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TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak George selaku Maneger di Pesona Karaoke Bandungan. 
Waancara pada tanggal 07 januari – 05 febuari 2017.

No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimanahubungan kerja 

Pesona karaoke dengan 
PK?

ya kalau ada PK yang mau kerja di sini (Pesona Karaoke) 
ya kami terima saja asalkan kuota untuk  PK masih ada.

2 kuota seperti apa maksud 
anda ?

Jadi kalau di Pesona karaoke itu jumlah Pemandu karaoke 
di sesuaikan dengan jumlah room yang ada jadi siapa saja 
PK yang datang di sini (Pesona karaoke) kami terima bila 
memang kuota untuk pemandu karaoke masih ada dan 
lansung kami berikan KTA (kartu tanda anggota). Itu 
sudah peraturan Paguyuban.

3 Berarti PK yang kerja di 
Pesona terdaftar sebagai 
anggota di pesona ?

Iya, tetapi PK yang bekerja disini ada batas waktunya. 
Setiap 6 bulan kita ganti lagi. Ya tergantung kerjanya lah, 
kalau bagus kita pertahankan kalau tidak ya kita ganti. 

4 bagaimana bagi hasil 
antara Pesona karaoke 
dengan Pemandu karaoke 
(PK)  ?

Pesona karaoke kan ada 4 jadi harga PK dan Room (ruang 
karaoke) di setiap Pesona juga berbeda. Kalao biasanya di 
pesona 3 dan 4 harga PK  Rp 80,000 / jam dan di bagi 
untuk Perusahaan (Pesona Karaoke) sebesar  Rp 20,000, 
jadi yang di terima PK/ jam ya Rp 60,000. Untuk harga 
Room di pesona 3 dan 4 berfariatif tergantung fasilitas dan 
kapasitas yang biasa di tarif Rp60,000 sampai Rp 70,000, 
dan untuk Room yang VIP Rp 90,000.

5 bila mana stok PK di 
Pesona telah habis di 
booking dan masih adanya 
pelnggan yang memesan 
room dan PK. bagaimana 
stretigi anda terkait masalh 
ini ?

Kalau stok PK di salah satu Pesona sudah habis maka  itu 
menjadi tanggung jawab PTL untuk mencari PK  di 
Pesona yang lainya yang belum di booking/ PTL biasa 
mencari di tempat karaoke cabang Pesona atau ke panti 
tempat PK biasa berkumpul. Intinya itu menjadi tanggung 
jawab PTL.

6 bagaimana proses kerja 
dari PTL di pesona 
karaoke?

kerja PTL ya cari PK,antar  jemput PK, dan antar PK ke 
room (ruang karaoke) dan juga biasanya PTL menawarkan 
PK kepada Pelanggan.

7 apakah PTL juga memiliki tidak. Soal mengeluarkan dan mempekerjakan PK di sini 
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fungsi mengeluarkan  dan 
mempekerjakan PK di 
Pesona?

(pesona karaoke) masih kewenangan saya (sebagai 
menager). PTL Cuma saya berikan tugas untuk 
mengontrol kerja PK di lapangan dan juga mencarikan 
PK.

8 kontrol seperti apa ? :ya kalau ada laporan dari pelaggan terkait kerja PK dan 
kalau ada PK yang langgar aturan. Pokoknya PTL lah 
yang menilai kerja PK di sini (Pesoan Karaoke).

9 aturan seperti apa yang di 
terapkan Pesona Karaoke 
kepada PK ?

Kalau peraturan Perusahaan (Pesona) sendiri ada tetapi 
tidak  tertulis.  Peraturan yang berlaku  di atur oleh 
panguyuban dan di sepakati bersama. Misalnya : PK 
yang pada jam kerja (memandu karaoke) pergi bersama 
pelanggan untuk ngamar (pesan kamar di hotel) akan 
mendapatkan teguran / langsung di keluarkan, misalnya 
Kalau ada PK yang terbukti menggoda warga Bandungan 
yang sudah beristri akan langsung di keluarkan dari 
Bandungan, misalnya PK yang sudah memiliki KTA 
(kartu tanda anggota ) di suatu tempat karaoke dan pada 
jam kerja di boking pelanggan untuk pergi berkaraoke di 
tempat lain (tempat karaoke lain) akan mendapatkan 
sangsi Rp 1000,000 / di cabut KTAnya kalau sudah di 
cabut KTAnya di jamin PK ini tidak akan di terima kerja 
lagi di Tempat karaoke lain (tempat karaoke di wilayah 
Bandungan). Tetapi untuk masalah yang satu ini jarang 
terjadi di Pesona karaoke. 

10 Bagaiman sejarah 
terbentuknya Pesona 
karaoke ini ?

Terbentuknya kalau tidak salah pertengahan tahun 
2000an. Pada awalnya Pesona karaoke Cuma 1 saja ya 
yang di jln widosari itu milik bapak Agus, kemudian 
ditambah lagi jadi 4 sekarang, tapi Pesona 2 Pemiliknya 
bedah mas, itu milik kerabatnya pak Agus, kalau Pesona 3 
dan 4 juga atas nama Bapak Agus, tetapi untuk 
pembangunanya modalnya dari kerabat yang lain, jadi 
Pesona 3 dan 4 milik beberapa orang walaupun tetap atas 
nama Bapak Agus

11 Bagaimana proses 
managemen di Pesona 
Karaoke
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Wawancara Bersama Rohiim Seorang Pengantar Tamu Losmen di Pesona Karaoke 
Bandungan. Wawancara pada tanggal 11 febuari – 25 maret 2017

No Pertanyaan Jawaban
1 bagaimana tugas anda sebagai 

PTL di Pesona karaoke ?
Kerja Kami (PTL) antar, jemput PK dan juga 
memasukan PK ke dalam Room (ruang karaoke) 
bila di booking, selain itu juga sebagai keamanan 
kepada PK bila adanya pelakuan buruk dari 
pelanggan dan kami (PTL) di beri perintah untuk 
menilai kerja PK seperti seberapa banyak  pelanggan 
yang megunakan jasanya

2 kata pak Geoege (maneger) 
kalau tugas anda sebagai  PTL  
juga yang mengotrol kinerja PK 
di lapangan ?

kontrol PK dilapangan ya juga menjadi tugas kami 
(PTL)

3 kontrol seperti apa ? banyak mas. Misalnya : kalau adanya laporan dari 
pelanggan entah kehilangan barang atau pelayanan 
PK yang kurang memuaskan (prilaku PK terhadap 
pelanggan), kalao ada PK yang langgar 
peraturan, dan kalau Pknya jarang di pakai 
(booking) pelanggan itu juga di nilai mas.

4 jadi penilaian PTL terhadap PK  
berpengaruh ya terhadap kerja 
PK di Pesona?

ngaruh lah mas, kalau memang kerjanya ngak becus 
dan ceweknya  blagu (sombong) sama Kami 
(PTL)  ya tak  keluarkan dari sini (Pesona).  Di 
Bandungan pemandu karaokenya banyak kok

5 jadi  PTL  juga memiliki fungsi / 
kewenangan untuk 
memberhentikan PK di Pesona ?

ngak gitu juga mas. Kalau yang masukin dan 
keluarin  Pknya  tetap  jadi kewenangaan Bos 
(maneger),  kalau tugas kami (PTL) kan hanya 
mengontrol dan menilai kerja cewek-cewek itu (PK) 
dan nyariin PK .
ya kami di sini (Pesona) ada evelausi anggota setiap 
minggu. ),  jadi kalau ada PKyang kerjanya tidak 
becus aku laporkan  ke Bos (maneger) pasti 
langsung diberhentikan dari sini (Pesona) dan kami 
(PTL) di tugaskan  nyari PK untuk gantiin cewek 
(PK)  yang dikeluarkan itu.

6 bagaiaman dan di mana anda wah kalau di bandugan cari PK gampang. Aku biasa 
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mencari PK pengganti bila mana 
ada PK yang di   keluarkan ?

hubungi kenalan-kenalan (PK) ku kalau memang 
mau kerja di pesona ya aku bilangin sama Bos 
(maneger).

7 bila mana stok PK di Pesona 
sudah habis dan masih adanya 
room yang kosong dan ada 
permintaan pelanggan terhadap 
PK, biasanya anda mencari PK 
ini di mana saja ?

ya seperti yang sudah saya katakan tadi (seperti 
jawanban di atas). Bandungan Pknya banyak mas, 
untuk cari PK gampang sekali lah malah PK yang 
antri mau kerja di pesona.

16 Apakah mas mendapatkan 
imbalan dari pelanggan bila 
sudah mencarikan PK ?

kalau soal imbalan ya diksaihlah, kan sama-sama 
senang, tapi aku ngak minta loh sama pelanggan

8 apakah PTL sering juga di minta 
tolong oleh PK untuk 
mencarikan Pelanggan ?

ya ngak seringan juga, tapi ada juga yang minta 
tolong kalau lagi sepi.

9 kalau mas sudah tolongin di 
kasih imbalan ngak ?

ya kalau untuk uang rokok dikasihlah.

10 mas , tadi  kenapa Pknya kok 
tidak mau di ajak karaoke ? dan 
katanya PK tanya PTL dulu ?

itu alasanya saja mas, PK disini (Pesona Karaoke ) 
memang milih-milih (selektif)  tamu mas. 

11 milih-milih gimana mas ? ya kalau tamunya sudah umuran (sudah tua) Pknya 
pasti tidak mau, ya lihat dari penampilannya juga 
(gaya berpakaian), datang kesini pake apa (jenis 
kendaraan), apalagi kalau tamunya badanya bau 
pasti PKnya ngak mau.  

12 kalau kayak begitu apa ngak ada 
pelanggan yang kompalin?

ya ada, aku sering dapat laporan dari pelanggan ya 
tak marahin Pknya kalau ngak mau. aku sering dapat 
laporan dari pelanggan ya tak marahin Pknya kalau 
ngak mau. Kalau nanti  PK bilangin aku saja nanti 
aku carikan yang cakep (sembari menawarkan)

13 apakah tamu sering meminta 
bantuan PTL untuk dicarikan PK 
?

ngak juga, tamu (pelanggan) biasanya datang 
karaoke bisa langsung milih PK di aquarium kok, 
tapi ada  juga yang mesan PK dulu melalui PTL 
sebelum kesini (Pesona Karaoke)

14 bagaimana cara pemesanan PK 
dari Pelanggan ?

seperti yang sudah saya katakan ya pelanggan dapat 
langsung memilih PK di aquarium dan nanti 
aku (PTL) langsung dihubungai kasir untuk 
mengantarkan PK ke dalam ruangan. Ya kalau PK 
sudah pada kerja (dibooking) nanti kami (PTL) 
diminta untuk cari PK  (PK free lane) lagi .

15 maksud saya pemesanan PK dari 
Pelanggan melaui mas sebagai 
PTL ?

yo biasanya tamu yang pesan PK dari aku ya yang 
sudah sering datang karaoke ke sini (orang yang 
sudah dikenal ). biasanya yang sering boking cewek-
cewek (PK) tu orang-orang besar mas (nama orang 
yang dimaksud sengaja tidak dicantumkan oleh 
Peneliti). Biasanya kalau  booking Pemandu 
Karaoke (PK) pasti yang highclass (kelas tinggi) 4-5 
orang
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Wawancara Bersama Erin selaku Pemandu Karaoke di Pesona Karaoke Bandungan. 
Wawancara pada taggal 18 – 02 -2017.

No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana caranya anda 

dapat bekerja di Pesona 
Karaoke ?

supaya bisa kerja di Pesona aku mintain tolong sama 
PTLnya, nanti PTLnya tiggal sampaikan saja ke 
Manager. 

2 Berarti agar dapat bekerja 
di Pesona harus melalui 
PTL ?

Ya aturanya  kayak gitu lah mas, 

3 Bagaimana cara anda 
memperoleh pelanggan di 
Pesona karaoke 
Bandungan ?

Kalau nyari Pelanggan di pesona ya tiggal nunggu saja di 
akuarium (ruang tuggu bagi PK), kalau lagi sepi ya aku 
mintain tolong sama PTLnya untuk dicarikan tamu

4 Apakah ada imbalan yang 
anda berikan  kepada PTL 
bila sudah dicarikan 
Pelanggan ?

Ya pasti. aku (PK) sering kok dimintain uang rokok 
sama masnya (PTL) kalau udah dapat pelanggan, 
biasanya semalam aku tekor sampai 30 ribu. lah kalo 
ngak gitu nanti ngak dibantuin lagi sama PTL 
(memperoleh pelanggan)

5 Berarti anda sangat 
bergantunga pada PTL ya 
dalam memperoleh  
pelanggan ?

Ya kalau bergantung sih ngak juga, tapi kan di sini ngak 
setiap harinya  rame kan, palingan jumat sama sabtu aja, 
lah pas kalau lagi sepi ya tak mintain tolong sama 
PTLnya 

6 Dalam menjalani profesi 
sebagai PK apakah anda 
juga memeiliki pelanggan 
tetap ?

Iya lah .punya pelanggan yang paling utama dong bagi 
PK, makanya aku kerja di Pesona,  kalau ngak ada 
pelanggan mau dapat uang dari mana PK-PK ini. 
pemandu karaoke (PK) di Bandungan itu banyak banget  
mas dan semuanya pada bersaing untuk dapat pelaggan, 
makanya kalau aku (Erin) ngak punya langganan 
(pelanggan tetap) ya mendingan aku (Erin) ngak usah 
jadi LC (singkatan lain dari Pemandu Karaoke)

7 Apakah pelanggan tetap 
dalam hal memesan anda 
sebagai PK juga harus 
melaui PTL ?

Ngak juga biasanya kalau akau lagi kosong ya nanti aku 
hubungi, atau biasanya juga mereka (pelanggan) mesan 
lewat PTL.

8



79

Wawancara kepada A (nama disamarkan) merupakan Pemandu Karaoke yang 
berstatus freelane di Bandugan. Wawancara pada tanggal 18 -02- 2017.

No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah anda sering mengunakan jasa 

PTL agar dapat melayani pelanggan di 
suatu tempat karaoke ?

Tidak sering. kalau aku lagi ada pelaggan ya 
aku ngak hubugani mereka dan juga kalau aku 
di hubugani mereka (PTL) sedang aku lagi 
layani pelanggan ya tak tolak. Ya kalau lagi 
sepi biasanya aku minta tolong PTL untuk 
nyariin tamu (pelanggan)di Pesona Karaoke 
nanti aku langsung dihubungi dan dijemput ke 
kos.

2 Adakah imbalan yang nada berikan 
kepada PTL bila mana sudah di 
carikan pelanggan ?

Ya pasti.. di pesona ka n  sejamnya aku dapat 
60 ribu dan aku bagi sama  PTLnya 20ribu 
sampai 30, ya hitung-hitung  karena sudah 
dicariin tamu (pelnggan) dan supaya nantinya 
masih dicarikan tamu lagi sama PTLnya

3 Apakah imbalan yang anda berikan 
kepada PTL sudah merupakan 
kesepakatan ?

Iya. kan aku sudah sering di ajak temani tamu 
sama PTL ya harganya memang kayak begitu, 
kadang ada juga PTL yang minta lebih bila 
aku di booking lama sama pelanggan. kalau 
diminta lebih aku malas lah mas di ajak lagi 
sama mereka (PTL) mending aku ke JV 
(temapt karaoke lain)

4 kalau di Bandugan aku banyak 
kenalan PTL, lah kalau hanya satu 
PTL saja   nanti  aku  nyari pelanggan 
malah susah dong ?

Ya pengen juga, tapi kan aku baru di sini 
(Bandugan). Kalau kerja free lane aku bebas 
jadi mau temani siapa saja ngak harus di atus 
sana sini, tapi dapat tamunya susah.   kalau 
kerja di karokean enak mas, setiap saat pasti 
dapat tamu. Ya nantilah kalau ada yang nawar 
kerja di karokean ya aku mau.

5 Berarti dalam hal memperoleh 
pelanggan anda tidak bergantung sama 
satu PTL saja ?

Ya ngak lah mas,, kalau Cuma seorang saja ya 
repot. kalau di Bandugan aku banyak kenalan 
PTL, lah kalau hanya satu PTL saja   nanti  
aku  nyari pelanggan malah susah dong.

6
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Wawancara kepada Dewi seorang PK yang bekerja di Pesona Karaoke. wawancara 

pada tanggal 25 maret 2017.

No Pertanyaan Jawaban 

1  kenapa tadi tidak mau di ajak 

karaoke?

Kan aku sudah di booking mas

2 Tapi kenapa PTL baruanda 

mau di ajak karaoke ?

Sebernarnya kau sudah di booking mas, lah kalau 

PTLnya suruh temani ya tak temani lah mas.

3 Katanya anda pilih-pilih 

pelanggna ya (selektif) ?

aku tidak milih-milih pelangganlah mas, dapat 

pelanggan aja susah.  aku ngak mau karena takut 

kalau sudah dibooking orang melalui PTL nanti aku 

malah di marahin sama PTLnya

4 Berarti dalam memperoleh 

pelanggan juga harus melalui 

PTL ya?

Ya begitulah jadi aku kalau udah dibooking dari PTL 

aku (PK) ngak boleh terima tamu seenaknya, ya harus 

tanya mereka dulu (PTL)

5 harusnya kan anda dapat 

langsung mencari pelnggan 

bila mana sudah bekerja di sini 

(Pesona) ?

ya harusnya aku bisa saja terima tamu tanpa harus 

dari mereka (PTL), tapi ngak apa-apalah mas, kan 

sama-sama cari duit, nanti malah masalah sama 

mereka (PTL)

6 Masalah apa yang nada 

takutkan dari PTL ?

Wah kalau masalah sama mereka (PTL) nanti malah 

aku dikeluarkan dari sini (Pesona karaoke)

7 Memangya PTL memiliki andil 

untuk mengeluarkan PK ?

Yo nanti kan di laporin yang ngak benar sama 

manegernya ya aku di gantikan sama yang lain mas 

(PK  lain)


