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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Pengawasan  

Menurut (Winardi,1998:78) pengawasan adalah suatu upaya yang 

sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang 

sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dan standar 

yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan 

tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan.  

Sedangkan menurut mathis dan (Jackson, 2006: 303), menyatakan bahwa 

pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan 

standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kerja dan 

pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang 

dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa 

yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal 

tersebut akan mempengaruhi sikap,cara,sistem, dan ruang lingkup pengawasan 

Menurut (Situmorang, (1998:22) mengatakan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah 

direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena denga pengawasan tersebut 

tujuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (planning) 

yang ditetapkan telebih dahulu oleh pemerintah. 
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Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kerja tersebut.  

Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai 

“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana 

terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab 

ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen 

pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan 

yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi 

pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan 

menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.  

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk : 

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 
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b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama 

atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.  

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan  

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan ) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning yaitu standard. 

 

2.2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 03 Tahun 2002 

Dalam sistem Pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap 

Peraturan daerah ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata 

“preventief” yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan artinya 

sebelum suatu perda diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk 

penecegahan agar perda yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip umum pemebentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum. 

Dalam pengawasan perda dapat dilakukan dengan menentukan kriteria-

kriteria tertentu. Sejak zaman indonesia baru merdeka dan diberlakukannya 

undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, telah memiliki kriteria khusus 
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atau tertentu, ada yang menyebut dengan tolak ukur objektif normatif dan 

berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, 

Undang-undang nomor 1 tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968, 

Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan kriteria-kriteria tertentu atas perda. 

Dalam peraturan perundang-undangan tertentu, seperti undang-undang nomor 11 

tahun 1957, dan undang-undang nomor 18 1997 telah ditentukan secara tegas 

dimana perda dapat berlaku setelah sebelumnya dilakukan pengesahan oleh 

pejabat yang berwenang. 

Menurut Soehini bahwa, Pelaksanaan Pengawasan terhadap perda oleh 

pejabat yang berwenang selama ini selain memperhatikan kriteria khusus, dan 

alasan-alasan dalam rangka mencegah pelaksanaan pengawasan tersebut, juga 

dilakukan berdasarkan padakriteria-kriteria yang ditentukan, antara lain dalam 

bentuk Surat Mendagri yang dikaitkan dengan syarat teknis dan proses 

perundang-undangan atau bentuk luar dari suatu perda. Pelaksanaan pengawasan 

terhadap perda ini hanya dilakukan perubahan pada susunan konsideran dan 

bahasa, sementara asas-asas formal dan asas-asas materil maupun “kriteria 

umum” serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada umumnya 

tidak diperhatikan. 

 Adapun  pengawasan terhadap tempat karaoke di kota Pekanbaru agar 

dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan 

ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan 

melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu preventif dan 

pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
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kota Pekanbaru yang membantu tugas walikota dalam menyelenggarakan 

pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan 

peraturan perundang-undangan.  

Dalam melakukan pengawasan tempat hiburan, Satuan Polisi Pamong 

Praja melakukan penertiban atas perintah dan izin Walikota Pekanbaru. Dalam 

melaksanakan pengawasan tempat hiburan Satuan Polisi Pamong Praja tidak 

memilki Satandar operasional tetap. Satuan polisi Pamong Praja hanya 

menyesuaikan dengan programkerja instansi dimana dalam hal ini Satuan Polisi 

Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Mentri Dalam Negri Republik 

Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja.  

Pengawasan operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru dilakukan 

dengan melakukan pemantauan, patroli dan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

yang jadwal pelaksnaannya telah ditetapkan. Namun pengawasan ini belum 

dilaksanakan dengan maksimal karena tidak dilakukan dengan waktu yang sesuai 

dengan standar operasional pengawasan yang telah ditetapkan.  

 

2.3. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002  

Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak legislatif daerah 

(DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) yang didalamnya mengatur 

kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah 

adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan 

Walikota). Menurut (Irawan Sujito, (1983:33) bahwa pada hakikatnya baik 
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keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti 

luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab 

ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengambil 

keputusan. Kota Pekanbrau sebgai kota metropolitan mengeluarkan Peraturan 

Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Peraturan Daerah ini 

dibentuk untuk mengatur bagaimana hiburan umum tersebut seharusnyadidirikan.   

Undang undang ini mengatur mengenai hiburan umum, dengan sistematika 

yaitu Ketentuan Umum, dalam pasal ini membahas tentang ketentuan- ketentuan 

yang dibahas dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2002. Kemudian pada bab 

II membahas mengenai jenis-jenis hiburan yaitu Bioskop, Karaoke, Pub, Rental 

Video, Taman Rekreasi, video game, cafe, Group Bnad, cafe, Billyard. Pada Bab 

III pasal 3 membahas Izin hiburan yaitu hiburan yang dibolehkan atau dapat 

diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus 

dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukanoleh Pemerintah Kota dan 

instansi terkait.  

Pada pasal 4 menjelaskan mengenai ketentuan dan syarat dari Izin tersebut 

adalah jarak lokasi/tempat, tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar, 

tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang, tidak menggunakan obatan terlarang, 

tidak menjual minuman kera, tidak menyediakan wanita pendamping, tidak 

tempat prostitusi, tidak tempat kegiatan perjudian, melengkapai syarat-syarat lain 

yang ditentukan oleh surat keputusan walikota. Pada Bab IV pasal 5 menjelaskan 

tentang waktu buka tutup tempat-tempat hiburan karaoke dibuka pukul 08.00 

WIB samai 22.00 WIB. Pada Bab V membahas mengenai Perizinan yaitu setiap 
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orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha/kegiatan hiburan sesuai 

dengan jenis hiburan umum wajib memiliki izin gangguan dari walikota 

pekanbaru atau pejabatb yang ditunjuk. Pada Bab VI pasal 7 membahas tentang 

Retribusi dimana retribusi tempat hiburan umum yang mengandung dampak 

lingkungan, adalah retribusi izin undang-undang gangguan yang merupakan jasa 

pelayanan yang diberikan  

Pemerintah Kota Pekanbaru kepada orang atau badaan dalam mendapatkan 

izin tempat hiburan.pada Bab VIII pasal 8 membahas tentang persyaratan 

perizinan. Pada Bab VIII pasal 9 membahas tentang Denda dan Sanksi  bagi usaha 

yang sudah ada/ buka namun belum memiliki izin tempat (HO) dari Pemerintah 

Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50 % dari perhitungan / penetapan 

Retribusi Izin, usaha yang tidak memiliki izin dan tidak meemnuhi ketentuan dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel 

dan atau ditutup oleh tim yustisi. 

 Bagi pemilik usaha yang yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum. pada 

bab IX membahas ketentuan Pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 

6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

Pada Bab X membahas tentang penyidikan. Bab XI membahas tentang 

pengawasan dan bab XII membahas Ketentuan Penutup. 
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2.4 Perizinan 

Perizinaan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertenu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usah. Izin 

salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, 

untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon M Philipus, 1993: 2). 

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan 

dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas: 

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 

sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-

batas tertentu bagi tiap kasus.  

Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Sri Pudyatmoko, 2009: ) 

1. Larangan 

2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin) 

3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian 

dari aktifitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang 

harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang 

diberi kewenangan. 
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Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu (Adrian Sutedi, 2011 :200): 

a. Dari sisi pemerintah  

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah: 

1. Untuk melaksanakan peraturan  

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai 

dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk 

mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah 

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang 

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak 

pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk 

membiayai pembangunan.  

b. Dari sisi masyarakat 

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: 

1. Untuk adanya kepastian hukum 

2. Untuk adanya kepastian hak 

3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan 

mempunyai izin. 

2.5 Konsep Hiburan Umum 

Pada era globalisasi saat ini kata hiburan sangat dekat dengan kehidupan 

manusia, hal ini disebabkan karena adanya pergeseran pola hidup masyrakat 
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modern yang cenderung  memilih hiburan sebagai sarana untuk melepas lelah 

karena sibuk dengan pekerjaan dan aktifias sehari-hari. 

Pengertian hibursn yang dikutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu 

suatu barang atau suatu perbuatan untuk menghibur diri atau untuk melupakan 

kesedihan. Sedangkan menurut (Nugrahani, 2003: 12) hiburan adalah segala 

sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat 

menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya 

hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan, 

bahkan olahraga. Bewisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan 

menjelajahi alam atau menjelajahi budaya.  

Menurut (Dista,2015:12) bahwa selain  terdapat tempat-tempat hiburan atau 

klub malam (night club) sebagai tempat-tempat melepas lelah, umumnya berupa 

rumah makan atau restorant yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti 

billyard hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu permainan judi 

(Gambling) dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial.  

Saat ini hiburan tidak hanya bisa dinikmati secara personal atau dinikmati 

oleh kalangan tertentu saja. Tetapi hiburan pada saat ini telah menjamur dan bisa 

dinikmati untik masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, hiburan umum adalah 

semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk 

apapun yang ditonton dan atau di nikmati oleh setiap orang dengan di pungut 

bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang di 
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gunakan untuk umum. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 

03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di jelaskan berbagai jenis hiburan umum 

yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu 

hiburan umum yang banyak digemari oleh kalangan anak muda yaitu karaoke.  

Menurut Wikipedia.org karaoke adalah sebuah bentuk dimana seseorang 

menyanyi di iringi dengan musik danh teks lirik yang di tunjukkan pada sebuah 

layar televisi. Secara etimologis kata karaoke berasal dari Jepang, kata “karaoke” 

menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari Kara dan Oke. Kara berarti   

kosong, sedangkan Oke yang merupakan pendekan dari “Orkestra”. karaoke 

berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara 

vokal. 

Berdasarkan penjelasan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 

2002 tentang Hiburan Umum. Karaoke, adalah kegiatan musik dan nyanyian yang 

disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan di ikuti 

oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi. 

 

2.6 Pandangan Islam dalam Hiburan Karaoke 

Hukum karaoke menurut Agama Islam yaitu berkaraoke di rumah jika tiada 

lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya adalah diharuskan. 

Selain itu, perlu memastikan yang lagu tersebut tidak haram, lirik tidak haram 

dan sebagainya. Jika anak perempuan sedang menyanyi dan jiran datang 

mendengar. Hukum karaoke tetap haram karena diperdengarkan kepada orang 

yang bukan mahram. Sama jugalah jika berkaraoke di pusat karaoke, wanita yang 
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menyanyi suara tersebut boleh didengari sehingga keluar bilik. Jadi, perlu kita 

renungkan semua. Selaik itu, muzik yang kita nyanyikan, jangan sampai ia 

mengganggu jiran sebelah.  

 Secara umum jika karaoke tujuannya adalah untuk hiburan maka itu 

diperbolehkan namun akan menjadi haram jika:  

a. Dalam lirik lagu terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dibuat bercanda 

b. Jika tempat karaoke khususnya ruangannya sebagai tempat berkumpul 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 

c. Gambar dalam layar televisi mengandung unsur pornografi 

d. Lirik dalam lagu mengandung unsur sindiran, ejekan, dan perkataan 

buruk 

e. Sebagai tempat untuk minim-minuman, dan pesta narkoba 

f. Alat yang digunakan adalah hasil bajakan 

g. Lupa waktu dan meninggalkan kewajiban 

h. Terlalu bersenang-senang dan melupakan sang pencipta 

i. Sebagai tempat menjajakan para wanita (tempat pelacuran) 

j. Suara yang dinyanyikan terdengar oleh orang lain diluar ruangan. 

Sebagai orang islam hendaknya kita harus bisa mengontrol diri dalam 

memilih hiburan yang positif. Bernyanyi secara umum tidaklah haram asalkan 

sesuai dengan aturan-aturan yang tidak diharamkan oleh agama islam. . Abdullah 

bin Al-Abbs radhiyallahuanhu mengaharamkan nyanyian dan musik, dengan 

dasar penafsiran beliau atas istilah bahwa hadits sebagaiamana tercantum dalam 

ayat Al-Quran berikut: 
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َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل 

ِ ِبَغْيِر  ِهيٌن َّللاَّ ِخَذَها ُهُزًوا أُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب مُّ ﴾٦﴿ِعْلٍم َوَيتَّ  

Artinya : Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan 

yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah 

tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokkan. 

Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman  

Ayat 6)  

 

2.7  Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.7.1 Penelitian Terdahulu 

No  Nama Pengarag Judul Hasil Penelitian 

1.  Faulia 

Desmawaty(2015) 

Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 03 

Tahun 2002 Tentang 

Hiburan Umum (Studi 

Kasus Hiburan 

Karaoke) 

Pengawasan tempat 

karaoke di kota 

pekanbaru serta 

tindakan korelasi 

belum maksimal, 

faktanya hingga saat ini 

masih banyak tempat 

karaoke yang 

melanggarketetntuan 

perda nomor 03 tahun 

2002 

2.  Koher Roton 

Naen(2014) 

Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 

2002 Tentang Perizinan 

Penyelenggaraan 

Hiburan 

Adanya ditemukan 

penyalahgunaan izin 

dalam empat hal yaitu, 

dalam hal 

mengoperasikan tempat 

hiburan, izin karaoke 

masih menyimpang 

dari peruntukkannya, 

adanya penyimpangan 

jarak lokasi tempat 
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bangunan,  

3.  M. Haryanto Prima 

Saputra (2015) 

Pengawasan Usaha 

Hiburan Karaoke Oleh 

Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kota Padang 

Pengawasan 

pemerintah kota 

pekanbaru belum 

terlaksana dengan baik. 

Terdapat faktor yang 

menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan 

pengawasan yaitu 

karaoke yang 

beroperasi tidak sesuai 

dengan standar.  

4.  Hadriana Hattta 

(2016) 

Penegakan hukum 

Perizinan terhadap 

usaha karaoke di Kota 

Makasar (berdasarkan 

Perda No. 5 Tahun 

2011 Tentang Tanda 

Daftar Usaha 

Pariwisata) 

Penegakan hukum 

perizinan terhadap 

usaha karaoke belum 

belum berjalan secara 

maksimal karena masih 

banyak permasalahan 

yang terjadi dari proses 

pemberian izin yang 

kurang efektif sampai 

masih banyaknya 

pelanggaran usaha 

yang dilakukan secara 

berulang.  

5.  Muhammad Natsir Pengawasan Waktu 

Operasional Tempat 

Hiburan Umum Kota 

Pekanbaru (Di Tinjau 

Dari Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 

3 Tahun 2002 Tentang 

Hiburan Umum) 

 

kurangnya pengawasan 

dari pemerintah kota 

Pekanbaru yakni ini 

dari Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota 

Pekanbaru, 

dikarenakan kurangnya 

jumlah personil satuan 

polisi pamong praja 

kota pekanbaru dalam 

menegakkan peraturan 

daerah,  

  

Berdasarkan hasil penelitian diatas berbeda dengan hasil penelitian yang penulis 

buat yaitu dengan hasil penelitian Pengawasan Tempat Hiburan Karaoke di Kota 

Pekanbaru kurang optimal dan dengan adanya hambatan yaitu jika tempat hiburan 
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banyak ditutup maka Pendapatan dari Sektor Pajak Hiburan berkurang. Sehingga 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.  

2.8  Definisi Konsep 

Definisi Konsep digunakan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep yang 

ada pada penelitian ini. Maka dirumuskan beberapa konsep yang akan 

digunakan dalam teknik pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja 

karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan 

kualitas atas penilaian kerja dan pengambilan informasi yang dapat 

dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke 

para karyawan. 

b. Perizinaan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertenu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usah. Izin salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 

c. Hiburan Umum adalahsemua jenjis pertunjukkan, permainan dan 

atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton dan 

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk pengguna fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan 

untuk umum.  
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d. Karaoke, adalah kegiatn musik dan nyanyian yang disalurkan dan 

akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti 

oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.  

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan 

pengukuran ini dapat di ketahui indikator apa saja yang diketahui dengan 

pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun indikator 

pnelitian tersebut diambil dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 

Tahun 2002 tentang Hiburan Umum adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.9.1 Konsep Operasional Pengawasan Tempat Hiburan 

Karaoke di Kota Pekanbaru 

 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Pengawasan 

Hiburan 

Karaoke 

berdasarkan 

Peraturan 

Daerah 

Nomor 03 

Tahun 2002 

1. Pemantauan 1. Pemantauan secara 

langsung 

2. Pemantauan secara 

tidak langsung 

2. Penyidikan 

 

1.  pencatatan 

2. Razia 

3. Pembinaan  1. Sosialisasi  

2. Pemberian saran  

 

4. Tindakan 

Disiplin  

1. Penyegelan  

2. Denda  

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum 

     Karaoke  

2.10 Kerangka Pemikiran 

Pada kerangka pemikiran ini peneliti memberikan penjelasan mengenai 

apa yang dicari dari penelitian mengenai  apa yang dicari dari penelitian ini, 

dalam bentuk gambar yang disajikan di bawah ini : 
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Gambar 2.9.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Sumber: Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum  

  Karaoke 

 

 Dalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru melakukan dengan cara pemantauan, penyidikan, pembinaan dan 

melakukan Tindakan Disiplin. Indikator-indikator diatas harus dilakukan oleh 

pihak Satpol PP agar terciptanya ketertiban Hiburan Karaoke sesuai dengan 

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 

 Pengawasan yang dilakukan berdampak terhadap keamanan warga 

setempat dengan banyaknya terjadi pelanggaran di tempat hiburan karaoke, 

banyaknya temapt hiburan karaoke dijadikan sarana bagi kalangan anak muda 

berbuat zina, melakukan hal-hal yang dilarang seperti menggunakan narkoba dan 

minuman keras.  

Pengawasan 

Pemantauan  Penyidikan Pembinaan 

Ketertiban Hiburan 

Karaoke 

Tindakan 

Disiplin 


