
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Permasalahan kehidupan masyarakat modern saat ini, terutama yang berdomisili 

khususnya di daerah perkotaan terasa semakin kompleks.  Padatnya rutinitas 

pekerjaan dan aktifitas membuat pola kehidupan masyarakat di perkotaan yang 

cenderung sudah menjadi masyarakat urban semakin bergerak cepat.  Tentu saja 

waktu istirahat yang dimiliki masyarakat urban menjadi sedikit dengan tingkat stres 

cenderung meningkat.  Sehingga sesuatu hal yang praktis dan efisien akan menjadi 

pilihan guna memenuhi kebutuhan setiap individu.  

 

Kota Metro sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Bandar Lampung yang 

mengalami perkembangan baik dilihat dari peningkatan jumlah penduduk, perubahan 

kehidupan ekonomi masyarakat, atau dari aspek pemerintahannya, mulai gencar 

melakukan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

maupun sosial.  Tujuan pembangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya yang di mana mulai mengalami perubahan ke arah masyarakat urban.  

Mengingat karakter dari masyarakat urban yang memiliki rutinitas yang tinggi dan 

padat, tentu saja kebutuhannya pun perlu disesuaikan dengan karakter tersebut.  
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Salah satu contohnya adalah kebutuhan akan hiburan, guna mengurangi tingkat stres 

akibat dari tingginya rutinitas serta keterbatasan waktu yang dimiliki.  Akan tetapi, 

hal ini tidak ditunjang oleh ketersediaan sarana rekreasi dan hiburan yang ada di 

Kota Metro, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mencari tempat rekreasi dan 

hiburan yang ada di luar kota, seperti Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.  

Berdasarkan data dari Dinas Tata Kota dan Pariwisata (Distakopar), daftar objek 

wisata yang ada di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1  Daftar Objek Wisata dan Rekreasi di Kota Metro 

 
No 

 

Nama Objek Alamat Luas 

(Ha) 

Sarana dan 

Prasarana 

1. Taman Merdeka 
Komplek Pemda 

Metro 
2 Ha 

Air mancur, Tempat 

Bermain Anak, dan 
Area Joging 

2. DAM Raman 

Kelurahan Purwosari, 

Kecamatan Metro 

Utara 

2 Ha 

Bendungan (DAM) 

dan Area 

Pemancingan Lepas 

3. Stadion Tejosari 

Kelurahan 

Tejoagung, 

Kecamatan Metro 
Timur 

1 Ha 

Stadion Olahraga dan 

Kolam Renang 

4. Taman Palem Indah 
Jl. Jend. Sudirman, 

Kota Metro 
4 Ha 

Kolam Renang, 

Pondok Santap, 

Tempat Bermain 
Anak, dan 

Waterboom Anak 

Sumber: Website Pemerintah Kota Metro (www.metrokota.go.id)  

 

Keterbatasan sarana rekreasi dan hiburan yang dimiliki Kota Metro tersebut, yang 

didukung dengan keterbatasan waktu istirahat masyarakatnya, menjadikan tempat 

rekreasi dan hiburan yang praktis dan efisien sebagai salah satu pilihan alternatif 

untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan.  Mengingat hiburan merupakan salah satu 

http://www.metrokota.go.id/
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kebutuhan yang penting bagi masyarakat, sebagai media guna mengurangi tingkat 

stres akibat dari padatnya aktifitas. 

 

Obyek penyelenggaraan hiburan yang praktis dan efisien yang saat ini mulai tumbuh 

dan berkembang salah satunya adalah penyelenggaraan hiburan rumah karaoke.  

Penyelenggaraan hiburan rumah karaoke sendiri merupakan salah satu jenis usaha 

hiburan umum yang mulai banyak diminati oleh masyarakat baik dari kalangan 

masyarakat umum hingga pelajar dan mahasiswa.  Keberadaannya pun tidak hanya 

diperuntukkan sebagai tempat hiburan umum semata, namun juga dapat menyerap 

tenaga kerja lokal.  Dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan guna 

menciptakan suatu usaha yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta 

pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibuat suatu kebijakan yang mengatur 

penyelenggaraan rumah karaoke guna pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah, 

terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.  Oleh 

karena itu,  Pemerintah Kota Metro mengeluarkan suatu kebijakan yang menjadi 

panduan dasar bagi para pelaku usaha rumah karaoke dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya dalam bentuk Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke yang mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kota Metro 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.  Perwali ini 
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merupakan suatu bentuk pengendalian atas tempat hiburan, terutama usaha rumah 

karaoke agar tidak terjadi penyimpangan.  Oleh karena itu,  tujuan dari perwali 

tersebut perlu diwujudkan dalam suatu proses implementasi kebijakan. 

 

Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu tahapan penting dalam proses 

kebijakan publik.  Jika dalam implementasi suatu kebijakan persiapan dan 

perencanaannya tidak dilakukan dengan baik, maka tujuan dari isi kebijakan tersebut 

tidak dapat terwujud.  Menurut Udoji dalam Agustino (2008:  140), mengatakan 

bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh 

lebih penting daripada pembuatan kebijakan.  Hal ini berarti,  bahwa implementasi 

kebijakan merupakan satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

suatu kebijakan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan publik,  yang 

dalam hal ini terkait permasalahan penyelenggaraan usaha rumah karaoke di Kota 

Metro. 

 

Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Distakopar Kota Metro, pada tahun 2014 

terdapat 6 tempat usaha rumah karaoke yang ada di Kota Metro, namun hanya 2 

tempat usaha rumah karaoke yang memiliki izin dan memenuhi standar kelayakan 

usaha rumah karaoke keluarga, baik perizinan dari Kantor Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro maupun perizinan dari 

Distakopar.  Padahal Distakopar Kota Metro sudah melayangkan surat 

pemberitahuan dan sosialisasi kepada para pengusaha rumah karaoke terkait 
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implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, namun para 

pengusaha rumah karaoke tersebut kurang proaktif
1
. 

 

Data tentang tempat usaha karaoke di Kota Metro tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2  Data Tempat Usaha Karaoke di Kota Metro Tahun 2014 

 
No Nama Pemilik Nama Usaha Alamat Perizinan 

1 Ayin Karaoke Nagoya 
Kel. Ganjar Agung Kec. 

Metro Barat 
Belum 

2 Ferra Star One 
Jl. Jend. Sudirman Kel. 
Ganjar Asri Kec. Metro 

Barat 

Belum 

3 
Herman 
Gunawan 

Inul Vista 
Jl. Jend. Sudirman Kel. 
Metro Kec. Metro Pusat 

Ada 

4 Edi Sanjaya Charlie VHT 
Jl. Jend. Sudirman Kel. 

Metro Kec. Metro Pusat 
Ada 

5 Gunawan Vira Rasa 
Jl. Jend. Sudirman Kel. 
Ganjar Agung Kec. Metro 

Barat 

Belum 

6 Sumarno Legato 

Jl. Soekarno Hatta Kel. 

Ganjar Agung Kec. Metro 
Barat 

Belum 

Sumber: KPMPTSP Kota Metro 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat dari 6 tempat usaha rumah karaoke, hanya 

2 tempat usaha saja yang sudah mengurus perizinan ke Distakopar dan KPMPTSP 

Kota Metro sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke.  Pengurusan izin oleh pengusaha rumah 

karaoke dimaksudkan agar usaha karaoke di Kota Metro memenuhi ketentuan dan 

                                                
1 Radar Metro: http://radarmetro.co.id/berita-utama/1498-distakopar-minta-pengusaha-karaoke-urus-

izin, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 17.54 wib 

http://radarmetro.co.id/berita-utama/1498-distakopar-minta-pengusaha-karaoke-urus-izin
http://radarmetro.co.id/berita-utama/1498-distakopar-minta-pengusaha-karaoke-urus-izin
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aturan yang berlaku, sehingga usaha rumah karaoke tersebut legal dan dapat 

memberikan konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah.  

 

Menurut hasil wawancara peneliti pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Ibu Meli 

Darti Jayasinga selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata 

Distakopar Kota Metro, bahwa permasalahan terkait pengurusan izin bisa terjadi 

antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman para pemilik karaoke tentang 

syarat pendirian tempat usaha karaoke, kurangnya sosialisasi dan tindakan tegas dari 

awal oleh pihak Pemerintah Kota Metro mengenai Peraturan Walikota Metro Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke, sehingga 

tumbuhnya usaha-usaha karaoke yang tidak memiliki izin (ilegal).  Selain itu 

permasalahan terkait kurang respon dan proaktifnya para pengusaha rumah karaoke 

dalam mengurus perizinan, dikarenakan dari usaha rumah karaoke yang terdaftar di 

Distakopar, diantaranya terdapat beberapa tempat usaha yang tidak sesuai dengan 

peruntukkannya sebagai rumah karaoke keluarga, seperti Nagoya, Legato, dan Star 

One yang mendapat tindakan tegas dari pemerintah berupa penutupan sementara.  

Penyegelan ini dikarenakan tempat usaha karaoke yang dijadikan sebagai tempat 

prostitusi serta menyediakan minuman keras, bahkan menjadi tempat peredaran 

narkoba yang hal tersebut dilarang dalam kegiatan penyelenggaraan usaha rumah 

karaoke sesuai dengan pasal 20 Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013
2
. 

 

                                                
2 Lampung Post: http://lampost.co/berita/-dprd-metro-penutupan-karaoke-harus-mengacu-perda,  

diakses pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 18.03 wib 

http://lampost.co/berita/-dprd-metro-penutupan-karaoke-harus-mengacu-perda
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas mengindikasikan bahwa terdapat 

ketidakpatuhan dari para pengusaha rumah karaoke di Kota Metro untuk mengurus 

perizinan yang sesuai dengan Perwali penyelenggaraan usaha rumah karaoke yang 

sudah diterapkan sejak tahun 2013.  Ketidakpatuhan ini bukan hanya dilihat dari segi 

perizinan saja, akan tetapi baik dari lokasi serta jaraknya pun tidak sesuai dengan 

Perwali yang berlaku.  Hal ini berdasarkan hasil observasi awal peneliti,  dimana 

terlihat lokasi tempat usaha rumah karaoke keluarga Charlie VHT dan Inul Vista 

(Inviz) yang berdekatan dengan pusat administrasi pemerintahan Kota Metro serta 

berdekatan dengan sekolah/tempat pendidikan.  Hal tersebut jelas tidak sesuai 

dengan isi pasal 4 Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013, yang 

diantaranya menyebutkan: “Lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

huruf a yaitu:  (a) Mudah dicapai kendaraan bermotor roda dua dan roda empat;  (b) 

Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Kota;  dan (c) Tidak berada atau dekat 

dengan tempat peribadatan, sekolah/tempat pendidikan dan pemukiman”. 

 

Dari deskripsi di atas, dapat disampaikan bahwa terdapat permasalahan dalam 

implementasi dari Perwali Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Rumah Karaoke.  Padahal keberadaan dari Perwali tersebut untuk mengatur 

keberadaan usaha rumah karaoke di Kota Metro agar dapat berjalan secara terarah,  

terpadu, dan berkesinambungan serta guna mengantisipasi dampak negatif yang 

muncul di masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti proses implementasi perwali yang mengatur penyelenggaraan usaha rumah 

karaoke di Kota Metro.  
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B. Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya,  maka rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam penelitian ini 

adalah: “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro?”  

 

C. Tujuan Penelitian 
 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro. 

 

D. Kegunaan Penelitian 
 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan 

ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam 

bidang implementasi kebijakan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi instansi terkait 

terutama dalam implementasi kebijakan. 

 


