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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pemerintah3Kabupaten Pati memberikan3perhatian bagi 

perkembangan3kepariwisataan di Kabupaten Pati3dengan tujuan memperoleh 

dampak positif3dari industri pariwisata seperti3jalan untuk menuju objek 

wisata yang3tentunya akan berdampak bagi3peningkatan ekonomi 

masyarakat, dan3menjadikan industri pariwisata3sumber potensial bagi 

pemasukan3pendapatan daerah dalam peningkatan3kemampuannya dalam 

bidang3pendanaan untuk3pembangunan. 

Kabupaten3Pati berusaha meningkatkan3Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) melalui3pajak sektor wisata. Pemasukan3pendapatan daerah dari 

sektor pariwisata3berasal dari Pajak Hotel, Pajak3Restoran, Pajak Hiburan. 

Berdasarkan situs3berita online Tribun Jateng3 (2013) menunjukkan bahwa 

realisasi penerimaan3Pajak Hotel pada tahun32017 sebesar Rp 

127.331.725.457 atau386,03% dan realisasi3penerimaan Pajak Restoran pada 

tahun 20173sebesar Rp 85.646.245.632 atau383,97%. Besarnya pajak-pajak 

tersebut dikarenakan3perkembangan jumlah3kunjungan wisata ke Kabupaten 

Pati dari tahun3ke tahun yang terus3meningkat. Sebagai tujuan wisata, 

Kabupaten Pati3memiliki segalanya mulai dari3wisata murah3sampai mahal. 

Wisata siang maupun3malam, wisata malam3sering kita kenal3dengan 

hiburan malam. Banyaknya3wisatawan lokal maupun3mancanegara yang 
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mengunjungi Kabupaten3Pati semakin menumbuhkan3pesatnya hiburan 

malam di3Kabupaten Pati. 

Bagi pecinta3hiburan malam, Pati adalah3surga di karesidenan3Pati, 

mulai dari klub3dangdut hingga diskotik3tersedia di Kabupaten Pati. 3Dalam 

perkembangannya3hiburan malam yang menjadi3objek tersebut3mempunyai 

dua dampak yaitu3positif dan negatif. Pada3sisi positif kegiatan3hiburan 

malam3tersebut, bagi sebagian3masyarakat memberi rezeki, 3karena mereka 

bisa mendapatkan3penghasilan dari 3segi ekonomi sebagai3sumber 

penghasilan. 3Namun, disisi lain3terjadi kecenderungan3timbulnya dampak 

negatif seperti3terganggunya keamanan dan3ketertiban di Kabupaten Pati. 

Terjadinya kecenderungan3terganggunya keamanan3dan ketertiban di 

Kabupaten Pati sebagai3akibat dari penggunaan3minum-minuman keras dan 

penyalahgunaan3narkoba. Hiburan malam3yang berkembang di3Kabupaten 

Pati cenderung3berhubungan dengan3minuman keras, karena3kebanyakan 

hiburan3menyediakannya. Para pengunjung3sebagai penikmat3hiburan malam 

yang3menggunakan minuman3keras/beralkohol. Clubbing/Dugem dan 

karaoke atau3dunia gemerlap merupakan3istilah popular untuk3menunjukkan 

gaya hidup3orang di kabupaten3besar pada akhir3pekan. Kegiatan dugem 

yang dikemas3dengan suasana meriah3dengan sorot lampu3dan suara musik 

yang keras menjadi3daya tarik tersendiri. Dugem3dan karaoke sering 

dilakukan di klab3malam, kafe, atau3diskotik. Rokok, dan3minuman 

beralkohol3sudah menjadi bagian dari3dugem itu sendiri, bahkan3dugem juga 

sudah3bertalian erat dengan3dengan seks bebas. Hal ini3sudah tentu akan 

mengeluarkan banyak uang ketika3mereka pergi dugem3dan karaoke, karena 
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dugem dan3karaoke membuat para3pengikutnya hidup3berfoya-foya, menyia-

nyiakan waktu, 3dan membuat waktu3tidur berkurang3yang akan berakibat 

buruk pada3kondisi psikis dan3biologis pada diri sendiri.
1
 

Pemerintah3 Daerah sebagai garis3terdepan yang secara3langsung 

berhubungan3dengan masyarakat.
 
Semua3urusan pemerintah3menjadi urusan 

Pemerintah3Daerah kecuali urusan3yang secara tegas3disebut sebagai 

kewenangan3Pemerintah Pusat atau3dengan kata lain3disebut otonomi luas.
 

Disusunnya3Badan-Badan Perwakilan3di daerah bukan3untuk menyusun dan 

membentuk3ataupun mendirikan3Negara baru atau3merubah Undang-Undang 

Dasar 19453baik sebagian maupun3keseluruhan, melainkan3untuk 

menegakan, mempertahankan, 3mengamalkan, dan mengamalkan3Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19453serta 

melaksanakan3demokrasi.
2 

Pemerintah3Daerah adalah pelaksana3fungsi-fungsi pemerintahan 

daerah yang3dilakukan oleh lembaga3pemerintahan daerah yaitu3pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan3Rakyat Daerah3 (DPRD).
3 

Pemerintah 

Kabupaten Pati3sebagai Pemerintah3Daerah dan pihak yang3berwenang 

untuk mengeluarkan3kebijakan dituntut untuk3melindungi masyarakat di 

Kabupaten Pati dari3dampak negatif dari3hiburan malam sendiri. Namun, 

selama ini belum3ada kebijakan dari3Pemerintah Kabupaten Pati3yang secara 

khusus ditujukan untuk melindungi3masyarakat dari dampak3hiburan malam. 

                                                             
1
 Sapol PP Hiburan Malam, https://www.patikab.go.id/v2/. Diakses 12 Januari 2019.  

2
 Agus Salim Andi Gadjong, 2007,  Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ctk. 

Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor. 
3
 Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Ctk. Pertama, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 
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Hal yang3menjadi alasannya3bahwa pemerintah Kabupaten3Pati tidak bisa 

melarang atas adanya hiburan3malam karena itu dapat3melanggar Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang3menyangkut kebebasan3individu. Maka dari itu, untuk 

menekan dampak3buruk dari hiburan malam3pemerintah bisa melakukannya 

mungkin3dengan pembatasan jam3operasionalnya sendiri. 

Pemerintah3Daerah memiliki3kewenangan membuat3kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, 3peningkatan peran, 3prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat3yang bertujuan pada3peningkatan kesejahteraan3rakyat.
4
 Maka 

dari itu3Pemerintah daerah Kabupaten3Pati telah mengeluarkan3kebijakan 

yang3dituangkan dalam Peraturan3Daerah khusus di Kabupaten3Pati diatur 

dalam3Peraturan Daerah Nomor38 tahun 2013Tentang3Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. Salah3satu yang diatur dalam Perda tersebut terkait dengan 

pemberlakuan jam3operasional hiburan malam. Pada3Pasal 24 sampai dengan 

Pasal 31 Peraturan3Daerah Nomor 8 Tahun 2013, 3disebutkan bahwa : 

Pasal 24 
 

(1) Tempat3penyelenggaraan jenis3usaha karaoke harus3pada 

bangunan gedung3yang memiliki Izin3Mendirikan Bangunan 

yang3sesuai peruntukannya. 

 

(2) Tempat penyelenggaraan3usaha karaoke harus3dipasangi papan 

nama3dan/atau papan petunjuk3usaha dibagian depan 

bangunan3yang jelas dan mudah3dibaca oleh umum dengan 

menggunakan3bahasa Indonesia3atau bahasa asing yang baik 

dan3benar dengan ukuran3paling besar 40 (empat puluh) 

centimeter x 1003 (seratus) centimeter. 
 

Pasal 25 
 

                                                             
4
 Bagir Manan, 1993, Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat 

II, Desertasi, Pasca Sarjana UI, Jakarta. 
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(1) Lokasi jenis3usaha karaoke sebagaimana3dimaksud dalam Pasal 

24 ayat (1) 3berjarak paling3sedikit 1.000 (seribu) meter dari 

tempat3ibadah, sekolah, 3pemukiman, perkantoran 

dan/atau3rumah sakit, kecuali3karaoke sebagai fasilitas3hotel 

berbintang. 

 

(2) Lokasi3jenis usaha karaoke3sebagaimana dimaksud3pada ayat 

(1) kecuali3karaoke sebagai3fasilitas hotel berbintang harus 

sesuai3dengan Peraturan3Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 

Tahun32011 tentang Rencana3Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten3Pati Tahun 2010-2030. 
 

Pasal 26 
 

(1) Bangunan3gedung jenis usaha3karaoke wajib menyediakan 

paling3sedikit : 

a. ruang atau aula3karaoke; 

b. ruang operator3karaoke; 

c. ruang3kantor; 

d. ruang3tunggu; 

e. toilet3untuk pria  dan wanita3yang terpisah; 

f. ruang/pos3keamanan; 

g. tempat3parkir; 

h. ruang3ibadah; 

i. mess/tempat untuk3menginap pemandu3karaoke; dan 

j. pagar3terbuka. 

 

(2) Di dalam3bangunan gedung jenis3usaha karaoke wajib 

dilengkapi dengan : 

a. pintu3darurat; 

b. sistem pengaturan3tata udara (Air3Conditioner) dan 

pembersih3udara yang menjamin kesehatan; 

c. alat3pemadam kebakaran yang3berfungsi; dan 

d. perlengkapan3Pertolongan PertamavPada Kecelakaan (P3K) 

yang3ditempatkan di kantor. 
 

Pasal 27 
 

(1) Ruang3atau aula karaoke sebagaimana3dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (1) huruf3a harus memenuhi3syarat : 

a. kedap suara; 

b. ruang karaoke3terbuat dari kaca3bening tembus pandang; 

c. pintu masuk3tidak boleh dikunci3pada saat jam operasional; 

d. tersedia lampu penerang3ruangan yang3terang/putih yang 

tidak bisa3dimatikan pada saat3operasional; dan 

e. dilarang3membuat ruangan tertutup3di dalam ruang karaoke. 
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(2) Ruang tunggu3sebagaimana dimaksud3dalam Pasal 26 ayat (1) 

huruf d yang3digunakan untuk istirahat3pemandu karaoke 

harus3berbentuk ruang3tertutup, dilarang berbentuk ruang3kaca 

dan dilarang3memajang foto pemandu karaoke. 
 

 

 

 

Pasal 28 
 

(1) Setiap jenis3usaha karaoke3berkewajiban untuk  : 

a. menyediakan3operator dan/atau3teknisi karaoke; 

b. menyediakan tempat duduk3dan meja/sofa; 

c. menggunakan3tenaga kerja Indonesia; 

d. mentaati3peraturan3perundang-undangan3ketenagakerjaan; 

dan 

e. mempunyai3petugas keamanan; 

 

(2) Selain3kelengkapan sebagaimana3dimaksud pada ayat (1), jenis 

usaha karaoke dapat3menyediakan pemandu3karaoke. 

 

(3) Pemandu karaoke3sebagaimana dimaksud pada3ayat (2) harus : 

a. terdaftar dan3tercatat sebagai pemandu3karaoke yang 

didaftarkan3oleh pengusaha3pada Dinas; 

b. mempunyai3keterampilan dan3wawasan sebagai pemandu 

karaoke3dengan mengenal3berbagai macam judul lagu 

dan3penyanyi; 

c. mempunyai3keterampilan dasar3menyanyi untuk melakukan 

kerja sesuai3profesi mendampingi pengunjung 

untuk3menyanyi; 

d. berpakaian yang3sopan sesuai dengan3norma agama; 

e. mempunyai surat3keterangan sehat3dari Rumah Sakit 

Pemerintah; 3dan 

f. mematuhi3peraturan dan tata3tertib yang3ditetapkan oleh 

Kepala Dinas. 
 

Pasal 29 
 

(1) Usaha3Karaoke sebagaimana dimaksud3dalam Pasal 16 huruf e, 

waktu3operasional usahanya3pukul 14.00 (empat belas) WIB 

sampai3dengan pukul 23.003 (dua puluh tiga) WIB. 

(2) Pada hari besar3keagamaan penyelenggaraan3usaha karaoke 

sebagimana3dimaksud dalam3Pasal 16 huruf e dilarang 
operasional. 

(3) Pengusaha jenis3usaha karaoke sebagaimana3dimaksud dalam 

Pasal316 huruf e wajib3menjamin : 
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a. turut3serta mencegah segala3bentuk perbuatan3yang 

melanggar3kesusilaan; 

b. pada3bulan Ramadan penyelenggaraan3usaha karaoke 

dilarang3operasional. 

c. mencantumkan pengumuman3yang mudah dibaca/dilihat 

oleh3umum mengenai batasan3usia pengunjung. 

 

(4) Ketentuan3lebih lanjut mengenai3batasan usia3sebagimana 

dimaksud pada3ayat (3) huruf c diatur3dengan Peraturan Kepala 

Dinas. 
 

Pasal 30 
 

Jenis usaha3karaoke sebagaimana3dimaksud dalam Pasal 16 huruf e 

diselenggarakan oleh badan3usaha berbadan3hukum. 
 

Pasal 31 
 

Ketentuan lebih3lanjut mengenai tempat3penyelenggaraan jenis usaha 

karaoke3sebagaimana dimaksud3dalam Pasal 24 ayat (1), dan 

pemandu3karaoke sebagaimana3dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 

diatur3dengan Peraturan Bupati. 3Pengaturan pada pasal tersebut 

menyiratkan3bahwa hiburan malam di3Kabupaten Pati harus tutup 

pukul 03.00.  

 

Dengan3adanya pernyataan pada pasal3tersebut menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten3Pati telah mengatur jam3operasional hiburan malam 

untuk mewujudkan3ketertiban dan keamanan. Diberlakukannya3pengaturan 

pembatasan jam3operasional hiburan malam diharapkan3bisa mengurangi 

kriminalitas yang3berdampak dari hiburan3malam. Namun apa yang3terjadi 

saat ini di Kabupaten3Pati, masih banyak terjadi aksi-aksi3kriminalitas, aksi 

kriminalitas ini3kebanyakan terjadi pada3malam hari dan3sebagian yang 

terjadi bermula pada3tempat hiburan malam, sehingga3perlu diatur dalam 

kebijakan3pubik agar aksi kriminalitas3tidak terjadi lagi di Kabupaten Pati. 

Kebijakan publik3adalah keputusan suatu3sistem politik 

untuk/dalam/guna mengelola3suatu masalah atau3memenuhi suatu 
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kepentingan, dimana3pelaksanaan keputusan3tersebut membutuhkan 

dikerahkannya sumber3daya milik (semua warga) 3system politik tersebut. 

Bentuk-bentuk3kebijakan publik di Indonesia3beraneka ragam, mulai dari 

UUD, Keppres, 3Permen, Perda, hingga Perdes3 (peraturan desa). Peraturan 

Daerah3adalah produk hukum3yang harus ditaati dan3dijalankan sebagai 

peraturan3yang sah dimata hukum3dan tidak ada alasan3untuk 

melanggarnya.
5
 Banyaknya3pelanggaran pada3kegiatan karaoke 

menyebabkan peristiwa3kriminalitas yang terjadi3di salah satu contoh 

preseden buruk citra3Pemerintah Daerah3Kabupaten Pati, akibat dari 

peristiwa itu3mengartikan bahwa Peraturan3Daerah Nomor 83tahun 2013 

belum optimal3pelaksanaannya. Tentu3patut dipertanyakan, 3apakah aparat 

Pemda, juga3petugas kepolisian, sudah3bersikap tegas terhadap3tempat-

tempat hiburan malam yang3melanggar jam operasional3selama ini. 

Permasalahan ini3perlu mendapatkan perhatian3khusus dari pemerintah 

Kabupaten Pati untuk3diatasi sehingga Kabupaten3Pati aman dan tertib. 

Banyak warga3kabupaten Pati yang3mengeluh dan gelisah3karena 

pemberlakuan3aturan yang tidak jelas dasar3hukumnya ini. 3Kebijakan publik 

yang terbaik3adalah kebijakan3yang mendorong setiap3warga masyarakat 

untuk membangun3daya saingnya masing-masing, dan3bukan semakin 

menjerumuskan ke3dalam pola ketergantungan. Pemerintah3Kabupaten Pati 

memiliki perhatian atas3persoalan implementasi kebijakan3Peraturan Daerah 

Nomor 8 tahun32013 tentang penyelenggaraan3kepariwisataan dalam hal 

                                                             
5
 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah, PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta. 
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pembatasan jam3operasional hiburan malam. Jika3isi dari Peraturan Daerah 

tersebut mengatakan3jam operasional hiburan malam3sampai pukul 03.00 

WIB, pemerintah Kabupaten3Pati harus menjalankannya3seperti apa yang 

tertuang di Peraturan Daerah3yang telah ada. Jika3terjadi pelanggaran maka 

Pemerintah Kabupaten Pati3memberi hukuman/sanksi3yang tegas terhadap 

pelanggar3agar memberikan efek jera3agar tidak terjadi3pelanggaran-

pelanggaran yang3lain. Jika aturannya3menyebutkan jam303.00 WIB, maka 

hal-hal yang3bersangkutan dengan apa3yang tertuang/disebutkan3didalam 

Perda harus taat3dengan aturan itu.
6
  

Berdasarkan3beberapa permasalahan yang3dikemukakan di atas yang 

menujukkan pada3implementasi dari3kebijakan pemerintah3kabupaten Pati 

melalui Peraturan3Daerah Nomor38 tahun 2013 tentang3Penyelenggaraan 

Kepariwisataan3dalam hal pembatasan3jam operasional3hiburan malam yang 

mengindikasikan3belum optimal. Kondisi3tersebut mengindikasikan3pada 

kemungkinan3terdapat faktor yang3menyebabkan terjadinya3dampak pada 

keamanan dan3ketertiban di Kabupaten3Pati. Terganggunya3keamanan dan 

ketertiban diduga disebabkan3kurang tegasnya pemerintah3dalam mengawasi 

implementasi Peraturan3Daerah Nomor 8 Tahun 20133tentang 

Penyelengaraan Kepariwisataan. 

Produk3hukum daerahnmerupakan3instrumennpenegakan3aturanndi 

daerahnyang terdiri3darinbeberapa peraturan3daerah, seperti3Peraturan 

Daerah, PeraturannKepala3Daerah, KeputusannKepala3Daerah. nProduk 

                                                             
6
 Ahmad Yulianto, Wawancara Pribadi, Kepala Seksi Ketertiban Umum (Kasi Tibum) Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, 2 
Februari

 2019. 
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hukumndaerah dapat3berupa peraturannyang3bersifatnregulasi maupun 

teknisnprosedural3untuknmenjalankannperaturan3perundang-undangan di 

atasnya. nSebagai suatu3produk hukum daerah, nperaturan3daerah 

diakui3sebagai bagianndari3peraturannperundang-undangan3berdasarkan 

Undang-UndangnNomor323 Tahun 2014ntentang3PemerintahnDaerah 

dan3Undang-UndangnNomor 12nTahun32011 tentangnPeraturan3Perundang-

Undangan.
 7

 n 

nSatuan PolisinPamong Praja3memilikinkedudukan3dannperanan 

yangncukup luas3sebagai salahnsatu perangkat3dan aparaturnpemerintah 

daerah. Berdasarkan3Pasal 148nUndang-Undang3Nomor 23nTahun 2014 

tentang Pemerintah3Daerahnmenyebutkan3bahwanSatpol PP bertugas 

membantu kepalandaerah dalam3menegakkan Perda,  menyelenggarakan 

ketertiban umum dan3menjaga ketentraman masyarakat.
8
 

Satuan Polisi Pamong3Praja (Satpol PP) Kabupaten3Pati diatur dalam 

Peraturan Daerah3Kabupaten Pati Nomor33 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan3Susunan Perangkat Daerah Kabupaten3Pati. Pada Pasal 1 

butir 103menyebutkan bahwa3Satpol PP adalah3dinas daerah yang 

menyelenggarakan3urusan pemerintahan3bidang ketentraman3dan ketertiban 

umum serta3perlindungan masyarakat. 

Pasal 33ayat (1) huruf d nomor 163Satuan Polisi Pamong Praja 

menyelenggarakan3urusan pemerintahan bidang3ketentraman umum serta 

perlindungan3masyarakat, yang terdiri dari : 

                                                             
7
 H. Syaukani, Afan Gaffar, M. Rasyid, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta. 
8
 Dirjen PUOD, 1995, Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Dirjen PUOD, Jakarta. 
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a. Sub urusan3ketentraman, ketertiban3umum, dan 

perlindungan3masyarakat; dan 

b. Sub urusan3kebakaran;  

 

Susunan3organisasi Satuan Polisi3Pamong Praja terdiri dari :  

a. Kepala Satuan3Polisi Pamong Praja;  

b. Subbagian3Tata Usaha;  

c. Seksi3Penegakan Peraturan3Daerah;  

d. Seksi3Ketertiban Umum3dan Ketenteraman Masyarakat;  

e. Seksi3Pengembangan3Kapasitas;  

f. Seksi Perlindungan3Masyarakat; dan  

g. Kelompok Jabatan3Fungsional.  

 

Berdasarkan Pasal36nPeraturan Pemerintah3Nomor 06 Tahunn2010 

tentangnSatuan Polisi3Pamong Prajandiketahui3bahwa secara spesifiknSatpol 

PP memiliki3kewenangan sebagai berikutn: 

1. Melakukan3tindakan penertiban3nonyustisial terhadapnwarga 

masyarakat, 3aparatur, ataunbadan hukum3yang melakukan 

pelanggarannatas3Perdandan/atau peraturan3kepala daerah; 

2. Menindaknwarga3masyarakat, naparatur, atau3badan hukumnyang 

mengganggu3ketertiban umumndan3ketenteramannmasyarakat; 

3. Fasilitasindan3pemberdayaannkapasitas penyelenggaraan 

perlindungan3masyarakat; 

4. Melakukan3tindakan penyelidikan3terhadap warga3masyarakat, 

aparatur, natau badan3hukum yangndiduga3melakukan 

pelanggaran atas Perda3dan/ataunperaturan3kepalandaerah; dan 

5. Melakukanntindakan3administratifnterhadap3warganmasyarakat, 

aparatur, natau badan3hukumnyang3melakukan pelanggarannatas 

Perdandan/atau peraturan3kepala3daerah. 

 

Berdasarkan3beberapa kewenangan3yang disebutkan, njelas bahwa 

Satpol PP dapat3dianggap sebagai salah satu3bodyguard pemberlakuan dan 

penegakan3suatunPeraturan Daerahnselain3unsurnpenyelenggara pemerintah 

daerah terkait dan masyarakat3itu sendiri. nNamun secara organisasi 

dapat3dipahaminbahwa Satpol3PP merupakan3organisasi yang dibentuk 

untuk menjalankanndan menegakkannProduk3hukumndaerah termasuk 
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Peraturan Daerah. nMelihat3kewenangannyang3begitunbesar terhadap Satpol 

PP tentunmembuat3badan atau institusi3tersebut memiliki tanggung jawab 

besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan3tersebut juga 

menuntut3Satpol PP untuknberperan3aktif dalam proses pembentukan 

peraturan daerah.
9
 

Dalam3penjelasan (definisi) 3KetentuanNUmum yangNterdapat 

dalamNPasal 13angka 5 sebagaimana beberapa3kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang3Nomor 9 Tahun 2015 tentangvPerubahan Kedua Atas 

UndangNNomor323 Tahun 2014Ntentang3Pemerintah Daerah, menyebutkan 

bahwaNSatuanvPolisi PamongNPraja3adalah aparaturNPemerintah Daerah 

yang melaksanakan3tugas Kepala Daerah3dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban3umum, menegakkan 

Peraturan Daerah3dan KeputusanNKepala3Daerah. Dalam PasalN1 angka 

8 PeraturanvPemerintah Nomor 06NTahun32010Ntentang SatuanNPolisi 

Pamong Praja, PengertianNSatuan PolisiNPamong PrajaNadalah bagian 

perangkat daerah dalam3penegakan PerdaNdan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan3ketenteraman masyarakat. Mencermati hal3tersebutNmaka jelas 

bahwa kedudukanNhukum PolisiNPamong Praja3dalamNhierarki peraturan 

perundang-undanganNsecara yuridisNtegas3dan jelasNdiatur. 

Kondisi3demikian menjadi3alasan penulis untuk3mengetahui secara 

mendalam dan3meneliti lebih lanjut3tentang tugas dan3fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja3Kabupaten Pati dalam3penertiban Peraturan3Daerah Nomor 8 

                                                             
9
 Satjipto Raharjo, 2007, Membangun Polisi Sipil, Kewenangan Hukum, Sosial dan 

Kemasyarakatan, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 
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Tahun 2013 tentang3Penyelenggaraan Kepariwisataan3dalam sebuah 

penelitian tesis3dengan judul : Peran Satuan3Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Pati3dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan 

karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pati. 

B. Rumusan masalah 

1. Mengapa penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan karaoke oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja di Kabupaten Pati belum optimal ?  

2. Seberapa besar peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan 

karaoke di Kabupaten Pati ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan karaoke oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pati belum optimal. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam menegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

kepariwisataan hiburan karaoke di Kabupaten Pati. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan 

Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan 
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karaoke di Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau 

kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya 

Ilmu Hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, terutama kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal 

Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan karaoke di Kabupaten Pati. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan3penelitian merupakan cara3mengadakan 

penelitian.
10

 Jenis3penelitian dalam penelitian3ini adalah yuridis 

empiris atau penelitian3hukum sosiologis (field3research), yaitu 

penelitian untuk mengkaji3ketentuan hukum yang3berlaku serta apa 

yang terjadi dalam3kenyataan di masyarakat.
11

 Penelitian3dilakukan 

terhadap keadaan3sebenarnya atau keadaan nyata3yang terjadi di 

masyarakat dengan3maksud untuk mengetahui3dan menemukan fakta-

fakta dan data3yang dibutuhkan, setelah3data yang dibutuhkan 

terkumpul kemudian3menuju kepada identifikasi3masalah yang pada 

akhirnya menuntut3pada penyelesaian3masalah.  

                                                             
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.  
11

 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm. 126. 
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Pendekatan3yuridis sosiologis bertujuan3mengidentifikasi dan 

mengkonsepsikan hukum3sebagai intitusi sosial3yang riil dan 

fungsional dalam3sistem kehidupan yang nyata. 3Pendekatan yuridis 

sosiologis adalah3menekankan penelitian yang3bertujuan memperoleh 

pengetahuan hukum3secara empiris dengan3jalan terjun langsung ke 

objeknya yaitu3mengetahui peran Satuan3Polisi Pamong Praja dalam 

menegakan Perda3Nomor 8 Tahun 20133tentang Penyelenggaraan 

kepariwisataan hiburan karaoke di3Kabupaten Pati. 

Dalam3menyusun penelitian ini, pendekatan3yang digunakan 

adalah pendekatan3kualitatif yaitu tata3cara penelitian yang 

menghasilkan data3deskriptif analitis dari apa3yang diperoleh secara 

tertulis agar3data-data itu dapat3diteliti dan dipelajari untuk 

menganalisis objek3penelitian yang utuh3secara mendalam dan 

komprehesif. Sehingga3pada akhirnya dapat mengerti3serta memahami 

aspek-aspek3yang menjadi3objek penelitian.
12

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian3ini dilakukan secara3deskriptif analitis3yaitu prosedur 

atau pemecahan masalah3penelitian dilakukan dengan3cara memaparkan 

objek yang diteliti3sebagaimana adanya3berdasarkan fakta-fakta aktual 

pada saat3sekarang.  Fakta tidak terbatas3hanya sampai pada 

pengumpulan data3tetapi meliputi analisis3dan interpretasi tentang arti 

data-data tersebut. Analistis3artinya mengelompokan, 3menghubungkan 

                                                             
12

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2005, hlm. 109. 
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dan membandingkan3aspek-aspek hukum yang3berkaitan dengan objek 

penelitian.  

Norma-norma3hukum tentang regulasi peran3Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam3menegakan Perda Nomor 8 3Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan3Kepariwisataan hiburan karaoke di Kabupaten3Pati 

terhadap teori hukum dan praktik satuan3polisi pamong praja 

kabupaten3pati, dalam penelitian ini dikhususkan3dalam penyelenggaraan 

kepariwisataan3di Kabupaten Pati.  

3. Metode Penentuan Sampel 

Objek3dari suatuNpenelitian adalah3populasi. Menurut 

RonnyNHanitijo3Soemitro, “populasi adalah3seluruhNobjek atau 

seluruhNindividu3atauNseluruh gejalaNatau 3seluruhNkejadian atau 

seluruhNunit yang3akanNditeliti.
13

  objek3dalam penelitian3ini adalah 

berupa peran Satuan3Polisi Pamong Praja3dalam menegakan3Perda 

Nomor 8 Tahun32013 tentang Penyelenggaraan3Kepariwisataan di 

Kabupaten Pati. 

Mengingat33banyaknya pihak yang terlibat3dalam populasinya, 

maka penelitian tidak3dilakukan kepada seluruh3objek, namun akan 

diambil sampel yang3merupakan bagian dari3populasinya. Sampel adalah 

sebagian atau wakil3populasi yang diteliti.
14

 Penentuan 3sampel 

                                                             
13

 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Op. Cit., hal. 44 
14

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, 

hal. 115. 
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merupakan suatu proses3dalam memilih suatu bagian3yang representatif 

dari seluruh3populasi.
15

  

Teknik3penentuan sampelNyang3digunakanNadalah non random 

sampling, yang3artinyaNhanya objekNyang3memenuhiNsyarat-

syaratNtertentu yangvdapat diambilNsebagai3sampel. NSebagai 

respondenNsampel3dalam penelitianNini adalah sebagai berikutN: 

1) Kepala3Satuan Polisi Pamong Praja3Kabupaten Pati atau yang 

mewakili; 

2) 10 (sepuluh) Pengusaha3karaoke di Kabupaten Pati; 

3) Tokoh3Masyarakat; 

4. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai3dengan metodeNpendekatan3yangNdigunakan adalah 

yuridisNsosiologis, 3makaNdalam penelitian3diperlukan dataNprimer 

danNdata3sekunder. DataNprimer diperolehvdengan caraNterjun 

langsungNke3lapanganN (field research) 3yaituNwawancara yang 

dilakukanNdengan3para respondenNsampel, 3sedangkanNdata sekunder 

diperolehNmelalui studi3kepustakaan(library research). N 

a) DataNPrimer 

DataNprimer3adalah dataNyang diperolehN3secara langsungNdari 

sumberNdata. Data3iniNdiperoleh dengan3mengadakan  interview 

atauNwawancara3secaraNlangsung dengan3responden. NWawancara 

adalahNproses tanya3jawab dalam  penelitian3yang berlangsung 

                                                             
15

 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hal. 42 
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secaraNlisan dalam3mana duaNorang atau3lebih bertatapNmuka 

mendengarkan secara langsung3informasi-informasiNatau keterangan-

keterangan.
16

 Wawancara3sendiri ada3berbagai macam, yakni 

wawancara bebas, wawancara3terpimpin, Ndan bebasNterpimpin. 

Dalam ketiga3jenisNwawancara yang3dikenal diNatas 

digunakan teknik3wawancaraNbebas terpimpin3dalamNpenelitian ini. 

Dalam3teknikNini pewawancara3akan melakukanNtanya jawab 

dengan3respondenNberdasarkan3daftarNpertanyaan yang telah 

dipersiapkan pewawancara3terlebih dahulu. 3Daftar pertanyaan 

ini3yang berfungsiNsebagai penuntunNtanya-jawab dengan 

responden. 

b) DataNSekunder 

Data3sekunder yaituNdata yang3didapatkan dariNbahan-

bahanNkepustakaan yang3dijadikan bahanNpelengkap3referensi. 

Pengumpulan data ini3dilakukan denganNstudi3atauNpenelitian 

kepustakaan (Library3Research), yaitu3dengan mempelajari 

peraturan-peraturan, Ndokumen-dokumen3maupun buku-bukuNyang 

adaNkaitannya denganNmasalah3ini, Ndan doktrin atau3pendapat 

paraNsarjana.
17

 

DalamNhal ini 3dataNyang dikumpulkan3berupa bahanNhukum 

primerNdan3bahanNhukum sekunder, 3yaitu  : 

a. Bahan3hukum primerNmeliputi : 

                                                             
16

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 81 
17

 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal 52 
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1) Undang-Undang3Dasar Negara Republik3Indonesia Tahun 

1945; 

2) Undang-Undang3Nomor 23 Tahun 20143Tentang Pemerintah 

Daerah; 

3) Peraturan Daerah3Kabupaten Pati Nomor38 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan3kepariwisataan; 

4) Perkapolri 320/2010 tentang Koordinasi, 3Pengawasan Dan 

Pembinaan Penyidikan3Bagi PPNS; 

5) Peraturan Bupati3Pati Nomor 46 Tahun32016 tentang 

Kedudukan, Tugas, 3dan Fungsi serta Tata3Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

b. BahanNhukum3sekunderNmeliputi : buku-buku3literatur dan  

karangan ilmiah3atauNpendapat paraNahli yang3berkaitan dengan 

judul tesis.  

c. Bahan3hukum tertsierNberupa3kamus. N 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

DalamNpenelitian3 iniNdigunakan pengolahan3bahan hukum 

denganNcara3pemeriksaanNdata (editing), Nyaitu3mengoreksi  kembali 

bahan hukum3yangNdiperoleh3terutamaNdari3kelengkapan, kesesuaian, 

sertaNrelevansinya dengan3permasalahan. Langkah3selanjutnyaNadalah 

penandaanNdata (coding) yaitu3memberi catatan atau3tandaNyang 

menyatakanNjenis3sumber dataNseperti Peraturan3Perundang-undangan, 
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dokumen3resmi, buku, Ndoktrin, atau literatur-literatur lain yang terkait 

dengan rumusanNmasalah. 

Setelah3itu, klasifikasiNdata (clasification), yaitu mengklasifikasi 

ulang bahan3hukumNsecara, berurutan, 3logis, dan teraturNsehingga 

mudah dipahami. Langkah3terakhirNadalah  penyusunanNdata 

(sistematizing) yaituNmenyusun bahanNhukum yang3telah diperiksa 

secara berurutan3 (sistematis) sesuaiNdengan kerangka sistematika 

bahasanNberdasarkan urutan3rumusan masalah.
18

  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data3penelitian ini menggunakan3teknik Deduktif 

Induktif yaitu3metode berfikir dengan3mengambil kesimpulan3dari data-

data yang3bersifat khusus dan3kemudian fakta-fakta3di lapangan ditarik 

genersalisasi yang3mempunyai sifat umum.
19

 Dalam3penelitian ini 

digunakan metode3deduktif induktif untuk3menarik suatu kesimpulan 

terhadap hal-hal3atau peristiwa-peristiwa dari data-data3yang 

dikumpulkan melalui3observasi, wawancara, dan3dokumentasi, yang bisa 

digeneralisasikan (ditarik3kearah kesimpulan umum), peneliti 

menyimpulkan fakta-fakta empiris yang3ditemukan lalu dicocokan dengan 

teori-teori3yang ada untuk memperoleh3hasil dari peran Satuan Polisi 

Pamong3Praja dalam menegakan3Perda Nomor 8 Tahun 2013 

tentang3Penyelenggaraan Kepariwisataan hiburan karaoke3di Kabupaten 

Pati. 

                                                             
18

 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hal. 126. 
19

 Jujun Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka Konseptual dan teoritikdan metode penelitian dan 

Sistematika Penulisan 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi teori-teori hukum, yang terdiri dari : 

tinjauan umum Satuan Polisi Pamong Praja, tinjauan umum 

penegakkan hukum. 

BAB III. DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi data-data Hasil penelitian dan 

pembahasan, yaitu peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan karaoke di Kabupaten 

Pati dan kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam menegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan kepariwisataan hiburan karaoke di Kabupaten 

Pati. 

BAB IV. PENUTUP 
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 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi atau jalan 

keluar dari permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

 


