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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Wilayah Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak pada posisi yang 

strategis karena terletak dibidang Lintas Timur dan Lintas Barat, posisi ini 

tentunya berdampak positif terhadap sektor perekonomian, dimana saat ini 

pembangunan di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yng pesat, sebagai 

tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

Daerah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari kemajuan 

dan perkembangan teknologi dan informasi serta perekonomian,perdagangan, 

maupun kebudayaan, akibat dari sekian majunya perkembangan pembangunan 

tersebut, hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam produk-produk yang masuk 

ke Indonesia, seperti munculnya tempat-tempat hiburan umum. 

Pemberian otonomi daerah yang memberi kewenangan, serta bertanggung 

jawab yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya di daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

kewenangan diberikan kepada daerah, maka daerah yang dapat membuat 

peraturan daerah dalam berbagai bidang, serta pemberian izin operasional dalam 

berbahai kegiatan usaha, salah satunya adalah izin operasional untuk tempat-

tempat hiburan umum. Maka pemerintah kota Pekanbaru membuat landasan 

hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.  

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan 

Umum ini dikarenakan sangatlah penting bagi masyarakat kota Pekanbaru, baik 
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aspek ekonomi, budaya, dan politik. Dengan adanya perubahan pembangunan 

kota masyarakat sangat membutuhkan tempat hiburan sebagai tempat 

menghilangkan lelah, tempat santai, rileks dan tempat menghilangkan stress. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di 

Kota Pekanbaru diatur jenis hiburan umum di Kota Pekanbaru, hiburan karaoke 

termasuk yang diizinkan beroperasional di Kota Pekanbaru. 

Adapun jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3   tahun 

2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut : 

a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton 

film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan 

pengajaran atau ilmu pengetahuan umum. 

b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan 

ditampilkan  melalui  televisi  yang  dapat  di  tonton  dan  diikuti  oleh 

kelompok orang dengan bernyanyi. 

c. Pub  adalah  kegiatan  musik  hidup  yang  diiringi  dengan  nyanyian  

oleh seseorang atau lebih dalam ruangan. 

d. Rental video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam 

bentuk penyewaan dan penjualan temasuk studio rekaman dan orgen 

tunggal. 

e. Billyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan 

stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus. 

f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau 

buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan 
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sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai 

serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau 

keluarga. 

g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik 

tanpa hadiah. 

h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas 

dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada 

pengunjung cafe (restoran). 

i. Kebun  binatang  adalah  tempat  dimana  berkumpulnya  berbagai  jenis 

binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat. 

j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang 

mempunyai  kegiatan  dibidang kesenian sebagai  sarana hiburan  

dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa. 

Dari beberapa kategori tempat hiburan diatas penulis tertarik meneliti 

tentang hiburan umum karaoke dimana karaoke disini merupakan salah satu 

hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Disamping 

kenyamanan, fasilitas dan suguhan music yang enak didengar karaoke juga data 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk melepaskan kelelahan dari padatnya 

waktu bekerja. Banyaknya manfaat dari berkaraoke yaitu meningkatkan rasa 

percaya diri, mengurangi stres ketika ada masalah, bisa meningkatkan kesehatan 

pernapasan dan stamina, dan tentunya membuat suasana hati menjadi lebih baik 

lagi. Namun selain adanya manfaat banyak juga yang menyalah artikan dari 
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tempat karaoke itu sendiri. Tempat karaoke yang berbentuk ruangan tertutup dan 

privasi. Kerugiannya yaitu adanya perzinahan, narkoba, minuman keras.  

Adanya keuntungan dan kerugian dari tempat hiburan karaoke bagi 

penikmatnya tempat hiburan karaoke tentu harus mematuhi aturan yang telah 

dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 

2002 tentang hiburan umum. Namun masih banyaknya ditemukan dilapangan 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Tersebut seperti yang terdapat dalam 

tabel berikut : 

Tabel I.I Pelanggaran di Tempat Karaoke Berdasarkan 

Praturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 

 

No Pelanggaran 
Perda No 03 Tahun 2002 

yang dilanggar 
Sumber Berita 

1.  Minuman Keras BAB III Pasal 4 E 
DataRiau.com 05 

Januari 2017 

2.  Wanita Penghibur BAB III Pasal 4 F 
Tribun.com 12 April 

2017 

3.  Narkoba BAB III Pasal 4 C 
GoRiau.com 13 

Oktober 2017 

4.  Waktu Jam Operasional BAB  IV Pasal 5 
TribunPekanbaru.com 

27 September 2017 

5.  Perizinan BAB V Pasal 6 
Sijoripost.com 05 

Januari 2017 

Sumber : Data Olahan 2017  

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali pelanggaran 

yang terjadi di tempat karaoke Kota Pekanbaru. Masih adanya pelanggaran 

menjual minuman keras padahal pemerintah Pekanbaru tidak ada mengeluarkan 

Surat Izin menjual minuman keras di tempat karaoke. Kemudian mnyediakan 

Wanita Penghibur bagi lelaki hidung belang hal ini tentu mealnggar aturan yang 

telah dibuat. Kemudian menggunakan Narkoba di tempat-tempat karaoke, hal ini 



5 
 

 

 

tentu berdampak negatif terhadap penikmatnya bisa menghancurkan generasi 

bangsa. Kemudian waktu jam operasional yang menyalahi aturan, seharusnya 

harus tutup jam 22.00 WIB namun banyak sekali ditemukan dilapangan tempat 

karaoke yang beroperasi melewati waktu yang telah ditetapkan.  

Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002  tempat-tempat karaoke 

harus mematuhi aturan tersebut namun masih banyaknya ditemukan dilapangan 

bahwa tempat-tempat karaoke melakukan pelanggaran yaitu masih banyak 

tempat hiburan karaoke yang beroperasi tanpa memiliki surat izin usaha. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada  hiburan karaoke yang telah memiliki izin 

usaha dan ada pula yang tidak memiliki izin usaha. Untuk lebih jelas dituangkan 

pada tabel berikut ini:  

TABEL 1.2 Daftar Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru 

Yang Memiliki Izin dan Yang Tidak Memiliki Izin Tahun 2012-2017 

 

No Kecamatan 
Yang 

memiliki izin 

Yang Belum memiliki 

Izin 

1 Bukit Raya 1 1 

2 Lima Puluh 1 1 

3 Marpoyan damai 2 3 

4 Payung Sekaki 2 2 

5 Pekanbaru Kota 3 2 

6 Rumbai - 1 

7 Rumbai Pesisir 2 1 

8 Sail - - 

9 Senapelan 3 2 

10 Sukajadi 3 1 

11 Tampan 3 3 

12 Tenayan raya 1 1 

Total  21 18 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  

   Kota Pekanbaru, Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisa terdapat 39 hiburan 

karaoke telah memiliki izin yang tersebar diberbagai wilayah di kota Pekanbaru. 

Dan  ada 18  tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki 

izin.  Hal ini tentu melanggar dari peraturan daerah kota pekanbaru nomor 03 

tahun 2002 BAB V pasal 6 yaitu setiap usaha harus ada izin usaha. Namun masih 

banyaknya tempat-tempat karaoke yang tidak memiliki izin. Pemerintah kota 

Pekanbaru menunjuk Satuan Polisi pamong Praja dalam mengawasi perizinan di 

kota Pekanbaru. Kemudian adanya Majelis Ulama Indonesia dalam pengawasan 

Karaoke di Kota Pekanbaru. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam 

mengawasi hiburan karaoke di kota Pekanbaru berpengaruh terhadap Pajak 

Hiburan dan menambah Pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru. Adapun Data 

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Peknbaru 

sebagai berikut :  

Tabel I.3 

Realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Kota Pekanbaru 

 

No  Tahun Pajak Hiburan  PAD Kontribusi 

1 2015 7.825.370.078 372.758.359.748 9,09 % 

2 2016 9.053.620.062 445.064.009.810 10,3 % 

3 2017 9.925.072.086 492.212.805.176 10,4 % 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017 

 Berdasarkan tabel diatas bisa tergambar bahwa penerimaan pajak hiburan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah jauh, penerimaan PAD dari 

tahun 2015 sampai dengan 2017 terus meningkat. Walaupun pajak hiburan tidak 
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terlalu besar berkontribusi dalam PAD kota Pekanbaru. Setidaknya pajak hiburan 

menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan pajak 

hiburan berkntribusi pada tahun 2015 sebesar 9,09%, tahun 2016 sebesar 10,3%, 

dan pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 10,4%. 

 Satpol PP kota Pekanbaru merazia tempat-tempat karaoke yaitu Diva 

Karaoke,Maestro Karaoke, The Super Idol, Happy Puppy, Ella Karaoke Karaoke 

5 tempat karaoke yang pernah di razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru tahun 

2016 dan 3 karaoke ditahun 2017 yaitu Dancing Karaoke, Yumaiko Karaoke, 

Local Pantry(Satpol PP Kota Pekanbaru). Razia ini dilakukan  atas aduan atau 

laporan dari instansi terkait dan adanya razia bersama polisi yaitu razia cipta 

kondisi. Ketika dilakukannya Razia Satpol PP menemukan adanya minuman 

keras dan adanya wanita pendamping. Hal ini tentu menyalahi aturan pada Bab 

III pasal 4e yaitu tidak menjual minuman keras. Jika melakukan jual beli miras 

maka tempat karaoke harus mengantongi izin jual beli miras. Namun dilapangan 

tempat karaoke tidak ada  mengantongi izin menjual miras. Tempat karaoke yang 

ditemukan adanya miras yaitu Diva Karaoke, Local Pantry, Maestro, The Super 

Idol, Happy Puppy, dan Ella karaoke ditemukannya tuak. (Satpol PP Kota 

Pekanbaru).   Disini terlihat sekali sangat kurangnya pengawasan di lapangan 

oleh Satpol PP, karena jika tidak ada laporan dari instansi terkait otomatis tim 

dari Satpol PP tidak akan turun untuk mengecek tempat-tempat karaoke yang ada 

di Kota Pekanbaru.  

 Begitu pula dengan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Perda 

nomor 03 Tahun 2002 ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pasal 9 
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ayat 2 yang menyatakan usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi 

ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan 

dapat disegel dan atau ditutup. Yang terjadi di lapangan sanksi yang diberikan 

hanya berupa teguran dan minuman keras yang ditemukan disita. seperti yang 

dikemukakan oleh Reza salah seorang staf di Bidang Operasi dan Pengendalian 

Satpol PP Kota Pekanbaru.  

Berdasarkan dari penjelasan permasalahan dan fenomena diatas, bahwa 

terjadi ketidaksesuaian antara apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dengan 

pelaksanaannya di lapangan. Maka daripada itu untuk meninjau lebih lanjut 

tentang pelaksanaan peraturan daerah ini, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisa Pengawasan Tempat Hiburan Karaoke di 

Kota Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang dijelaskan pada latar belakang diatas, bahwa lemahnya 

pengawasan dari pihak Satpol PP sehingga banyaknya tempat karaoke yang 

melanggar dari peraturan pemerintah Kota Pekanbaru. Maka penulis memberikan 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu  

1) Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 Tentang 

Hiburan Umum Karaoke 

2) Faktor hambatan dalam pengawasan Pelaksanaan Peraturan daerah 

Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Hiburan Karaoke) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru 

dalam Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum 

Karaoke dan apa saja Faktor hambatan dalam pengawasan Peraturan daerah 

Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Hiburan Karaoke) 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Penelitian ini bermanfaat bagi diri pribadi penulis, sebagai bentuk 

pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan 

dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang baru. 

b. Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi fakultas ekonomi dan ilmu 

sosial 

c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks 

kajian yang sama. 

d. Memberikan informasi atau masukan Kepada Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan 

Umum (Studi Kasus Perizinan Hiburan Karaoke). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam  penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam 

bahasan, dimana masing-masing bab dibagi-bagi menjadi sub-bab dengan 

uraian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  
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Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, rumusan Masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Sehingga didapatlah ditarik suatu hipotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitia, uraian tugas, dan 

aktifitas Satpol PP kota Pekanbaru 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai bagaimana gambaran umum dan lokasi 

penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian danpembahasan penelitian 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini menguraikan Simpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab 

sebelumnya.  
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