
92 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan diatas tentang pengawasan usaha wisata karaoke 

oleh pemerintah Kota Dumai yang berdasarkan peraturan walikota dumai Nomor 

24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dimana peraturan ini 

mulanya dibuat untuk mengatur dan menertibkan para pengusaha agar dalam 

melaksanakannya operasional usahanya tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan 

gangguan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu dengan 

dilakukannya pengawasan terhadap usaha karaoke di Kota Dumai, maka 

pemerintah yang terkait bertanggung jawab akan mengetahui pelanggaran-

pelanggaran yang dibuat oleh pengelola tempat karaoke tersebut dan juga akan 

mudah untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi terhadap para pengusaha 

karaoke tersebut.  

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai hasil akhir dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pelaksana pengawasan usaha wisata karaoke oleh pemerintah Kota Dumai 

belum berjalan sesuai dengan yang telah diamanatkan didalam Peraturan 

Walikot Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata. Ini terlihat dari jumlah data usaha karaoke di Kota Dumai yang 

menjamur dan dimana jumlah karaoke di Kota Dumai memiliki 36 

karaoke dan 14 diantaranya tidak memiliki izin usaha. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 
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Pariwisata belum terlaksana secara efektif, ini bisa dilihat dari banyaknya 

usaha karaoke di Kota Dumai yang melanggar aturan tetapi belum ada 

yang mendapatkan sanksi yang tegas dari Satpol PP, DPMPTSP, Dinas 

Pariwisata, baik itu sanksi teguran maupun sanksi berat penutupan usaha 

tersebut.  

2. Terdapatnya faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksana 

pengawasan usaha karaoke di Kota Dumai, hambatan yang dihadapi oleh 

pemerintah sangat kompleks dan beragam, seperti :  

a. Kurangnya SDM dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 

Satpol PP, DPMPTSP Kota Dumai yang terkait dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap usaha karaoke yang ada dikota dumai. 

b. Kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata, 

satpol pp, serta DPMPTSP sangatlah berdampak buruk kepada usaha 

karaoke yang berkembang di Kota Dumai. Karena dengan kurangnya 

sistem pengawasan yang baik dari dinas-dinas yang bertanggung jawab 

maka banyaknya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

oleh tempat karaoke yang ada di kota dumai. 

c. Tidak terciptanya komunikasi atau koordinasi yg baik antara instansi-

instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap usaha 

karaoke yang ada dikota dumai. 

d. Kurangnya kesadaran pemilik usaha karaoke yang ada dikota dumai 

tentang pentingnya menaati aturan yang telah dibuat dalam Peraturan 

Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata. 
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6.2  Saran 

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai Analisis 

Pengawasan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke adalah sebagai 

berikut : 

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Satpol PP, serta DPMPTSP Kota 

Dumai terhadap tempat-tempat usaha karaoke dengan melakukan 

pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi. 

2. Pemerintah yang menjalankan pengawasan terhadap usaha karaoke ini 

harus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga proses 

pengawasan dapat terlaksana dengan efektif serta meningkatka koordinasi 

dengan instansi pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas 

pengawasan usaha karaoke tersebut, agar dalam pelaksanaannya masing-

masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing 

3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Satpol PP, dan DPMPTSP 

Kota Dumai harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan 

bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan 

yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin 

dicapai pemerintah. Dan harus lebih meningkatkan pengawasan dan 

pembinaan kepada pengusaha tempat karaoke dalam melakukan 

operasional usaha karaoke agar tidak adanya alasan lagi bagi para 

pengusaha karaoke untuk tidak tahu tentang peraturan yang telah 

ditetapkan. 
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4. Instansi pemerintah seperti dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 

Satpol PP, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Dumai yang melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke 

agar dapat menambah jumlah personil yang memiliki efisiensi kerja yang 

baik, yang mana sebagai pengawas usaha karaoke agar dapat menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Dan juga pemerintah Kota 

Dumai harus lebih memperhatikan operasional usaha karaoke yang 

berkembang di Kota Dumai pada saat sekarang ini. 


