
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ketentuan perundang-undangan. Izin menurut definisi yaitu perkenan atau 

pernyataan mengabulkan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara garis besar perizinan adalah 

prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam 

hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum 

publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya 

apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam 

pemberian izin khusus.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peratutan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 

legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum 

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 
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angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha. 

 

Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan 

keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan 

kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan 

tugas klasik yang sampai pada saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka 

melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang 

pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis 

untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk 

ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini 

merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.
1
 

 

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat 

konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak 

dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dari ketetapan itu atau ketetapan 

yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan.
2
 Dengan 

demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan 

peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan 

persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Melalui izin, pemerintah 

                                                           
1
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terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini, pemerintah mengarahkan 

warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. 

 

Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu 

tertentu. Misalnya sebagai landasan dan hukum, sebagai instrumen untuk 

menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan dan 

sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. Izin yang sama dapat termuat hal-hal yang 

berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu instansi yang berbeda. 

 

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan. 

Salah satunya adalah izin usaha di bidang kesehatan, misalnya izin klinik 

kecantikan. Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya 

kaum wanita juga merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern 

masyarakat saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-

nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuannya 

itu banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-

klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah 

agar terlihat cantik. Konsumen pada akhirnya, akan berusaha untuk mendapatkan 

kulit putih, banyak diantaranya tidak mempedulikan informasi kesehatan tentang 

berbagai produk kosmetik tersebut, yang penting adalah mempunyai kulit putih 

yang indah. Ketidaktahuan konsumen akan berbagai bahan kimia yang terdapat 

pada kosmetik, khususnya pemutih ini, mengundang keprihatinan karena banyak 

pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam 

produk kosmetiknya tersebut di mana hal ini dapat menimbulkan kerugianyang 

amat besar bagi konsumen. Sebagai contoh bahan-bahan kimia yang berbahaya 
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pada kosmetik yang beredar di pasar adalah Merkuri (Hg), Hidroquinon > 2 %, 

zat warna Rhodamin B dan Merah K.3. 

 

Disinilah peran pemerintah dalam menangani pengawasan izin klinik kecantikan 

untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari malapraktik yang bisa 

membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pemerintah bertanggung jawab atas 

pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha. 

 

Kesehatan merupakan hal yang terpenting dan tidak bisa dilupakan maupun 

dilepas dari dalam hidup. Seseorang hidup dengan kondisi tidak sehat sama 

halnya seseorang tersebut dapat dikatakan tidak hidup. Pengertian kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga benar apabila 

kesehatan seseorang yang tidak terjaga dengan baik akan mengakibatkan 

seseorang tersebut tidak produktif dan semakin lama tidak segera diobati 

menimbulkan akibat yang lebih buruk. Banyak hal yang harus diperbuat oleh 

seseorang agar mencapai suatu kesehatan yang benar. Upaya yang dimaksud 

adalah upaya kesehatan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

menjelaskan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 

Upaya kesehatan dibagi empat macam antara lain: upaya peningkatan (promotif), 
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Upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif), upaya pemulihan 

(rehabiltatif). 

 

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, jumlah klinik kecantikan dan tempat 

perawatan tubuh di Kota Bandar Lampung cukup banyak. Pengawasan perizinan 

klinik kecantikan di Kota Bandar Lampung perlu dilakukan secara rutin. Hal ini 

karen klinik kecantikan merupakan klinik yang memberikan pelayanan kesehatan 

khususnya perawatan kecantikan kepada masyarakat, tentunya pelayanan ini harus 

dilakukan tenaga medis yang berkompeten. Selain itu, bertujuan untuk mencegah 

penggunaan bahan kosmetika berbahaya, misalnya mercury dan Hidroquinon. 

Penggunaan bahan kimia berbahaya pada kosmetika diduga banyak dipakai pada 

klinik kecantikan yang ada di Bandar Lampung.  

 

DPRD Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 telah meminta Dinas Kesehatan 

dan BPOM untuk melakukan razia terhadap klinik kecantikan. Hal ini juga 

didukung oleh Yayasan Lembaga Konsumen Bandar Lampung.
3
 Keberadaan 

klinik kecantikan harus memiliki izin tertentu. Sebab dalam pelaksanaannya 

menggunakan ilmu medis yang dapat membahayakan masyarakat bila tidak 

dikelola oleh ahli di bidang kesehatan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi mengenai pengawasan perizinan dengan judul: “Perizinan 

Dinas Kesehatan terhadap Klinik Kecantikan  di Kota Bandar Lampung.” 

 

 

 

                                                           
3
 Surat Kabar Harian Radar Lampung, Edisi 12 Januari 2014, hlm. 20 
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1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

 

1. 2. 1 Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah perizinan Dinas Kesehatan terhadap klinik kecantikan di Kota 

Bandar Lampung? 

b. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi negara terhadap klinik 

kecantikan di Kota Bandar Lampung? 

 

1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini membahas izin mendirikan dan izin operasional 

klinik kecantikan Rosa Calista di Kota Bandar Lampung dan penegakan hukum 

administrasi negara terhadap klinik kecantikan Rosa Calista di Kota Bandar 

Lampung. 

 

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1. 3. 1 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui perizinan Dinas Kesehatan terhadap klinik kecantikan di 

Kota Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui penegakan hukum administrasi negara terhadap klinik 

kecantikan di Kota Bandar Lampung. 
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1. 3. 2 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis : 

a. Kegunaan Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 

perkembangan ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya 

yang berkaitan dengan perizinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang 

yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Administrasi 

Negara. 

b. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung dalam perizinan Dinas Kesehatan terhadap klinik 

kecantikan di Kota Bandar Lampung dan pengawasan terhadap izin klinik 

kecantikan di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 


