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SARI 
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Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dr. Eko 

Handoyo,M.Si dan Dosen Pembimbing II Drs.Ngabiyanto, M.Si. 94 halaman 

Kata Kunci: Kebijakan, Penataan Hiburan Karaoke 

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan dalam 

hal ini adalah penataan hiburan karaoke di kabupaten Pati yang meresahkan 

masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

kebijakan pemerintah kabupaten Pati dalam penataan hiburan karaoke (2) 

Bagaimana respons pengusaha dan masyarakat terhadap penataan hiburan karaoke. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian berada di Kabupaten Pati. Jenis data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis interaktif dari Miles dan Huberman. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan pemerintah 

Kabupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan karaoke telah dirumuskan dalam 

Perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata  dalam Perda tersebut 

mengatur mengenai penataan tempat jarak lokasi dengan warga, penataan izin 

mendirikan karaoke, penataan waktu operasional, penataan pengunjung karaoke (2) 

respons pengusaha karaoke menolak adanya kebijakan pemerintah kebupaten Pati 

mengenai penataan tempat hiburan karaoke diantaranya yaitu, pegawai karaoke, 

pemandu karaoke, namun respons masyarakat  yang mendukung adanya kebijakan 

pemerintah Kabupaten Pati dalam penataan tempat hiburan karaoke diataranya 

yaitu, masyarakat sekitar, pelajar, ormas NU, Aparat Polisi/ hukum, pesantren, ibu 

rumah tangga, satu yang menolak yaitu pengunjung karaoke. 

              Saran, yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: Kepada pemerintah, 

pemerintah harus meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan Perda No. 8 

tahun 2013 mengenai penataan tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati. Kepada 

Pengusaha, agar melaksanakan dan mendirikan tempat hiburan karaoke sesuai 

dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Perda No. 8 tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan Pariwisata. Kepada masyarakat, masyarakat harus lebih peduli 

terhadap tempat hiburan karaoke di lingkungannya jika dirasa ada tempat karaoke 

yang terselubung bisa langsung melaporkan. Memberi dukungan dengan cara 

melaporkan karaoke yang melanggar Perda untuk mendukung upaya pemerintah 

dalam penataan hiburan karaoke. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia bisnis mengalami persaingan yang sangat ketat termasuk di 

dalamnya bisnis karaoke yang diimbangi dengan perkembangan alat-alat 

teknologi yang semakin canggih sehingga mempermudah setiap perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja usahanya guna mencapai tujuan, yaitu 

mendapatkan laba yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan 

seminimal mungkin. Maraknya dunia hiburan karoke yang sudah tak 

terbendung lagi ikut mewarnai hingar bingar suasana kehidupan kota dan 

sekarang sudah merambak ke kota kecil seperti di Pati. 

Fenomena yang terjadi di Pati yaitu keberadaan tempat hiburan 

karaoke meresahkan masyarakat karena pandangan masyarakat menjadi 

buruk dan negatif, hal ini juga dipicu dengan keberadaan hiburan karaoke 

yang sangat menjamur dan kurang tertata terutama disepanjang jalan 

pantura yang banyak dilalui oleh banyak pengunjung yang sekedar lewat 

atau berlibur di Pati, tentu fenomena ini membuat pandangan masyarakat 

terhadap Pati semakin buruk namun ikon tersebut dapat ditepis, ternyata di 

kota-kota lain juga memiliki fenomena yang sama, tumbuh dan berkembang 

hiburan karaoke bagai jamur dimusim penghujan. Bagi masyarakat Pati 

yang berada di sepanjang jalur
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Pantura yang mulai berbenah diri membangun perekonomian khususnya 

perkembangan hiburan karaoke yang dimiliki kota Pati, walaupun perubahan 

tersebut memberikan hal positif bagi pemerintah namun, dampak yang 

ditimbulkan dari karaoke tersebut dapat memberikan pandangan yang buruk 

terhadap Kabuapten Pati itu sendiri. Arus perkembangan gaya hidup karaoke 

yang ada di Indonesia tidak hanya ada di kota-kota besar saja, tetapi sudah 

mulai merambah dan berkembang dengan pesat di kota-kota kecil bahkan di 

desa. Sebagai dampaknya, banyak sekali daerah-daerah yang kini mulai 

membuka diri untuk perubahan pada wilayahnya, mulai dari perubahan 

teknologi sampai dengan tempat-tempat hiburan yang berada di Kabupaten 

Pati. 

 Kota Pati juga merupakan kota yang terkenal dengan kota 

pensiunan yang dilihat dari sisi geografis merupakan kota yang nyaman 

untuk Purnabakti, kota Pati juga memiliki daerah yang subur namun tentu 

tidak semua menjadi petani, dengan sempitnya lapangan kerja tersebut 

memaksa kaum muda untuk merantau ke kota besar, tidak jarang yang  

memilih untuk bekerja di karaoke sebagai pemandu karaoke atau bagian 

administratif sehingga karaoke juga membuka lapangan pekerjaan dan 

mengurangi pengangguran. Tempat hiburan karaoke di Pati memiliki 

fasilitas yang menunjang yaitu pemandu karaoke yang  masih muda dan 

mengunakan baju seksi ,serta ruangan ber AC dengan TV LCD, tempat yang 

memadai dan harga yang bervariasi sesuai kantong pengunjung dan lain-

lain dengan berbagai fasilitas dan kenyamanan itulah yang membuat 
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pengunjung selalu datang lagi. Hal ini terlihat dari kegiatan observasi 

beberapa tempat hiburan karaoke yang ramai dengan pengunjung, baik 

muda ataupun dewasa, ditambah para pemandu yang notabennya muda, 

cantik dan menggunakan baju seksi menambah minat kaum lelaki untuk 

datang ke tempat karaoke, dari hasil observasi yang dilakukan ada beberapa 

variasi harga yang ditawarkan selain itu, ruangan tempat karaoke juga ber 

AC dengan tempat yang memadai, fasilitas tersebut yang membuat karaoke 

banyak diminatai dan semakin berkembang pesat di Kabupaten Pati. 

Penelitian yang relevan yang mirip dengan Permasalahan Hiburan 

karaoke adalah Penelitian yang dilakukan Subhi Azis Suryadi  tahun 2011 

yang berjudul” Interaksi Sosial antara Pekerja seks Komersial (PSK) dengan 

Masyarakat (Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Kota Semarang)”. Fokus penelitian ini adalah Interaksi PSK terhadap 

masyarakat dan dampak masyarakat terhadap adanya PSK. Hasil penelitian 

ini adalah Interaksi Sosial, Kontak Sosial, dan Komunikasi Sosial PSK 

dengan masyarakat, PSK dengan sesama PSK, PSK dengan pengasuh, dan 

pengasuh dengan masyarakat, semua berjalan dengan baik tidak pernah 

terjadi konflik ataupun perselisihan, hal ini sesuai dengan Interaksi Sosial 

yang terjadi antara PSK dengan masyarakat di kawasan Resosialisasi 

Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang, yang kedua adalah Penelitian yang 

dilakukan Mohammad Fathoni, tahun 2011 yang berjudul “Tempat Hiburan  
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karaoke di Kabupaten Pati (kajian terhadap dampak sosial ekonomi 

bagi masyarakat kabupaten Pati)”. Fokus penelitian ini adalah dampak 

sosial ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini adalah 

tempat hiburan karaoke di Pati berpengaruh terhadap aspek sosial dan aspek 

ekonomi dampak sosial yang ditimbulkan sehingga berdampak langsung di 

kehidupan sosial yaitu berdampak positif yaitu mengurangi pengangguran 

dan membuka lapangan pekerjaan dan negatif yaitu kegiatan prostitusi 

meningkat, gaya hidup masyarakat meningkat. Dari beberapa penelitian 

yang relevan di atas tentu tempat hiburan karaoke memiliki permasalahan 

yang bermacam-macam, namun pada judul yang saya angkat ini adalah 

mengenai penataan hiburan karaoke di kabupaten Pati dan respons 

Pengusaha dan Masyarakat sekitar dalam penataan tempat hiburan karaoke 

di kabupaten Pati. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang memiliki kesamaan 

pertumbuhan tempat hiburan karaoke, sehingga dirumuskan sebagai 

berikut: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Pati dalam penataan hiburan 

karaoke? (2) Bagaimana respons Pengusaha dan Masyarakat terhadap 

penataan hiburan karaoke? Berdasarkan fenomena tersebut menarik 

perhatian saya untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kebijakan Penataan 

Hiburan Karaoke dengan Judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PATI DALAM PENATAAN HIBURAN KARAOKE “. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah kabupaten Pati dalam penataan 

hiburan karaoke? 

2. Bagaimana respons Pengusaha dan Masyarakat terhadap penataan 

hiburan karaoke? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten Pati 

dalam penataan hiburan karaoke 

2.   Untuk mengkaji bagaimana respons pengusaha dan masyarakat 

terhadap penataan hiburan karaoke 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

        Penelitian ini dapat memberi sumbangan konsep teoretis mengenai 

penataan hiburan karaoke di Kabupaten Pati dalam perspektif  teori 

Berger dan Luckman, mengacu pada teori Berger dan Luckman 

mengenai konstruksi sosial penelitian ini dapat mengkonstruksikan 
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bagaimana penataan hiburan karaoke di Kabupaten Pati serta respons 

pengusaha dan respons masyarakat dalam penataan hiburan karaoke. 

Bagi penulis, digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ide, 

pikiran dan gagasan sebagai tujuan menambah wawasan serta 

pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam 

Penataan Hiburan Karaoke. 

Bagi pihak aparatur, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan 

informasi mengenai penataan hiburan karaoke di Kabupaten Pati. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tentang Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati 

dalam penataan tempat hiburan Karaoke diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah yaitu untuk 

mengetahui respons pengusaha dan masyarakat tentang Penataan tempat 

Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati. Sedangkan manfaat bagi 

masyarakat yaitu untuk memberi informasi dan pengetahuan mengenai 

Kebijakan Pemerintah Pati dalam Penataan Hiburan Karaoke. 

E. Batasan Istilah  

Untuk upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-

batasan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan 

penggunaan istilah yaitu: 
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1. Kebijakan 

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi 

suatu masalah atau suatu persoalan dan apapun yang dipilih oleh 

Pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (dalam Winarno, 

2012:21). 

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya yang dimaksud-

maksud bisa berupa tindakan dan bukan tindakan, kebijakan 

menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan, kebijakan 

memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan menunjuk pada 

serangkaian tindakan muncul dari proses yang melibatkan hubungan 

organisasi serta melibatkan peran dari para agen kebijakan 

(Handoyo, 2012:4). 

2. Hiburan Karaoke    

 Karaoke Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1993:398) adalah suatu kegiatan menyanyi yang dilakukan oleh 

seseorang atau banyak orang dengan iringan lagu. Pengertian 

Hiburan Karaoke adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-

kata tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau 

pelipur hati yang susah atau sedih. 
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3. Penataan  

  Penataan adalah kegiatan untuk mengatur dan menata suatu 

susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, 

bentuk dan sifat penataan. Penataan ini membutuhkan suatu 

proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada 

perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi 

pencapaian tujuan. Penataan merupakan suatu proses 

perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalikan 

pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, 

berdayaguna dan hasil guna, serasi, selaras seimbang dan 

berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan hukum (Kamus 

Tata Ruang, Edisi I:1997).
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kebijakan 

a. Kebijakan 

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, 

seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Istilah kebijakan (Policy 

term) mungkin digunakan secara luas seperti dalam kebijakan Luar 

Negeri Indonesia. Istilah Kebijakan (policy term) digunakan dalam 

praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan 

atau keputusan yang sangat berbeda (dalam Winarno, 2012:18). 

 Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, 

keputusan (decisions) standard, Proposal dan Grand Design. Salah 

satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert 

Eyestone (dalam Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa  secara 

luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu 

unit Pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang 

kebijakan Publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah yang dipilih oleh pemerintah 

dilakukan dan tidak dilakukan (dalam Winarno, 2012:20).

 



10 
 

 
 

Kebijakan dari sisi kebijakan publik, bahwa: public policy dapat 

dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu 

proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep 

filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi 

yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang 

sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai 

suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu organisasi dapat 

mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dapat 

mengetahui apa yang diharapakan darinya, kebijakan merupakan 

suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-

isu dan metode implementasi  (dalam Keban, 2004:55). 

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik, dalam arti ini 

kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah 

tindakan yang memberikan arah, koherensi dan kontinuitas, dalam 

kaitan ini Greer dan Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan 

sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari 

sekedar keputusan spesifik, dalam arti spesifikasi ide kebijakan 

berkaitan dengan cara atau alat serta tujuan dengan fokus pada 

seleksi tujuan dan saran untuk mencapai sasaran yang diinginkan, 

Ide kebijakan di atas melibatkan apa yang disebut Easton sebagai 

alokasi nilai-nilai dan memiliki konsekuensi distribusional, 

kebijakan dalam arti khusus berkaitan dengan ruang publik dimana 



11 
 

 
 

berada pada ruang hidup di luar kepentingan privat individu dan 

kelompok (Handoyo, 2012:6). 

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan berisikan ketentuan, yang dapat dijadikan 

pedoman perilaku dalam hal: 

1) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik 

kelompok sasaran ataupun (unit organinisasi pelaksanaan 

kebijakan). 

2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana 

maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan (Parsons, 

2006:15). 

Kebijakan merupakan jaringan keputusan atau sejumlah tindakan 

yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas sebagai 

sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar 

keputusan spesifik  (Handoyo, 2012:5). 

b. Proses Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang 

perlu untuk dikaji karena melibatkan beberapa ahli dalam 

pembuatan kebijakan tersebut, proses penyusunan kebijakan dibagi 

dalam beberapa tahap untuk mempermudah pada saat proses 
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pengujian kebijakan tersebut. Menurut Dunn sebagaimana dikutip 

Budi Winarno (2014:47-37) adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Penyusunan Agenda Publik 

 Sebelumnya dipilih terlebih dahulu permasalahan yang harus 

cepat penanganannya oleh pemerintah itu yang terlebih dahulu 

masuk menjadi agenda kebijakan. Pada tahap ini permasalahan 

yang masuk dipilih sesuai dengan tingkat yang terlebih dahulu 

setelah memproses permasalahan yang lebih penting. 

b) Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan 

kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah 

tersebut didefinisikan yang selanjutnya diberi pemecahan 

masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dipilih dari 

banyak pilihan alternatif  pemecahan yang ada, dalam tahap ini 

pembuat kebijakan bersaing dalam memberikan pilihan 

pemecahan masalah yang terbaik. 

c) Tahap Adopsi kebijakan 

 Dari beberapa alternatif pemecahan masalahnya kemudian 

dipilih pemecahan masalah yang terbaik yang telah mendapat 

persetujuan dari badan legislatif konsensus antara direktur 

lembaga atau putusan peradilan. 

d) Tahap Implementasi kebijakan 
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Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling 

bersaling. Beberapa implementasi dari kebijakan mendapatkan 

dukungan dari para pelaksana, namun ada juga kemungkinan 

mendapat pertentangan dari para pelaksana. 

e) Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalani akan dinilai atau 

dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat 

mendapatkan dampak yang diinginkan. Oleh karena, itu 

ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 

kebijakan publik sudah mencapai dampak atau tujuan yang 

dihadapkan atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                            

       

Bagan 2.1 Proses Kebijakan Publik (Dunn, 2000:17). 
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Penilaian Kebijakan  



14 
 

 
 

Menurut Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan 

yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan dalam mencari peluang untuk mencapai atau sasaran yang 

diinginkan (Widodo, 2007: 13). 

c. Ciri - ciri Kebijakan  

Ciri - ciri umum kebijakan adalah : 

1) Orientasi pada tujuan dari suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat 

dalam praktik politik dan kehidupan birokasi di banyak negara. 

2) Dalam bidang yang sama, suatu kebijakan berhubungan dengan   

kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakan lain dan 

seterusnya. 

3) Kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak, baik 

untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu guna 

mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan pengaturan 

dari pemerintah. 

4) Selain melarang dan menganjurkan dalam masyarakat juga terdapat 

kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat 

melarang. 

5) Didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat 

atau pihak terkait untuk megindahkan sebagai pedoman (Abidin, 

2012: 25). 
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d. Proses Pembuatan Kebijakan  

Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat 

tahap, yaitu: 

1) Politisasi suatu Permasalahan (Peyusunan Agenda) 

Politisasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat 

dilakukan oleh Pemerintah atau kalangan masyarakat seperti 

individu-individu kelompok. Apalagi upaya itu berasal dari 

masyarakat, ia akan berwujud imbuan atau tuntutan agar 

pemerintah menaruh perhatian yang seksama terhadap 

permasalahan yang menjadi kepentingannya. Tujuan dari 

permasyarakatan ini untuk menggugah perhatian dan dukungan 

dari masyarakat luas pada umumnya serta pemerintahan 

khusus.  

2) Perumusan dan Pengesahan tujuan dan Program 

Produk tahap kedua pernyataan kebijakan yang biasa berisi 

tujuan yang hendak dicapai dan program-program konkret yang 

dirancang untuk mecapai tujuan tersebut. Apabila kesepakatan 

dicapai dengan kompromi maka tujuan dan program-program 

itu dirumuskan secara umum dan abstrak. Makin konkret dan 

spesifik suatu tujuan dan program, makin sukar dicapai 

kesepakatan. 

3) Pelaksanaan Program  

Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kebijakan. 
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 Pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil, dan 

sarana) bagi pelaksanaan kebijakan. Kedua, melakukan 

interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan 

pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Ketiga, menyusun 

rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut 

waktu, tempat, situasi, dan anggaran. Empat pengorganisasian 

secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya. 

Kelima, memberikan kepada pengenaan badan dan pengaturan 

perilaku terhadap individu, dan masyarakat pada umumnya, 

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang terakhir ini sejumlah 

pihak tidak kebagian manfaat (Surbakti, 2010:252). 

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

merupakan tahap akhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan. Pemantauan atas setiap kegiatan pelaksanaan 

kebijakan bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap 

kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan 

kebijakan dapat dicapai. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan 

biasanya dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan, 

evaluasi diarahkan pada kegiatan pelaksanaan dan hasil 

pelaksanaan (manfaat dan dampaknya), evaluasi atas 

pelaksanaan kebijakan itu tak hanya bertujuan untuk 

mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak, tetapi 
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juga untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan kebijakan 

berikutnya, bahkan sebagai masukan dalam pengambilan 

keputusan mengenai masa depan program tersebut (Surbakti, 

2010:254). 

e. Tipe – Tipe Masalah Publik 

Pengertian suatu kondisi yang menimbulkan kebutuhan atau 

ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan 

pertolongan atau perbaikan. Suatu masalah belum tentu menjadi 

masalah bagi orang lain, bahkan sesuatu yang dipandang sebagai 

masalah oleh seseorang mungkin malah menguntungkan bagi 

orang lain. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah 

publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak 

hanya pada orang-orang yang secara langsung terlihat, tetapi juga 

sekelompok orang lain yang secara tidak langsung terlibat. 

 Ada 2 tipe masalah publik yakni pertama, masalah-masalah 

tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan 

warga kota yang teorganisasikan yang bertujuan untuk 

melakukan tindakan. Kedua, masalah-masalah tersebut tidak 

dapat dipecahkan secara individual pribadi (dengan demikian 

menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang 

mendapat dukungan (Winarno, 2012:79). 
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f. Evaluasi Kebijakan Publik 

 Pengertian evaluasi adalah usaha untuk menentukan dampak 

dari kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari 

kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Evaluasi 

kebijakan publik yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk 

menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe 

evaluasi yang lain. Menyangkut evaluasi kebijakan dalam 

pandangan, didorong oleh persyaratan-persyaratan legal untuk 

evaluasi program dan pembiayaan untuk melakukan kerja. 

Menurut Suchman ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, 

yaitu : 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

b. Analisis terhadap masalah 

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan 

akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang 

lain. 

Tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui 

apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-

tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-  

program) dan jika ada apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan 

(dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah 



19 
 

 
 

ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, fokus kita dalam 

mengukur pencapain kebijakan tidak hanya perubahan yang 

telah terjadi dalam kehidupan nyata, seperti misalnya 

pengurangan angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan 

itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan 

karena faktor-faktor lain, seperti misalnya di akibatkan oleh 

keputusan-keputusan ekonomi swasta. Hal ini berarti bahwa 

dalam melakukan evaluasi kebijakan kita harus memastikan 

bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar 

diakibatkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan 

diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain (Winarno, 2012:235). 

g. Analisis Kebijakan 

Pengertian Analisis adalah Proses untuk menghasilkan 

rekomendasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Sebagai suatu proses analisis kebijakan dipahami 

terdiri atas serangkain kegiatan atau tahapan para penulis 

kebijakan publik dikelompokkan secara berbeda (Hamdi, 

2013:115). 

Analisis Kebijakan adalah meciptakan pengetahuan tentang 

proses pembuatan kebijakan, dalam menciptakan pengetahuan 

tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti 

sebab akibat dan kinerja kebijakan dan program publik (Dunn, 

2000:1).  
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Proses Pengkajian Kebijakan adalah sistem standar, aturan, 

dan prosesdur untuk menciptakan menilai secara kritis 

mengkomunikasikan pengetahun yang relevan dengan kebijakan 

menciptakan menilai secara kritis dan mengkomunikasikan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 

Metodelogi analisis kebijakan adalah diambil dari 

memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu, 

metodologi analisis kebijakan bertujuan menciptakan, menilai 

secara krisis, mengkomunikasikan pengetahuan, menciptakan, 

menilai secara kritis dam mengkomunikasi pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan (Dunn, 2000:6). 

2. Hiburan Karaoke 

    a. Pengertian Hiburan Karaoke 

Menurut KBBI adalah jenis hiburan dengan menyanyikan 

lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam lebih 

dahulu. Sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik 

mikrofon input, sarana pengubah dari musik yang dimainkan dan 

output audio. Beberapa mesin low-end berusaha untuk memberikan 

penekanan vokal sehingga seseorang dapat memainkan lagu biasa 

ke dalam mesin dan menghapus suara penyanyi asli. Mesin yang 

paling umum adalah CD, Laser Disc, VCD, atau DVD  player 

dengan input mikrofon dan mixer audit built in pemutar CD 
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menggunakan jalur khusus yang disebut subcode untuk 

mengkodekan lirik dan gambar ditampilkan pada layar sementara 

format lain native menampilkan baik audio dan video. 

Kebanyakan mesin di tempat karaoke memiliki teknologi 

yang secara elektronik mengubah nada musik sehingga penyanyi 

amatir dapat memilih kunci yang sesuai untuk rentang vokal mereka, 

sambil mempertahankan tempo asli lagu. Perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi, atau 

mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

tertentu sementara (UU No. 10 Tahun 2009). Pengertian Karaoke 

adalah tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi 

dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat 

dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum 

serta pemandu. Karaoke bisa dilakukan sendiri, berkelompok atau 

dipandu, tergantung fasilitas yang ada pada sound sistem karaoke 

tersebut, aneka jenis lagu sudah tersedia, orang yang memegang 

mice ditangan selalu menikmati dan bersenang-senang dengan lagu 

yang dibawakan (file://Documents and Settings/karaoke-untuk-

ekspresikan-hobi.htm diakses tanggal 3 juni 2016 pukul 20.00 

WIB). 
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b. Hiburan karaoke sebagai gaya hidup 

Gaya hidup memiliki bermacam-macam arti, menurut Kolter 

gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari yang dikatakan dalam kegiatan dalam memberikan 

pendapat (opinion) yang bersangkutan. Sedangkan menurut 

Berkowitz dan Kerin gaya hidup sesorang adalah pola hidup 

seseorang yang diidentifikasikan dari bagaimana penggunaan waktu 

(aktivitas), minta tentang pentingnya lingkungan dan pendapat 

tentang diri sendiri serta dunia sekelilingnya. Dari dua pendapat 

diatas dapat diambil pokok dari gaya hidup, yaitu (1) pola kehidupan 

(2) aktivitas, minat, dan (3) pendapat, jadi dapat disimpulkan bahwa 

gaya hidup merupakan pola hidup seseorang bagaimana orang 

menggunakan uang, serta meminta pendapat terhadap hal-hal yang 

ada di lingkungan, banyak masyarakat Pati yang menggemari gaya 

hidup karaoke bukanlah suatu fenomena langka, mengingat banyak 

pula juga tempat-tempat hiburan malam di Pati yang berusaha 

menarik pengunjung dengan sajian hiburan menarik, bahkan 

seringkali dipromosikan melalui sosial media. 

Sedangkan dari kalangan masyarakat ada yang memilih hiburan 

tersebut hanya sebagai pelepas penat sejenak, ada pula yang 

menjadikan sebagai kebiasaan atau gaya hidup sehingga seringkali 

mengabaikan akademik kampus sebagai prioritas utama. Perkenalan 

masyarakat dengan gaya hidup dunia gemerlap dikarenakan oleh 
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beberapa penyebab, ada yang awalnya hanya penasaran ingin 

mencoba, ada pula yang disebabkan oleh ajakan teman untuk 

mengikuti gaya hidup moderen agar disebut gaul, sehingga gaya 

hidup seperti ini sudah bisa menjadi tren di kalangan mereka, bahkan 

menjadi semacam kebutuhan yang harus terlaksana sebagai media 

penghibur (http://www.duniaq-duniamu.com/ diakses tanggal 18 

Juni 2016 pukul 14.00 WIB). 

Karaoke sebagai gaya hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yaitu aspek sosial adalah struktur sosial dibanyak negara sedang 

berkembang (NSB) bersifat fertikal dan oleh karena itu berjenjang. 

Interaksi sosial bersifat otoriter, hubungan berlapis-lapis tersebut 

juga ditandai oleh adanya unsur paternalistik dan oleh karena itu 

juga sangat formal. Terkesan kurang luwes akibatnya proses 

pengambilan keputusan berjalan searah, otokratik dan tertutup, 

sering kali terjadi keputusan telah dibuat dalam kesempatan terpisah 

sebelum forum yang selayaknya dibutuhkan untuk itu. Dengan 

sendirinya kolektifisme dan loyalitas menjadi sangat penting, 

disamping itu peran keluarga, etnis, ras, agama dan wilayah keasalan 

juga menjadi faktor penentu pembentukan status dan struktur sosial. 

Aspek teknis adalah tantangan yang harus diperhatikan. Isu moral 

dan etika yang sering dihadapi dalam pendirian perusahaan antara 

lain: (1) Penggunaan bahan mentah dan bahan baku (2) Imbalan 

yang diberikan kepada para pekerja dan (3) Minimalisasi biaya-

http://www.duniaq-duniamu.com/


24 
 

 
 

biaya lain yang harus dikeluarkan. Aspek lingkungan atau 

antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang mamandang 

manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, dan juga dilihat 

sebagai sebuah teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan 

prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan 

kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling 

penting. Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap 

lingkungan kalupun itu ada itu semata-mata demi memenuhi 

kepentingan sesama manusia, kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap alam hanya merupakan perwujudkan kewajiban dan 

tanggung jawab moral terhadap sesama manusia 

(https:seratjumiten.wordpress.com diakses pada tanggal 20 Oktober 

2016 pada pukul 16.00 WIB).  

3. Penataan Tempat karaoke  

   Penataan merupakan kegiatan atau upaya untuk mengatur dan 

menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan 

kegunaan, bentuk  dan sifat penataan (Kamus Tata Ruang, Edisi I : 

1997).  Penataan semua kepentingaan secara terpadu, berdaya guna, 

serasi, selaras. Jadi, penataan tempat hiburan karaoke adalah tempat 

dimana melakukan kegiatan menyanyi yang dilakukan oleh 

seseorang atau banyak orang dengan iringan lagu baik yang 

berbentuk kata-kata, maupun lagu, dan perilaku yang dapat menjadi 

penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih serta tempat 
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hiburan karaoke tersebut memiliki izin mendirikan karaoke yang 

sesuai dengan proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, 

berdaya guna hasil, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta 

keterbukaan, persamaan hukum (http//articontohnya.blogsport.com 

diakses pada tanggal 20 September 2016 pada pukul 10.00 WIB). 

Tempat hiburan karaoke merupakan suatu tempat hiburan tersendiri 

bagi kebayakan orang, karena hiburan karaoke bisa membuat 

keadaan lebih rileks setelah seharian bekerja dan mengisi waktu. 

4. Konstruksi Sosial 

        Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah kabupaten Pati 

dalam penataa hiburan karaoke ini mengacu pada teori Berger dan 

Luckman tentang kontruksi sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus 

suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. 

Kontrusi sosial menurut Berger dan Luckman adalah suatu proses 

pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap 

lingkungan dan aspek luar dirinya yaitu makna subjektif dari realitas 

objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas 

kehidupan sehari-hari Teori L. Berger memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasikan kembali pengertian kenyataan dan 

pengetahuan dalam konteks sosial.  
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yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu 

tidak terpisahkan dengan masyarakat.Teori Berger dan Luckman 

dikaitkan dengan permasalahan tempat hiburan karaoke melalui 3 

(tiga) momen dialektis, yaitu:  

1. Eksternalisasi adalah usaha pencurahan atau ekspresi diri 

manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun 

fisik, jika dikaitkan dengan penataan hiburan karaoke di 

Kabupaten Pati maka dengan menjamurnya tempat hiburan 

karaoke di Pati membuat masyarakat mengikuti gaya hidup 

bebas yang semakin berkembang akibat Globalisasi. 

2. Objektivitas adalah hasil yang telah dicapai baik mental 

maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Jika 

dikaitkan dengan permasalahan maka dengan menjamurnya 

tempat hiburan karaoke di Pati malah menimbulkan 

penyimpangan yaitu semakin banyak karaoke yang tidak 

tertib maka Pemerintah Kabupaten Pati merumusakn Perda 

No. 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata untuk 

menertibkan karaoke. Selain itu karaoke banyak dikunjungi 

oleh berbagai kalangan berkisar umur 21-50 tahun, 

kebanyakan yang sudah bekerja dan berpenghasilan, seperti 

Pejabat, PNS, Aparat Hukum hingga Remaja. Keberadaan 

karaoke meresahkan masyarakat hal ini disebabkan karena 

dalam  karaoke pasti akan dipandu oleh Pemandu karaoke 
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(PK), sehingga akan menimbulkan pandangan yang negatif  

di kalangan masyarakat. 

3. Internalisasi adalah Proses internalisasi lebih merupakan 

penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran 

sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial berbagai macam unsur dari dunia yang 

telah terobjektifkan. Jika dikaitkan dengan teori tersebut 

maka karaoke tidak hanyak sebagai sarana untuk menghibur 

atau sekedar tempat untuk menghilangkan stres namun juga 

disalahgunakan sebagai tempat prostitusi, pengedaran 

narkoba, serta seks bebas. 

        Teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas 

Luckaman menjadi teori acuan dalam penelitian ini. Berger dan 

Luckman  mengatakan bahwa realitas dibentuk oleh realitas objektif 

dan relaitas subyektif. Berger dan Luckman mengatakan bahwa ada 

beberapa kekuatan dari kontruksi sosial. Pertama, bahasa adalah hal 

paling penting untuk membawa realitas ke dalam kehidupan 

masyarakat, mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. 

Kedua, konstruksi sosial dapat menandakan bahwa terdapat 

kerumitan dalam satu realitas. Ketiga, kontruksi sosial akan selalu 

hadir sesuai  dengan masyarakat dan waktu. Kontruksi sosial yang  

dilakukan setiap manusia akan terus menerus mempengaruhi dan 
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membentuk tingkah laku individu, sehingga realitas terlhat seperti 

sesuatu yang sudah melekat pada manusia.  

Konstruksi tersebut telah membuat gaya hidup masyarakat 

kabupaten Pati menjadi meningkat, terhadap menjamurnya tempat 

hiburan karaoke di Pati sehingga keberadaannya menjadi tidak 

tertib, selain itu tempat hiburan karaoke di Pati juga memberikan 

dampak, yaitu pandangan masyarakat terhadap tempat hiburan 

karaoke semakin buruk dan negatif, maka pemerintah kabupaten 

Pati merumuskan Perda No. 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pariwisata yang mengatur tentang penataan jarak tempat hiburan 

karaoke.  

          5.  Penelitian Yang Relevan 

Pada dasarnya penelitian kualitatif bertumpu pada suatu 

fenomena yang dijadikan sebagai landasan. Tema disini berarti 

esensi dari serangkaian peristiwa yang dapat dikelompokkan 

menjadi suatu konsep yang sama dan dapat direpresentasikan 

dengan rangkaian kalimat yang sama. Landasan yang digunakan 

untuk mengungkap fenomena dalam penelitian kualitatif, juga 

bersumber dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

 Permasalahan mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati 

dalam Penataan Tempat Hiburan Karaoke. Berikut ini adalah 
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penelitian terdahulu yang membahas mengenai Kebijakan 

Pemerintah dalam Penataan dan Pengelolaan Hiburan Karaoke: 

a. Penelitian yang dilakukan Mohammad Fathoni, tahun 2011 yang 

berjudul “Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati (kajian 

terhadap dampak sosial ekonomi bagi masyarakat kabupaten 

Pati)”. Fokus penelitian ini adalah dampak sosial ekonomi bagi 

Masyarakat kabupaten Pati. Hasil penelitian ini adalah tempat 

hiburan karaoke di Pati berpengaruh terhadap aspek sosial dan 

aspel ekonomi dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga 

berdampak langsung di kehidupan sosial yaitu berdampak 

positif  yaitu mengurangi pengangguran dan membuka lapangan 

kerja dan negatif yaitu kegiatan prostitusi meningkat, gaya hidup 

masyarakat kabupaten Pati meningkat. 

b. Penelitian yang dilakukan Master Amin, tahun 2011 yang 

berjudul “Pengelolaan hiburan karaoke dari aspek sosial, 

Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Pati”. Fokus penelitian 

ini adalah Pengelolaan Hiburan Karaoke dari aspek sosial. Hasil 

penelitian ini adalah dari aspek sosial berdampak sangat besar 

yaitu interaksi antara pemandu karaoke dan masyarakat kurang 

terjalin erat karena pandangan masyarakat terhadap tempat 

hiburan karaoke sudah buruk, hal ini justru berbalik dimana 

dampak hiburan karaoke dari aspek ekonomi menjadi semakin 
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membaik dengan adanya pajak yang dibayarkan pemilik karaoke 

kepada Pemerintah. 

c. Penelitian yang dilakukan Niluh Putu Widiartini, tahun 2012 

yang berjudul “Analisis Penerapan tarif pajak Hiburan atas dasar 

Hiburan Karaoke dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah 

di Kota Depok”. Fokus penelitian ini adalah tarif pajak Hiburan 

Karaoke di Kota Depok. Hasil penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah dari pengenaan pajak dan dari 

segi regulerend tujuan dan perubahan tarif yang ditetapkan oleh 

pemerintah adalah untuk mengontrol objek-objek pajak yang 

ada di daerah. 

d. Penelitian yang dilakukan Firman, tahun 2012 yang berjudul 

“Karaoke Keluarga sebagai gaya hidup di Perkotaan”. Fokus 

penelitian ini adalah persepsi masyarakat dan situasi sosial di 

masyarakat perkotaan. Hasil penelitian ini adalah karaoke 

keluarga telah mengubah pandangan miring mereka selama ini, 

karaoke sebagai suatu gaya hidup masyarakat perkotaan karena 

dengan karaoke mereka memperoleh kepuasan dan kesenangan 

yang mampu menghilangkan beban pikiran yang mereka 

rasakan. Berkumpul dan bercanda dengan teman teman di dalam 

ruangan karaoke dianggap sebagian masyarakat perkotaan 

sebagai salah satu cara yang ampuh untuk menghibur diri dan 

menghilangkan stres. 
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e. Penelitian yang dilakukan Stephanie Isabella K tahun 2012 yang 

berjudul “Kepatuhan Hukum Pengusaha Hiburan Karaoke 

dalam Pembayaran Royalti atas pengunaan Lagu” (Studi 

terhadap Para Pengusaha Karaoke di Bandungan di Kabupaten 

Semarang). Fokus penelitian ini adalah Pembayaran Royalti 

Pengunaan Lagu di Bandungan Kabupaten Semarang. Hasil 

Penelitian ini adalah pembayaran royalti di Bandungan sudah 

berjalan dengan baik dengan adanya berbagai macam lagu 

original yang ditawarkan. 

f. Penelitian yang dilakukan Subhi Aziz Suryadi tahun 2011 yang 

berjudul ”Interaksi Sosial antara Pekerja seks Komersial (PSK) 

dengan masyarakat (Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi 

Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang)”. Fokus penelitian ini 

adalah Interaksi PSK terhadap masyarakat dan dampak 

masyarakat terhadap adanya PSK. Hasil penelitian ini adalah 

Interaksi Sosial, Kontak Sosial, dan Komunikasi Sosial PSK 

dengan masyarakat, semua berjalan dengan baik tidak pernah 

terjadi konflik ataupun perselisihan, hal ini sesuai dengan 

Interaksi Sosial yang terjadi antara PSK dengan masyarakat di 

kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang.  

Dari beberapa Penelitian relevan tersebut dapat dikaitkan dengan 

permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai kebijakan pemerintah di 

kabupaten Pati dalam penataan hiburan karaoke dan respons pengusaha 
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dan masyarakat sekitar di kabupaten Pati bahwa setiap daerah pasti  

mempunyai tempat hiburan karaoke namun, setiap daerah itu pula 

memiliki masalah yang beranekaragam sehingga perlu adanya evaluasi 

dari pemerintah mengenai permasalah tersebut. 

  Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah 

mengkaji tempat hiburan karaoke di Pati, metode yang digunakan dalam 

penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Persamaan metodelogi penelitian juga terdapat dalam  

teknik keabsahan data melalui trianggulasi sumber serta berada pada 

lokasi yang sama. 

Perbedaan dalam penelitian ini, dengan yang peneliti lakukan 

terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah tentang penataan tempat hiburan karaoke, sedangkan 

dalam penelitian yang relevan ini berfokus pada dampak sosial ekonomi, 

bagi masyarakat kabupaten Pati. Maka dari penelitian yang dihasilkan 

akan merumuskan penelitian yang baru tentang bagaimana penataan 

tempat hiburan karaoke di kabupaten Pati. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

identifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka 

kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi 
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pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling 

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk 

proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 

2011:60). 

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan penulis sebagai berikut 

salah satu adalah keberadaan  tempat hiburan karaoke di kabupaten Pati 

meresahkan warga karena keberadaannya memberikan dampak yang 

buruk dan negatif  serta dengan menjamurnya tempat hiburan karaoke 

menjadi semakin tidak tertib sehingga dirumuskan bahwa: Bagaimana 

kebijakan pemerintah kabupaten Pati dalam penataan hiburan karaoke, 

bagaimana respons pengusaha dan masyarakat terhadap kebijakan 

tersebut, apakah penataan hiburan karaoke di Kabupaten Pati sudah 

berjalan atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga 

pemerintah Kabupaten Pati merumuskan Perda No. 8 tahun 2013 

tentang penyelenggaraan pariwisata yang berada pada pasal 25 ayat 1 

yang berbunyi lokasi jenis usaha sebagaimana dimaksud  paling sedikit 

berjarak 1.000 meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, 

perkantoran, dan rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel 

berbintang, sementara itu kondisi dilapangan  hampir semua tempat 

karaoke di Pati tidak ada yang berada di radius 1.000 m. Akibatnya 

semua tempat karaoke di Pati yang berjajar di sepanjang jalan pantura 

harus merelokasikan dari tempat semula. Hal ini, akan menimbulkan 

berbagai pandangan negatif akan muncul di masyarakat, sehingga akan 
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menimbukan pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga peneliti 

ingin mengetahui respons pengusaha dan masyarakat mengenai 

penataan hiburan karaoke tersebut, permasalahan ini akan dikaitkan 

dengan teori Berger dan Luckman tentang teori kontruksi sosial yang 

menjelaskan tentang realitas sosial dengan memisahkan pemahaman 

dan kenyataan dan pengetahuan sebagai landasan teori. Oleh karena itu, 

pemerintah khususnya di kabupaten Pati sebagai upaya meningkatkan 

ketertiban di dalam Penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati. 

                 Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

        PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai kebijakan 

pemerintah kabupaten Pati dalam penataan hiburan karaoke ini, dapat 

diperoleh simpulan, sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah kabupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan 

karaoke telah dirumuskan dalam Perda No. 8 tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan Pariwisata, dalam Perda tersebut mengatur mengenai 

penataan tempat jarak lokasi dengan warga, penataan izin mendirikan 

karaoke, penataan waktu operasional, penataan pengunjung karaoke. Dari 

17 tempat hiburan karaoke yang ada di kabupaten Pati, terdapat 9 karaoke 

yang tidak sesuai dalam pelaksanaan peraturan daerah mengenai penataan 

tempat hiburan karaoke. 

2. Respons Pengusaha karaoke menolak adanya kebijakan pemerintah 

kabupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan karaoke diantaranya 

yaitu, Pegawai karaoke, Pemandu karaoke. Lain halnya dengan respons 

masyarakat yang mendukung adanya kebijakan pemerintah kabupaten 

Pati dalam penataan tempat hiburan karaoke diantaranya yaitu, 

masyarakat sekitar, pelajar, ormas NU, aparat polisi/ hukum, warga 

pesantren, ibu rumah tangga. Namun terdapat elemen masyarakat yang 

menolak adanya kebijakan pemerintah yaitu Pengunjung karaoke. 
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B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dengan judul kebijakan pemerintah kabupaten Pati dalam 

penataan tempat hiburan karaoke, adalah sebagai berikut; 

1. Kepada pemerintah, pemerintah harus meningkatkan dan 

memaksimalkan dalam pelaksanaan Perda No. 8 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pariwisata mengenai penataan tempat hiburan 

karaoke. 

2. Kepada Pengusaha karaoke, agar melaksanakan dan mendirikan 

tempat karaoke sesuai dengan yang diatur dalam Perda No. 8 tahum 

2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata mengenai penataan tempat 

hiburan karaoke. 

3. Kepada masyarakat kabupaten Pati, masyarakat harus lebih peduli 

terhadap tempat hiburan karaoke di lingkungannya, jika dirasa ada 

tempat karaoke yang terselubung bisa langsung melaporkan. Memberi 

dukungan dengan cara melaporkan karaoke yang melanggar Perda, 

untuk mendukung upaya pemerintah dalam penataan tempat hiburan 

karaoke. 
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