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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

a) Pelaksanaan yang benar dalam mengajukan izin keramaian pada konser 

musik adalah: Membuat surat permohonan yang di tujukan kepada 

KAPOLRESTA, melampirkan proposal kegiatan/acara, surat rekomendasi 

dari Venue atau tempat konser berlangsung, surat rekomendasi dari 

POLSEK setempat, permohonan di ajukan paling lambat 7 (Tujuh) hari 

sebelum acara, pemberian izin keramaian oleh POLRESTA 

Bandarlampung, sedangkan untuk konser musik dengan bintang tamu artis 

nasional, terdapat sedikit perbedaan pada prosedur dan persyaratan yang 

harus dipenuhi, yaitu: rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Bandarlampung, melampirkan surat rekomendasi Ambulance, 

melampirkan surat rekomendasi pemadam kebakaran, permohonan 

diajukan paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum konser musik 

berlangsung, pemberian izin keramaian oleh POLDA Lampung. 

 

b) Bebrapa faktor penghambat dalam penerbitan izin keramaian pada konser 

musik adalah: sumber daya manusia yang tidak mengetahui prosedur yang 

benar dalam mengajukan izin tersebut, mengajukan izin dalam waktu yang 



53 

relatif singkat, keamanan lokasi konser yang tidak memenuhi standar yang 

telah di tentukan pihak kepolisian, ketidaklengkapan berkas administrasi 

dalam memohon izin, dan adanya pungutan biaya dalam jumlah tertentu. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak 

terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut: 

 

a) Perizinan adalah hal yang utama dalam berjalannya suatu konser musik, 

selaku penyelenggara konser, sebaiknya mengajukan izin keramaian 

paling lambat satu bulan sebelum acara berlangsung, agar tidak ada pihak 

terkait yang dirugikan, baik pihak sponsor, pihak penyelenggara konser, 

maupun pihak pengunjung konser. 

 

b) Penyelenggara konser musik juga diharapkan mengetahui bagaimana 

prosedur dan persyaratan pembuatan izin keramaian pada konser musik di 

Kota Bandarlampung, sehingga penyelenggara konser musik akan dapat 

memperhitungkan segala hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 

konser musik. 

 

c) Pihak kepolisian diharapkan dapat menjalin koordinasi yang baik kepada 

masyarakat di sekitar lokasi konser musik, sehingga dapat mengurangi 

adanya warga sekitar yang mempermasalahkan adanya konser musik di 

daerah permukiman mereka dan menghentikan memungut biaya dengan 

niminal tertentu pada penyelenggara konser musik. 
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d) Sebaiknya pemerintah membuat regulasi dan menetapkan besaran biaya 

administrasi pada pengajuan izin keramaian pada konser musik di Kota 

Bandarlampung jika memang diperlukan, agar tidak ada lagi pungutan 

biaya dengan nominal tertentu yang dilakukan oleh oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan kenyamanan 

pada penyelenggara konser musik itu sendiri selaku pemohon, karena 

sudah ada kepastian terkait estimasi dana yang memang harus di keluarkan 

untuk mengurus izin keramaian pada konser musik tersebut 


