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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 7 

TAHUN 2000 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA 

(Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru) 

 

Oleh : 

EVALIANA 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan 

Peratutan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha 

(Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru), untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Dishub Kominfo 

dalam melaksanakan penertiban warung internet yang tidak memiliki izin di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui penyebab tidak 

antusiasnya pihak pelaku usaha dalam  melakukan pengurusan surat izin usaha. 

Untuk mengetahui Peran mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Peratutan Daerah 

Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi Kasus: 

Penertiban Warung Internet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), untuk 

mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Dishub Kominfo dalam 

melaksanakan penertiban warung internet yang tidak memiliki izin. Grand teori yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah konsep Implementasi Kebijakan Publik. Ada 

4 (empat) indikator yang menjadi ukuran yaitu : ketentuan izin tempat usaha, 

persyaratan dan tata cara mendapatkan surat izin tempat usaha, ketentuan retribusi 

izin tempat usaha, pemberian sanksi administrasi dan pidana. Teknik pengumpulan 

data yang penulis gunakan dalam penelitian  ini adalah teknik observasi, questioner, 

dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah bersifat deskriptif kulaitatif, yaitu data yang terkumpul diolah 

dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-sajian data yang 

dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi 

terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Populasi dan 

sample dalam penelitian ini terdiri dari : (1) dari Kepala Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika di bidang yang mengurus warnet 1 orang (2) Pihak 

Satpol PP 1 orang 3) dan Pihak kepolisian 1 orang serta pihak warnet yang tidak 

memiliki izin 99 orang. Implemantasi Peratudan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 

Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha memiliki kategori Cukup Baik, hal ini dilihat 

dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 50,26%. 
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