostitusi Berkedok Bisnis 
Panti Pijat di Kota Batam. 2019 
UIB Repository©2019



48 

 

e) Menyiapkan lapangan kerja yang pantas untuk perkerjaan 

pengganti dari pelacur tersebut. 

 

 

a. Penanggulangan Prostitusi Kelompok Masyarakat 

 Manusiaterlahir sendirian dan belum bisa melakukan apa-apa, 

namunsetiap manusia memiliki hasrat untuk dapat hidup dengan 

keluargaataupun saudara. Naluri ini yang disebutgregariousnes. 

Yaitu keterikatan  antara satu peororangan dengan perorangan 

yang lain ialah perbuatan yang  muncul sebagai dampak dari 

ikatan tersebut. Tanggapan itu yang membuat bahwa perbuatan 

seseorang menjelma menjadi ekstensif. Alasannya ialah 

 karenakemauannya untuk bergabung dengan manusia lain atau 

sosial groupdi dalam aktivitas manusia. Kelompok sosial itu adalah 

satu-satunya manusia yang hidup bersamaan, maka dari itu terdapat 

hubungan diantara  mereka.Ikatan tersebut dapat berinteraksi karena 

saling berhubungan dekat  dan juga memiliki sikap inisiatif untuk 
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saling membantu, maka dari itu  suatu perkumpulan masyarakat 

memiliki ketentuan yakni:22 

1) Setiap masyarakat harus faham bahwa dia adalah bagian 

dariyang bersangkutan. 

2) Adanya interaksi antara satu orang dengan orang lain. 

3) Adanya suatu variabel yang dimiliki bersama untuk mencapai 

tujuan, hubungan, politik dan ideologi yang sama. 

4) Adanya terbentuknya bagian-bagian. 

5) Ada kelengkapan kaedah-kaedah. 

6) menciptakan sistem 

b. Penanggulangan Prostitusi Menurut Pemerintah 

 Penanggulangan Prostitusi Menurut Pemerintah Oemar Senoaji 
berkata “bahwa persoalan prostitusi yang oleh pemerintah 
dipandang  sebagai penyakit masyarakat, dapat menunjukan 
beberapa persoalan  yaitu  konsumennya, pelakunya sendiri, 
pengusaha rumah bordil atau tempat prostitusi.” 
 
 Peninjauan dari 4 (empat) sudut ini akan memungkinkan 

pengisian kekurangan kekurangan dalam  peraturanperundang-

undangan pidana mengenaiprostitusi.23 

22Soekanto Soerjono, pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta 1980. Hlm 
73. 

23Oemar Senoadji, cangkupan prasaran Asas-asas Tata Hukum Pidana Nasional Dalam Pidana, 
Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963. Hlm 7. 
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   Usaha oleh pemerintah untuk menangani pelacuran bisa  

  dibedakan menjadi dua sistem, yakni : 

1) Sistem Abolition atau Penghapusan  

  Cara yang digunakan untuk menghapuskan tempat  

 pelacuran dan memberikan hukuman berupa sanksi  

 terhadap wanita tuna susila. Sistem ini berfungsi

 untuk:  

a) Penghapusan pendaftaran lokasi pemilik usaha 

dan para pekerja didalamnya. 

b) Adanya polwan yang membantu polisi susila atau 

polisi yang mengurus dibagian kewanitaan guna 

untuk meminimalisir perbuatan kriminal.. 

c) Bagi siapa saja yang berbuat zina dan membantu 

melancarkan urusan perzinahan maka 

akandiberikan hukuman berupa sanksi oleh 

negara.  

d) Menjelaskan bahaya dari penyakit kelamin. 

e)  Proses pendaftaran diubah dengan 

dibuatnyaperaturan mengenai perbuatan asusila. 

2) Sistem Pendaftaran 
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Sistem ini berfungsi saat pengurangan jumlah wanita 

tuna susila wanita tuna asusila, dan pemerintah juga 

 mendapatkan pemasukan untuk negara. Wanita yang 

telah melakukan pendaftaran mendapatkan card member 

dandihargai.Fungsi dari sistem tersebut yakni: 

a) Dibukannya pendaftaran, maka pelacuran tidak 

akan menyebarluas.  

b) Prostitusi sulit untuk dihapuskan, maka dari itu 

lebih baik di atur, awasi, dan kontrol. 

c) Untuk mencegahsegala macam bentuk kejahatan 

agar tidak meluas dan merajalela. 

d) Dapat mengobservasi kejahatan lainnya. 

e) Memudahkan pihak dari kesehatan untuk 

menolong wanita tuna susila. 

f) Mengambil dana untuk kas pemasukan negara. 

6. Perdagangan Manusia dalam Perspektif Prostitusi (Human Trafficking) 

Perdagangan Manusia (trafficking) menurut definisi “berarti perekrutan, 
pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan 
ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, 
penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar 
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dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk 
tujuan eksploitasi.”24 

 
Eksploitasi merupakan suatu kegiatan seseorang untuk memanfaatkan diri 

orang lain untuk mengambil suatu keuntungan untuk dirinya sendiri. Menjual harga 

diri orang lain merupakan bentuk eksploitasi seksual, melakukan kegiatan terlarang 

secara paksa, menjadikan para pekerja tersebut sebagai budak, penghambaan atau 

pemaksaan pencurian organ tubuh. (Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan 

dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, 

ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia). 

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (trafficking) menurut Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

yaitu : 

Pasal 1 (ayat 1) 

“Tindakan  perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di 
dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
 

Pasal 1 (ayat 2) 
 

24Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa 
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“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
yang ditentukan dalam undang-undang ini.(Substansi hukum 
bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan 
trafiking, hakim dapat menghukum seseorang)”. 

 
Perdagangan manusia itu merupakan permasalahan yang telah termasuk 

masalah Internasional.Kasus ini merupakan suatu pelanggaran berat Hak Asasi 

Manusia yang telah diakui di berbagai negara di dunia.Banyak solusi yang cari oleh 

para pemevah masalah Internasional berfungsi untuk mengurangi kasus yang terjadi 

saat ini, namun faktanya belum ada suatu pencapaian solusi untuk mengurangi kasus 

atau dampak dari perdangangan manusia.Perdagangan manusia banyak terjadi di 

negara berkembang di seluruh dunia. 

Dalam penelitian, data yang telah didapatkan mengenai perdagangan manusia 

di Indonesia menjelaskan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi akibat sesorang 

yang beniat mengambil keuntungan dengan modus menjanjikan suatu pekerjaan 

terhadap wanita-wanita dan anak-anak.Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi 

korban yang terjerumus dalam perdagangan manusia.Korban dijadikan pekerja seks 

komersial (PSK) bagi wanita dan perampasan hak anak berupa kerja paksa terhadap 

anak-anak dibawah umur yang di paksa untuk bekerja seperti mengamen dan 

mengemis. Dari sisi lain pelaku biasanya menyamar menjadi penyalur agen tenaga 

kerja tanpa adanya jaminan-jaminan kerja dan kesahatan. Biasanya pelaku melakukan 

dua cara untuk mencari korban yaitu pertama dengan cara pasif, yaitu membuat iklan 

dibukanya lowongan pekerjaan. Yang kedua dengan cara aktif yaitu pelaku turun 
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mendatangi rumah-rumah warga dan menawarkan pekerjaan langsung. Penampungan 

pekerja ini dapat berakibat dari sistem kerja tanpa upah yang jelas serta tidak adanya 

syarat-syarat kerja yang di terapkan agar mudah mendapatkan korban. 

Sebagian besar korban dari ekploitasi manusia adalah wanita dan anak-

anak.Wanita dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.Pada dasarnya para wanita 

menerima ajakan pelaku untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.Wanita-wanita 

itu di janjikan pekerjaan yang baik dan mendapatkan berbagai fasilitas serta jaminan 

pendidikan yang berkualitas.Pekerjaan yang di berikan yaitu pekerjaan yang biasanya 

disebut part time.Pekerjaannya di tempat-tempat tertentu seperti hotel, kafe, bar, klub 

atau dijanjikan sebagai model maupun artis. Pelaku yang melakukan percagangan 

manusia menjanjikan hal-hal yang menarik dan kemudia korban akan di eksekusi 

dengan cara dipaksa ataupun diculik. Kemudian, korban-korban tersebut dijadikan 

modal atau suatu keuntungan dengan cara dijual dan dimasukkan kedalam dunia 

prostitusi. 

Wanita dipaksa untuk melakukan seks dengan cara yang kasar, biasanya sering 

menggunakan obabt-obatan dan bius terhadap korban. Wanita yang mengalami 

eksploitasi diperdagangkan oleh pelaku tindak perdagangan manusia dengan cara-

cara yang tidak layak seperti kekerasan fisik sehingga tingkat emosional dan trauma 

wanita tersebut membekas. Selain itu, wanita yang menjadi korban juga akan 

terserang penyakit seksual yang berbahaya dan terluka dibagian alat reproduksi 

mereka. Hak-hak wanita dirampas oleh kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik usaha 
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yang berhasil menjebak para wanita agar dapat bergabung dalam pekerjaan prostitusi, 

korban-korban hanya bisa berharap agar dapat bebas dari perampasan hak mereka. 

B. Landasan Yuridis 

Berdasarkan  rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini, makan 

peneliti menggunakan beberapa landasan yuridis, diantaranya yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Adapun pasal yang di adopsi dari Undang-undang dasar 1954 dalam 

pembahasan penelitian ini adalah: 

a. Pasal 18 UUD 1945 

1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang; 

2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan; 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; 
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4)  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis; 

5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; 

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan; 

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diatur dalam undang-undang.” 

Berdasarkan butir-butir pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah berhak membuat peraturan daerah di kawasan 

daerah itu sendiri dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu 

peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Adapun beberapa pasal yang di adopsi dari KUHP dalam pembahasan 

penelitian ini adalah: 

a. Pasal 290 KUHP 
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“1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak 
berdaya; 

2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin: 

3) Barang siapa membujuk seseorang yang di ketahuinya atau 
sepatutnya harus didugannya bahwa umurnya belum lima 
belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang 
bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.  

 
b. Pasal 506 KUHP  

“Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil 

keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun” 

c. Pasal 296 KUHP 
 

 “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 
pidana penjara paling lama penjara saru tahun empat bulan atau 
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” 

 
d. pasal 297 KUHP  

“Memperdagangkan anak-anak dibawah umur, laki-laki ataupun 

perempuan akan dikenakan pidana penjara paling lama enam 

tahun. 

 
e. Pasal 284 KUHP 

 “Perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau 
keduannya terikat perkawinan ddan diadukan oleh isteri atau suami 
pelaku zina dan dilakukan atas dasar suka sama suka” 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak 

a. Pasal 81 

1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.” 
 

b. Pasal 82 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah” 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

a. Pasal 68 

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.Dan dalam ketentuan 
undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur 
dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun usia minimum yang 
diperbolehkan pemerintah untuk bekerja” 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Orang 

a. Pasal 2 ayat 1 
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“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, 
penjeratan utan atau pemberi bayaran, atau manfaat walaupun, 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 
orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 
negara republik indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah)” 
 

b. Pasal 12 
 
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban 
perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana 
perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana 
perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan 
orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 
tahun penjara” 

 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Transaksi dan Elekronik 

a. Pasal 27 Ayat 1 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan 
atau di aksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

7. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas  Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak 

a. Pasal 76I  
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“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, 
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap 
anak”. 

b. Pasal 88  

“Sanksi bagi setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 

8. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang 

a. Pasal 81 A ayat 3 

“Pelaksanaan kebiri kimiadisertai dengan rehabilitasi” 

9. Peraturan Daerah Kota Batam No 17 Tahun 2001 Tentang 

Kepariwisataan di Kota Batam 

a. Pasal 9  

1) “Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta 
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah 
ini terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip Usaha Pariwisata 
(IPUP) dari Walikota; 

2) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; 

3) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat 
dipindahtangankan; 
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4) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan operasional, hanya 
digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin-izin antara 
lain:  
a. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan lahan (SP3L); 
b. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);  
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  
d. Surat Izin Pengadaan Sarana, dan Prasarana lainnya;  
e. Sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tetap Usaha 

Pariwisata (ITUP).” 
 

b. Pasal 12 
 
“Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata, pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini 
terlebih dahulu harus memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) 
dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama 
Walikota” 
 

c. Pasal 43 ayat 1 
 
“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, 6 ayat (2) bagian 
C nomor (2), Pasal 9, 12, 14, 16, 18, 20 dan 38 ayat (2), (5) dari 
Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 
6 (enam) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah).” 

d. Pasal 44 ayat 1 
 
“Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa: 
a. teguran lisan atau panggilan; b. teguran tertulis; c. penghentian 
atau penutupan penyelenggaraan usaha; d. pencabutan : 1) Izin 
Prinsip Usaha Pariwisata ( IPUP ); 2) Izin Tetap Usaha Pariwisata 
( ITUP ); 3) Rekomendasi Promosi Pariwisata; 4) Rekomendasi 
Perubahan Bangunan.” 
 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Penanganan Korban Perdagangan 
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a. Pasal 4 ayat 1 

“Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kota 
Batam dilakukan melalui:  
1) Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun 

nonformal bagi masyarakat;  
2) pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh 

pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan 
dan pelayanan sosial;  

3) pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; 
dan; 

4) membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap 
pencegahan perdagangan orang” 

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 Tentang 

Standart Usaha Panti Pijat   

a. Pasal 5 ayat 1 

“Setiap usaha panti pijat wajib memiliki sertifikat” 

b. Pasal 12 ayat 1 

“Dalam hal Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang 
dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi 
kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.” 
 

c. Pasal 17 

1) “Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan 
dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan 
sanksi administratif, 

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha 
Panti Pijat; dan c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata Usaha Panti Pijat.” 
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C. Landasan Teoritis 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua (2) landasan 

teoritis, yaitu Teori Relatif oleh Nigel Walker dan Teori Sistem Hukum oleh 

Lawrence Meir Friedmen. 

1. Teori Relatif 

Menurut Nigel Walker, teori Relatif lebih tepat disebut teori atau aliran 

reduktif (the reductive point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut 

teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para 

penganutnya dapat disebut golongan Reducer (Penganut Teori Reduktif).Teori 

relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk 

menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk 

mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat 

tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek 

yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak 

mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial 

dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno 

mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus 

dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan 

ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori 

ini ada 2 macam yaitu: 

1) Teori pencegahan Umum 
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Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan 

agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang 

dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat 

tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. 

Feuerbach memberkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan 

Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan 

melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-

undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu 

kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak 

dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman 

tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal 

pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana 

tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

2) Teori Pencegahan Khusus 

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan 

yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan 

dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak 

mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu 

dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga 

macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya 
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menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang 

pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu: 

a) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk 

menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah 

dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat 

jahatnya. 

b) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara 

menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki 

dirinya. 

c) Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus 

bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya. 

d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib 

hukum didalam masyarakat. 

2. Teori Sistem Hukum 

Teori Sistem Hukum dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, 

seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University. Menurut 

Lawrence M Friedman terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum 

(legal system), yaitu:25 

25Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2005), hlm.1 
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a. Substansi Hukum (Legal Subtance); 

b. Struktur Hukum (Legal Structure); 

c. Budaya Hukum (Legal Culture). 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, 

dan budaya hukum. adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut:  

1) Substansi Hukum (Legal Substance) 

Substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi 

juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, 

aturan baru yang mereka susun. Substansi merupakan norma atau 

landasan seperti Undang-undang 1945, undang-undang, peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan 

pemerintah, dan peraturan daerah.  

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), 

bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai 

negara yang masih menganut sistem civil law atau sistem Eropa 

Kontinental, Indonesia mengenal kebiasaan sebagai salah satu 
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sumber hukum. sehingga dalam pembentukan peraturan 

perundangundangan perlu diperhatikan kondisi sosial dalam 

masyarakat demi mencapai keberhasilan dalam penegakan 

hukum.meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah 

menganutCommon Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan 

hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulissedangkan 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. 

Sistem ini mempengaruhisistem hukum di Indonesia.Salah satu 

pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

DalamPasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut 

KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di 

hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”.Sehingga bisa atau 

tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan 

tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan 

perundang-undangan. 

2) Struktur Hukum (Legal Structure) 

Struktur hukum adalah sistem struktural yang menentukan 

bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Terdapat 
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adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat 

mundus”meskipun dunia ini runtuhhukum harus ditegakkan. 

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat 

penegak hukumyang kredibilitas, kompeten dan independen. 

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas 

aparat penegak hukumdiantaranya lemahnya pemahaman agama, 

ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan 

lainsebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak 

hukum memainkan peran penting dalammemfungsikan 

hukum.Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum 

rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila 

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum 

baik,kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. 
Friedman, 1984 : 5-6)“Struktur dari sistem hukum terdiri atas 
unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan,yurisdiksinya 
(termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata 
cara naik banding daripengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur 
juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yangboleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh 
kepolisian dansebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari 
lembaga hukum yang ada dimaksudkan untukmenjalankan 
perangkat hukum yang ada.” 
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 Struktur hukumdalam penanganan prostitusi berkedok bisnis 

yang terlibat ialah dari pihak kepolisian, pengadilan sebagai aparat 

penegak hukum yang terkait.  

3) Budaya Hukum (Legal Culture)  

Budaya hukum adalah sikap manusia atau masyarakat 

terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, 

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 

dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.  

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaan hukum masyarakat 

akantercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat selama ini.  

Hubungan antara tiga unsur tersebut merupakan suatu satu 

kesatuan. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi 

hukum diibaratkan sebagai hasil atau output dari apa yang 

dikerjakan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja 

atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan 

mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu 

digunakan. Dalam pembetukan suatu sistem hukum, seharusnya 

pengemban kewenangan harus memperhatikan norma-norma yang 
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dapat diterapkan terlebih dahulu, hal ini berkaitan erat dengan 

tuntutan yang berasal dari masyarakat. Pengembang kewenangan 

sepatutnya tidak terkonsentrasi dari tujuan hukum tersebut. Hal ini 

dikarenakan butuh ada keseimbangan antara tujuan pembuatan 

hukum dan juga nilai-nilai yang dapat diberlakukan di masyarakat. 

Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar hukum tersebut dapat 

diterima di dalam masyarakat.26 

 

 

26Lawrence M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspective, diterjemahkan oleh M. 
Kozim,(Bandung: Nusamedia,2011), hlm. 3 
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