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ABSTRAK 

 

Sebuah kebijakan perkotaan dalam pendekatan urban politics merupakan 
sebuah upaya untuk melakukan pembangunan perkotaan. Namun di satu sisi, sebuah 
kebijakan sendiri tidak akan bisa dilepaskan dari aspek politik yang membentuknya. 
Maka dari itu, pendekatan urban politics yang melihat sebuah kebijakan 
pembangunan perkotaan akan berkaitan erat dengan konstelasi politik lokal dimana 
sebuah isu terkait kebijakan perkotaan tertentu diambil serta dampak yang dihasilkan. 

Dalam sengketa kebijakan reklame yang diambil oleh Pemkot Surabaya 
sebagaimana diangkat dalam penelitian ini, perwali 56 & 57 menjadi titik awal 
sengketa yang menyebabkan resistensi dari DPRD Surabaya dan pengusaha reklame 
kemudian membentuk sebuah rezim dengan kepentingan bersama untuk menolak 
diberlakukannya perwali tersebut. Sengketa reklame di Surabaya ini menjadi menarik 
untuk dikaji mengingat perwali 56 & 57 sendiri berumur tak lebih dari 2 bulan, dan 
kemudian  direvisi menjadi perwali 70 & 71. Fenomena ini menunjukkan bahwa 
konstelasi politk lokal Surabaya dalam sengketa reklame sarat akan kepentingan yang 
sangat besar. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus lantaran permasalahan yang 
tengah diangkat dalam penelitian ini lebih terlihat sebagai sebuah kekhususan 
fenomena politik yang terjadi di Surabaya. subejek penelitian yang ada dalam 
penelitian ini yakni DPRD Surabaya, Pemkota Surabaya serta Pengusaha reklame 
yang ada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan wawancara dan studi literatur 
dalam melihat bagaimana dinamika politik kota ini terjadi di Surabaya. 

Sengketa reklame di Surabaya menunjukkan, bahwa kebijakan Pemkot 
dalam pewali 56 & 57 menjadi sumber perselisihan lantaran tidak dilibatkannya 
setiap pihak yang berkepentingan dalam keluarnya kebijakan tersebut. Keluarnya 
perwali 56 & 57 secara tiba-tiba dan mengabaikan politik akomodatif sebagaimana 
syarat untuk melakukan pembangunan perkotaan dalam pendekatan rezim 
menyebabkan pembangunan perkotaan dalam sudut pandang urban politics menjadi 
terhambat. Terbentuknya rezim-rezim yang ada dalam sengketa politik kota ini 
menunjukkan bahwa intensitas konflik sarat akan kepentingan-kepentingan yang 
tidak terakomodasi. Keluarnya perwali 70 & 71, setelah konstelasi politik yang 
terjadi di Surabaya, setidaknya menjadi jalan keluar dalam sengketa reklame 
surabaya. 
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