
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

 REKOMENDASI 

Dari Penelitian yang telah peneliti lakukan berdasarkan observasi dan 

pengambilan data di lapangan, selanjutnya peneliti membuat suatu kesimpulan, 

keterbatasan dan rekomendasi dalam penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis 

Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Kota Batam sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan pembahasan 

yang telah di uraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan dari rumusan masalah 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang menyebabkan tingginya tingkat 

prostitusi berkedok bisnis panti pijat di Kota Batam dikarenakan pelaku 

usaha mendapatkan penghasilan yang besar (fantastis) sebagai peluang 

usaha. Semakin banyak dibukannya usaha prostitusi panti pijat berkedok 

bisnis, maka akan semakin mudah pelaku prostitusi itu berkembang dari 

berbagi jalur dan sarana. Pelaku prostitusi juga mendapatkan penghasilan 

yang cukup besar sehingga membuat pelaku prostitusi mencari 

penghasilan dengan menjual diri mereka. Selain itu, faktor lainnya ialah 

rendahnya tingkat ekonomi para wanita yang memiliki kebutuhan khusus. 
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Kemudian, rendahnya tingkat pendidikan wanita tuna asusila adalah 

faktor penting dalam maraknya tingkat prostitusi. Dengan pekerjaan yang 

mudah, wanita tuna susila bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Jika 

di bandingkan mereka harus bekerja dengan gaji yang rendah diakibatkan 

minimnya pendidikan maka mereka akan menolak untuk diberikan 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, kemauan 

atau kesukaan mereka terhadap seks yang berlebih menjadikan mereka 

penggila dalam melakukan prostitusi. Maka dari itu. Dengan adanya teori 

Relatif dari Nigel Walker yang merupakan teori pencegahan dengan 

mengadakan suatu pemidanaan bagi setiap pelanggar. Dalam teori 

Lawrence Meir Friedmen dalam point satu membahas Substansi Hukum, 

yang dipergunakan dalam pemidanaan ini. Peraturan-peraturan yang 

digunakan dalam menghukum terpidana. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu dengan cara sistem 

wawancara, mencari narasumber yang berkaitan dan mencari data-data 

terkait tentang fakta yang menyatakan bahwa banyak panti pijat di Kota 

Batam yang menyalahgunakan izin untuk mendapatkan suatu keuntungan 

tersendiri bagi pihak pemilik usaha. Seharusnya panti pijat mengikuti dan 

mentaati aturan-aturan serta syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Penyalahgunaan ini berupa prostitusi berkedok 
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bisnis yaitu adanya tindakan pijat diluar batas ketentuan dalam melakukan 

pemijatan. Hal ini menyebabkan kerugian untuk beberapa pihak terkait 

dan menguntungkan untuk pemilik usaha. Beberapa wanita terapis 

terpaksa melakukan hal tersebut akibat di paksa oleh mucikari dengan 

melakukan ancaman-ancaman yang memberatkan mereka. Hal ini 

berkaitan dengan pasal 296 dan pasal 506  KUHP ancaman untuk 

mucikari yang menyiapkan tempat prostitusi serta menarik keuntungan 

dari perbuatan cabul tersebut. Dari pendataan tersebut ada beberapa panti 

pijat di Kota Batam, yang belum memiliki izin resmi Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Panti pijat yang sudah 

berdiri namun belum memiliki izin resmi ini memiliki Surat Keterangan 

Domisili Usaha (SKDU) yaitu surat pengantar dari kecamatan untuk 

mendapatkan suatu izin Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP). Jadi, banyak panti pijat yang belum mengurus surat 

tersebut dikarenakan mengaku sudah resmi karena memiliki SKDU. Peran 

DPMPTSP yaitu melakukan penyegelan dan memberikan surat peringatan 

terhadap panti pijat yang menyalahgunakan izin. Adanya pengawasan 

dengan cara melakukan penggrebekan setiap sebulan ke panti pijat. Selain 

itu, syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat sebelum terbitnya 

izin dari DPMPTSP juga merupakan cara meminimalisir adanya 

penyalahgunaan izin usaha prostitusi berkedok panti pijat. 
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B. Keterbatasan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat banyak keterbatasan yang 

membatasi penulis dalam melakukan kelengkapan laporan skripsi ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menyadari dalam penyempurnaan data penelitian ini terdapat 

keterbatasan dalam hal mendapatkan kelengkapan data.  

2. Keterbatasan waktu dalam penyajian penelitian ini menjadi faktor tidak 

sempurnanya penelitian ini. 

Dari beberapa keterbatasan tersebut peneliti berharap bagi pihak yang membaca 

penelitian ini agar dapat memaklumi atas kekurangan yang ada dalam laporan skripsi 

ini. Penulis juga berharap adanya ketertarikan beberapa pihak pembaca untuk 

mengkaji skirpsi ini lebih dalam lagi, agar tidak hanya sekedar skripsi namun dapat 

diterapkan juga di kemudian hari. 

C.     Rekomendasi  

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapan rekomendasi dengan 

uraian tersebut:  

1. Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam 

a. Untuk Walikota dan DPRD Kota Batam agar dibuatnya peraturan 

daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum seperti di Jakarta 

yaitu dalam aturannya menjerat pelaku prostitusi sebagai tersangka. 

Menerangkan pada pasal 42 ayat 2 Perda DKI Jakarta Nomor 8 
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Tahun 2007 pada butir B menegaskan, menjadi pekerja seks 

komersial (PSK) diancam pidana kurungan 20 sampai 60 hari atau 

denda 500 ribu hingga 30 juta. Begitu juga butir C bagi pengguna 

PSK akan dikenakan denda yang sama.  

b. Untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DMPTSP) agar lebih sering melakukan penggrebekan rutin ke 

panti pijat dan mengambil tindakan tegas. Serta teliti dalam 

pendataan izin panti pijat agar semua panti pijat memiliki standar 

dan izin yang sama yaitu dikeluarkan oleh pemerintah Kota 

DPMPTSP. Ada beberapa panti pijat yang peneliti telah teliti ke 

beberapa panti pijat di Kota Batam yang tidak memiliki surat izin 

yang lengkap. Sebaiknya secepatnya di tanggapi dan di selesaikan 

masalah tersebut. 

2. Pemilik Panti Pijat atau Pelaku Usaha 

Pemilik panti pijat itu sendiri, disarankan untuk mengurus surat izin usaha 

yang sebelum memulai usaha secara lengkap. Bagi pelaku usaha yang 

sudah mendirikan usaha panti pijat yang sudah dijalankan agar dapat 

melengkapi izin usaha sesuai dengan standart yang berlaku.  

3. Aparat Penegak hukum  

Untuk aparat penegak hukum antara lain Satuan Reserse Kriminal 

(Satreskrim) Polresta Barelang Polisi Republik Indonesia dan Satuan 
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Polri Pamung Praja (Satpol PP), agar dapat melakukan pengawasan yang 

lebih ketat terhadap rumah-rumah panti pijat yang dijadikan sebagai 

tempat pelacuran. Tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat 

saja, seharusnya aparat negara dapat melindungi hak wanita-wanita dari 

berbagai ancaman seperti prostitusi dan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang di Indonesia. 
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