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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan memberikan izin, penguasa 

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu yang sebenarnya dilarang.
1
 Ini adalah paparan luas dalam arti izin. 

Didalamnya dapat diadakan perbedaan berdasarkan berbagai figur hukum, inti 

dari hal ini adalah segala jenis izin memiliki inti yang sama, yaitu memberikan 

perkenan pada sesuatu yang mestinya dilarang. Kemudian terdapat istilah yang 

mirip dengan izin yaitu pembebasan atau dispensasi, dispensasi memiliki makna 

yang berbeda dengan izin, izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan 

dilarang kecuali di perkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan 

yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. Jadi, persoalannya bukan hanya memberi perkenan dalam 

keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang 

diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.
2
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Kemudian ada istilah perizinan, perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk 

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan 

suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh oleh suatu organisasi 

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu 

kegiatan atau tindakan.
3
 Jadi, izin adalah suatu perkenan atau pengecualian, 

sedangkan perizinan adalah pelaksanaan untuk mendapatkan suatu izin. 

 

Izin merupakan hal yang sangat penting, seperti yang dikemukakan oleh Philipus 

M. Hadjon mengatakan Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ 

mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat 

ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur 

distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan 

yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. 

Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar 

negara hukum, yaitu asas legalitas. 

 

Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat yang 

memerlukan izin, seperti membangun suatu bangunan atau gedung, berniaga, atau 

sekedar mengemudipun memerlukan izin, termasuk mengadakan konser musik 

juga membutuhkan izin. Izin diperlukan dalam konser musik karena biasanya 

konser musik menimbulkan suara yang cukup keras sehingga dapat mengganggu 

warga di sekitar lokasi konser, selain itu banyaknya pengunjung yang hadir untuk 
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menyaksikan konser juga dapat menyebabkan kemacetan pada jalan raya, selain 

itu tingkat kriminalitas di kerumunan penonton konser menjadi perhatian yang 

lebih bagi para penyelenggara konser dan pihak berwajib. Atas dasar hal inilah 

izin sangat diperlukan, selain untuk mengendalikan para penyelenggara konser 

agar tidak mengadakan konser di tempat yang tidak sesuai, izin juga berguna 

sebagai pemberitahuan dini kepada masyarakat di sekitar lokasi konser musik, 

kemudian izin juga berguna sebagai informasi kepada pihak kepolisian agar 

kerumunan kendaraan pengunjung konser tidak menimbulkan kemacetan, 

sehingga kegiatan masyarakat yang lainnya akan berjalan seperti biasanya. 

 

Di Kota Bandarlampung sendiri, sejak Bulan Juni sampai Bulan Desember 2014 

telah banyak konser musik yang di selenggarakan, seperti konser YUPTURE 

(Youth Appreciation For Cultur) yang di selenggarakan di Kolam Renang 

Pahoman, pada Bulan Juni 2014, kemudian September Project yang di adakan di 

Kolam Renang Pahoman, pada Bulan September 2014, lalu Festival Akbar yang 

di selenggarakan di Lapangan Saburai pada Bulan Oktober 2014, kemudian Artery 

Project yang di selenggarakan di Graha Mandala Alam, pada Bulan November 

2014, kemudian Clasounsation yang diselenggarakan di Balai Krakatau pada 

Bulan November 2014, dan Project Ruang Kosong yang di selenggarakan di 

Alam Wawai, pada November 2014. 

 

Hampir setiap bulannya diselenggarakan konser musik di Kota Bandaralampung, 

mengingat jumlah pengunjung konser yang tidak sedikit dan antusiasme kaum 

muda untuk menyelenggarakan konser musik juga tidak sedikit, maka 

pengendalian terhadap hal ini sangatlah penting, karena jika tidak dikendalikan, 
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maka akan merugikan bukan hanya masyarakat sekitar lokasi konser, tetapi juga 

para penyelenggara konser musik, dan yang dapat mengendalikan hal ini adalah 

izin. 

 

Bukan hanya pemerintah yang berperan mengendalikan izin, tetapi juga 

membutuhkan peran dari penyelenggara konser itu sendiri, terdapat setidaknya 

dua konser musik yang batal karena tidak memiliki izin, diantaranya adalah 

Raveland yang di selenggarakan di Kolam Renang Pahoman pada Bulan 

September 2014 lalu, terpaksa di bubarkan oleh pihak Polrestabes dikarenakan 

tidak memiliki izin, kemudian Octopool Party yang diselenggarakan di Kolam 

Renang Alung pada Bulan Oktober 2014 lalu, juga di bubarkan dikarenakan tidak 

ada izin. Hal ini tentunya sangat merugikan, bukan hanya pada pihak 

penyelenggara, namun pada pihak sponsor dan pengunjung konser itu sendiri, 

sehingga peran izin sangatlah penting dalam penyelenggaraan konser musik, 

kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah peran Kepolisian Republik 

Indonesia. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Jadi peran kepolisian sangat penting dalam berjalannya suatu konser 

musik. 

 

Untuk mengadakan konser musik izin yang dibutuhkan adalah izin keramaian, dan 

yang berhak mengeluarkan izin keramaian untuk konser musik adalah pihak 

kepolisian di tingkat Polres, untuk di Kota Bandarlampung dalam hal ini yang 
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berwenang adalah Polresta Bandarlampung, namun jika bintang tamu dalam 

konser musik itu merupakan artis nasional, maka yang mengeluarkan izin 

keramaian untuk konser musik tersebut adalah Polda Lampung dengan 

rekomendasi dari Polresta Bandarlampung, hal ini sesuai dengan Juklap Kapolri 

No.Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. 

 

Selain pihak kepolisian, salah satu instansi yang juga berperan dalam perizinan 

konser musik adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandarlampung. Karena salah satu syarat 

untuk mendapatkan izin keramaian adalah adanya rekomendasi dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

 

Sudah menjadi wewenang kepolisian untuk menerbitkan izin keramaian pada 

konser musik, sesuai dengan tujuan kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yaitu :  

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

2. menegakkan hukum; dan  

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang berarti suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta 
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terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat 

merupakan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan 

fungsi kepolisian yang dibantu oleh masyarakat sesuai dengan Hak Asasi 

Manusia. Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya 

pelanggaran pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat yang di lakukan oleh penyelenggara kegiatan dan 

oleh orang orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berusaha untuk meneliti 

bagaimana pelaksanaan pemberian izin konser musik di Kota Bandarlampung. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin konser musik di Kota 

Bandarlampung? 

b) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin 

konser musik di Kota Bandarlampung? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum Administrasi 

Negara, tentang bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin konser musik di Kota 

Bandarlampung dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian izin 

konser musik di Kota Bandarlampung. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

a) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian 

izin konser musik di Kota Bandarlmapung. 

b) Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian izin konser musik di Kota 

Bandarlampung. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu 

administrasi negara, dan mengembangkan konsep teori kemampuan analisis 

khususnya tentang pelaksanaan pemberian izin konser musik di Kota 

Bandarlampung dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian 

izin konser musik di Kota Bandarlampung. 

 

1.5.2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum di bidang Hukum 

Administrasi Negara, khususnya mengenai Hukum Perizinan dengan 

membandingkan praktik di lapangan; 

b. Memberikan tambahan literatur dan sumber bacaan, sehingga dapat 

menjunjung ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara dalam 

lingkup Hukum Perizinan; 

c. Sebagai rekomendasi strategis bagi pengusaha/investor yang akan menjalankan 

suatu event di bidang musik khususnya di Kota Bandarlampung; 

d. sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa atau pihak-pihak lain yang akan 

mengadakan penelitian lanjutan dibidang event organizer. 


