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ABSTRAK 

 Implementasi kebijakan pemerintah perizinan penyelenggaraan reklame 
videotron di kota Surabaya sesuai dengan Perwali Nomor 85 tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di kota Surabaya dalam rangka menjaga 
estetika kota Surabaya. Dalam hal ini menjaga estetika kota Surabaya 
dimaksudkan ketika para pengusaha biro reklame yang ingin mendirikan 
usahanya di ruang publik mereka harus mentaati peraturan yang sudah ditentukan 
agar ketika mereka menyelenggarakan usahanya di ruang publik itu tidak sampai 
menimbulkan kesenjangan di lapangan karena kita tahu sendiri bahwa Surabaya 
ini menjadi salah satu kota dengan penataan yang paling baik di asia tenggara dan 
tentu saja kita tidak mau keestetikaan kota kita menjadi menurun karena adanya 
kesalah dalam penataan lokasi dan posisi reklame di kota Surabaya ini.  

 Penelitian yang peneliti gunakan ini adalah penelitian yang menggunakan 
metode kualitatif dengan teori yang digunakan adalah teori implementasi 
kebijakan yang dianut oleh Merilee S. Grindle. Pendekatan kebijakan yang 
peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan top-down karena dalam 
proses perizinan reklame videotron ini juga mendapatkan pengaruh dari 
pemerintah pusat dimana regulasi yang pemerintah pusat terapkan juga sama yang 
diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya. 

 Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri 
dalam implementasi kebijakan perizinan reklame videotron ini menunjukan 
bahwa kinerja pemerintah kota Surabaya beserta dinas pemberi izin sendiri sudah 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada namun 
dalam penyelenggaraannya dilapangan ditemukan beberapa fenonema politik 
yang menjembatani proses perizinan reklame videotron di kota Surabaya ini 
dengan latar belakang sosial para elit pengusaha reklame agar proses perizinan 
mereka dapat dipermudah.fenomena politik ini sendiri juga merugikan bagi 
mereka yang wilayah persilnya terdampak oleh konstruksi reklame videotron ini. 

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Videotron, Pendekatan top-down, Teori 
Implementasi. 
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Media merupakan salah satu alat penyalur informasi-informasi yang 

memiliki sifat dan karakter tertentu. Saat ini banyak sekali dan kita juga sangat 

mudah mengkases guna mendapatkan informasi melalui berbagai macam media 

yang telah disediakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang juga 

mencari keuntungan di dalamnya. Media yang saat ini menjadi salah satu cara 

untuk mendapatkan keuntungan dari produk/jasa yang dipasarkan oleh 

pemiliknya. Media juga memiliki banyak variasi yaitu media cetak, media 

elektronik. Untuk media cetak sendiri ada yang namanya Koran, majalah, tabloid, 

reklame, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik sendiri memiliki lebih banyak 

variasi lagi seperti televisi, internet, radio, dan lain-lain. Pada umumnya media itu 

selalu menyampaikan hal yang isinya bersifat positif, namun dalam masa kini 

banyak sekali media yang isinya positif namun ketika orang-orang yang mengerti 

media bisa-bisa yang awalnya bersifat positif isinya menjadi negatif dan akhirnya 

merugikan beberapa pihak yang ada/tidak ada kaitannya dengan hal yang di 

informasikan melalui media tersebut. Salah satu media elektronik yang peneliti 

angkat kali ini adalah reklame elektronik berbentuk videotron. Reklame videotron 

merupakan sebuah media periklanan dalam bentuk elektronik yang memiliki 

beberapa animasi/pergerakan iklan seperti di televisi, media videotron sendiri 

memiliki tingkat ketertarikan sendiri karena iklannya lebih menunjukan isi lebih 

dari produk yang dipasarkan oleh perusahaan yang mengiklankan produknya 

lewat jasa advertisement yang menggunakan videotron. Nominal yang diberikan 
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oleh jasa periklanan sendiri terhadap konsumen yang ingin memasang iklan 

melalui videotron itu sendiri tidak murah, sampai berjuta-juta karena media yang 

digunakan sendiri pun asal usulnya juga mahal. Di kota Surabaya ini sendiri ada 

banyak media periklanan videotron yang tersebar di beberapa titik di kota 

Surabaya, ada yang di perempatan lampu merah jalan raya kenjeran, lalu di jalan 

raya kertajaya menuju jalan Sulawesi, ada juga yang menempel di jalan 

gemblongan arah ke tunjungan, dan masih banyak lagi posisi videotron yang 

lainnya. Dalam Peraturan Walikota Nomor 85 tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Reklame di kota Surabaya, reklame videotron ini sendiri 

termasuk dalam reklame film atau slide yang merupakan sebuah reklame yang 

diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (Celluloide) berupa kaca atau 

film, ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau

dipancarkan sebagai mana yang tertera pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 

22. Dalam perkembangannya media periklanan videotron ini menjadi bahan 

lirikan oleh para birokrat dan para masyarakat Surabaya karena banyak diantara 

mendapat banyak masalah, dimulai dari konstruksi dari videotron sendiri 

kebanyakan konstruksi videotron sendiri selalu menempel pada bangunan milik 

seseorang atau bahkan sampai menempel pada bangunan cagar budaya kota 

sehingga konstruksinya sampai merusak bangunan cagar budaya tersebut, ada 

juga yang harus menggunakan tiang penyangga yang ukurannya besar dan 

sampai-sampai melubangi atap pemilik lahan yang terkena imbas dari 

pembangunan dari media periklanan videotron ini. Sampai saat ini pun media 

periklanan videotron ini semakin menjamur dan semakin gencar dalam 
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pembangunaannya, dalam media periklanan videtron ini hal yang 

dipermasalahkan lainnya adalah izin dan prosedur perizinan penerbitan media 

periklanan videotron ini. Beberapa bulan terakhir ini penerbitan izin videotron ini 

seperti dimudahkan saja prosesnya tanpa memerhatikan prosedur yang sebenarnya

dan juga pemilik lahan sepertinya juga bekerjasama dengan para pemilik jasa 

periklanan yang memiliki media videtron tersebut dalam pembangunan tiang 

penyangga dan pendirian konstruksi dari media videotron sendiri. Dalam peizinan 

periklanan sendiri harus juga melalui prosedur perizinan yang di antaranya adalah 

izin mendirikan banguan (IMB) karena dalam mendirikan sebuah media perikalan 

baik itu cetak maupun elektronik tentu memiliki batasan baik itu ukuran media, 

tinggi penyangga media beserta batasan yang lainnya. Namun dalam 

perkembangannya penerbitan izin reklame videotron ini seakan-akan hanya 

menjadi prosedur yang terabaikan dan terindikasi ada beberapa kerjasama yang 

tidak lurus antara pemilik jasa periklanan dengan para anggota birokrat yang juga 

membantu dalam penerbitan izinnya karena adanya proses yang berbelit-berbelit 

dan proses pembuatan perizinan yang cukup memakan waktu sehingga yang 

dirasakan oleh pengusaha reklame sangat lama, sehingga mereka melakukan 

sebuah lompatan politik agar proses perizinan mereka cepat selesai dan reklame 

videotron milik mereka dapat di tayangkan. Dalam penelitian ini dapat dilihat 

bahwa mendirikan media periklanan videotron semudah itu saja. Seperti salah satu 

reklame yang ada di perempatan jalan raya kenjeran itu, 2 bulan sebelumnya 

reklame videotron ini belum ada namun tidak lama kemudian di tempat tersebut 

tiba-tiba berdiri sebuah konstruksi bangunan kerangka besi yang sangat kokoh dan 
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tidak lama akhirnya media periklanan videotron itu berdiri dengan mudahnya. 

Padahal konstruksi media periklanan videotron tersebut menembuas atap sebuah 

rumah atau sebuah depot penjual makanan yang berada di tempat itu.

Perizinan sendiri ini sebelumnya sudah diatur dalam peraturan walikota 

nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame dan juga 

peraturan walikota nomor 22 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan 

walikota nomor 9 tahun 2003 tentang tata cara penyelenggaraan reklame di kota 

Surabaya. Dalam penerbitan izin dan pendirian sebuah konstruksi reklame sendiri 

dalam perwali tersebut semuanya sudah diatur dengan baik dan juga prosedur 

permohonan izinnya sudah ada semua, namun saat ini permohonan izin ini 

sekarang menjadi hal yang disepelekan, ditengarai ada beberapa hal yang dapat 

diumpamakan “pokok reklame berdiri dulu dapat pemasukan dapat untung 

masalah izin pemerintah nanti bisa diatur”. Diterbitkannya Perwali ini karena 

adanya beberapa masalah dalam perizinan reklame videotron, baik itu 

pengusahanya maupun konstruksi reklamenya sehingga para pelaku usaha 

reklame videotron ini perlu untuk diikat dalam sebuah aturan agar mereka juga 

bisa diajak untuk menjaga estetika kota Surabaya karena pada tahun-tahun 

sebelumnya reklame videotron ini sempat belum bisa diterima oleh masyarakat 

karena ukurannya yang cukup besar dan konstruksi reklame yang kebanyakan 

selalu merugikan masyarakat yang terdampak persilnya dan juga perwali ini 

muncul karena banyak sekali reklame videotron yang menyalahi peraturan seperti 

ketika para pengusaha reklame yang ingin menyelenggarakan kegiatan bisnis 

reklame videotronnya di ruang publik, kebanyakan dari mereka mendirikan 
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konstruksi reklame dahulu dan ada yang sudah menayangkan produk-produk dari 

perusahaan yang memasang iklan namun proses administrasinya belum selesai 

seperti proses perizinan dan pembayaran retribusi pajak reklame, sehingga hal 

seperti ini yang dirasa perlu ditertibkan agar tidak terjadi kesejangan antar 

pemangku kepentingan di lapangan.

Disinilah hal yang dipermasalahkan sebenarnya kenapa mudah sekali 

mendirikan media reklame elektronik sejenis videotron begitu saja yang 

notabenenya media periklanan ini memiliki nilai jual yang lebih mahal dan juga 

tentu saja pemerintah mengenakan nominal pajaknya pun juga tidak murah 

terhadap reklame jenis ini. Dalam mendirikan media elektronik ini nilai jual objek 

pajak reklame sendiri juga diatur dalam peraturan walikota nomor 14 tahun 2009 

tentang penetapan nilai jual objek pajak reklame, nilai strategis penyelenggaraan 

reklame dan perhitungan pajak reklame bahwa NJOP jenis reklame videotron 

pertahunnya antara Rp 3,913,000.00 sampai Rp 6,848,000.00. tentu saja nominal 

ini bukanlah nominal yang bisa dibilang murah. Dalam permasalahan media 

periklanan videotron ini ditengarai ada unsur politisasinya salam penerbitan izin 

dan penetapan nilai jual objek pajaknya itu sendiri. Namun dalam penelitian ini, 

akan lebih memfokuskan terhadap penerbitan izin dari reklame videotron ini. 

Dalam penerbitan izin reklame ini ada ada beberapa pihak yang ikut berperan 

dalam penerbitan izin serta mendirikan konstruksi tiang (termasuk kategori 

bangunan) yang digunakan untuk mendirikan dan menumpu reklame yaitu Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Komisi C Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-
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PP) Kota Surabaya, dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota 

Surabaya. Dalam menerbitkan izin reklame sendiri kepala daerah menjadi salah 

satu yang memberikan izin terhadap penyelenggaraan reklame si kota Surabaya.

Dalam beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik reklame 

videotron salah satu nya adalah perubahan konstruksi reklame yang menyalahi 

aturan, salah satunya adalah reklame yang asalnya berbentuk papan biasa akhirnya 

menjadi reklame berbentuk videotron di persimpangan jalan jalan kemiri menuju 

jalan jenderal Panglima Sudirman, reklame tersebut menempel pada bangunan di 

persimpangan tesebut. Secara tidak langsung perubahan materi dari reklame 

papan biasa menjadi reklame videotron tanpa melalui tahap yang benar sudah 

melanggar peraturan walikota nomor 85 tahun 2006 Bab IX pasal 16 ayat 1,2,3 

tentang perubahan materi reklame. Sehingga dapat dikatakan lebih jauh adanya 

kerjasama politik antara pemilik reklame dengan para birokrat yang membantu 

menerbitkan izin reklame videotron tanpa melalui prosedur yang benar sehingga 

merugikan negara hingga miliyaran rupiah demi keuntungan pribadi dan 

kelompok kepentingan yang bermain di dalamnya.

Sebagai salah satu fakta di lapangan bahwa adanya pelanggaran terhadap 

penyelenggaraan penerbitan izin reklame videotron seperti yang diberitakan pada 

salah satu media elektronik melalui internet, bahwa salah satu reklame videotron 

di sudut kota Surabaya yaitu yang berada di jalan Indragiri reklame tersebut 

dinilai telah menyalahi peraturan yang sebenarnya. Dalam berita yang terkait 

tersebut disebutkan bahwa reklame tersebut tidak memiliki Surat Izin Pen 

Reklame (SIPR) yang diterbitkan oleh pemerintah kota Surabaya. Konstruksi 
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reklame tersebut saat ini berada pada wilayah/tanah milik Apotek K24. Dari 

beberapa informasi yang dihimpun oleh surat kabar elektronik tersebut pemilik 

reklame videotron itu bukan berasal dari kota Surabaya namun berasal dari Jakarta 

namun pengerjaannya dikerjakan oleh pihak ke 3 yang berasal dari Yogyakarta. 

Bahkan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) mengaku tidak tahu-

menahu tentang asal-usul reklame tersebut baik pemilik dari videotron tersebut. 

Hal ini menjadi salah satu kelemahan pemerintah kota Surabaya karena 

tidak memiliki ketegasan dalam menindak para pelaku kotor yang ingin 

menanamkan modalnya di kota Surabaya tanpa seizin aparat/instansi yang 

memiliki hubungan dengan reklame videotron tersebut baik dari segi 

perizinannya, ketegasannya yang longgar, dan lain sebagainya 

(http://www.jurnal3.com/ada-reklame-videotron-siluman-di-indragiri-surabaya/. 

Diakses pada tanggal 08 Maret 2014 pukul 07.50) dan juga ada beberapa reklame 

videotron lainnya yang sudah menayangkan produk namun proses perizinan dan 

pembayaran retribusi pajak masih belum diselesaikan, seperti yang berada di jalan 

embong malang-tidar dan jalan raya kutai yang dimiliki oleh salah satu pengusaha 

ternama di Indonesia.

Dari berita di atas saja dapat dilihat bagaimana pelanggaran terhadap 

perizinan dan pelanggaran terhadap prosedur perizinan media periklanan 

videotron di salah satu sudut kota Surabaya. Adanya para anggota birokrat yang 

ditengarai menjadi jembatan politik dalam mendirikan sebuah media reklame 

elektronik tersebut.
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Lain dari pada itu, media periklanan videotron ini juga membawa dampak 

kepada masyarakat Surabaya di titik-titik tertentu dimana media periklanan ini 

berdiri. Salah satunya media periklanan videotron yang ada di persimpangan jalan 

Kenjeran-Suramadu. Banyak masyarakat yang menyayangkan pembangunannya 

ketika siang hari mengapa justru media periklanan ini justru dimatikan dan tidak 

menampilkan iklan-iklan yang dipasang oleh perusahaan besar terhadap jasa 

periklanan yang memiliki media periklanan videotron tersebut, namun justru 

ketika malam menjelang media periklanan ini menyala dengan terangnya sehingga 

membuat pengendara dan warga sekitar yang terdampak akan cahayanya yang 

sangat-sangat terang yang tentu saja juga mengganggu pengendara yang sedang 

ada dan juga menyebabkan kecapekan dimata karena cahaya yang dikeluatkan 

dari media periklanan tersebut tingkat keterangannya melebihi batas yang 

ditentukan dan juga ukuran media ini juga menentuka tingkat keterangan cahaya 

yang di pancarkan. Di sisi lain masyarakat melihat iklan ini juga senang karena 

seakan-akan melihat televisi yang ada di tepi jalan raya namun disisi lain 

masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap videotron karena banyak sekali 

yang dirugikan seperti mendirikan di lahan orang lain yang bukan lahan pemilik 

reklame, mendirikan reklame dengan melobangi atap pemilik lahan yang tentu 

saja berarti mendirikan reklame ini juga merusak bangunan tempat reklame ini 

berdiri, dan juga cahaya yang terlalu terang yang dipancarkan oleh reklame ini 

yang membuat pengendara dan masyarakat sekitar merasa terganggu dengan 

keberadaan reklame ini.
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Tidak hanya reklame yang berbentuk videotron, reklame lainnya pun juga 

banyak yang menyalahi prosedur dan aturan yang berkalu, seperti reklame 

berbentuk billboard, bando jalan, reklame jembatan, tembok, dan masih banyak 

yang lainnya yang tentu saja dari beberapa jenis reklame tersebut juga banyak 

yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya

Pemilik reklame sejatinya adalah orang yang ingin mendapatkan 

keuntungan dan mendapatkan banyak konsumen dari masyarakat yang meilhat 

iklan-iklan mereka baik itu di jalanan maupun di tempat-tempat yang dilarang 

untuk didirikan reklame. Dalam perkembangannya hubungan antara stakeholder

dengan para pemilik kepentingan sangat kuat karena masa sekarang tidak seketat 

dahulu kala dimana dahulu kala hanya orang-orang yang memiliki garis keturunan 

bangsawan saja yang bisa bermain politik dengan menggunakan usahanya, di 

masa sekarang banyak sekali masyarakat yang bukan berasal dari garis keturunan 

bangsawan  dengan mudahnya dan dengan enaknya melempiaskan 

kemewahannya dengan cara yang salah yaitu dengan salah satunya yang sedang 

diteliti ini yaitu penyalahgunaan penyelenggaraan penerbitan izin reklame 

videotron dan masalah yang lain yang melatar belakangi munculnya perwali ini 

adalah karena Perda No.8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan 

Pajak Reklame pada pasal 2 huruf B menjelaskan bahwa dalam perizinan reklame 

videotron yang tertera dalam perda tersebut tidak mencantumkan lampiran Surat 

IMB dan gambar dari IMB itu sendiri sehingga banyak masyarakat di lapangan 

yang mempertanyakan apakan reklame-reklame videotron yang berada di ruang 

publik ini sudah memiliki IMB karena apabila reklame-reklame videotron tersebut 
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tidak memiliki IMB sama sekali maka masyarakat yang terdampak persilnya akan 

sangat dirugikan dengan adanya kebijakan ini dan secara tidak langsung kebijakan 

ini dijalankan dengan menimbulkan kesenjangan sosial, maka diterbitkannya 

perwali nomor 85 tahun 2006 ini agar kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di 

lapangan dapat diatasi dan para pengusaha reklame dengan masyarakat dengan 

pemerintah kota Surabaya bisa menjalankan roda bisnisnya dengan baik dan 

berdampingan sesuai peraturan yang ada.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menunjukan bahwa masih 

banyak penyelewengan dan pelanggaran terhadap perizinan penyelenggaraan 

media periklanan videotron di kota Surabaya. Peran pemerintah yang seharusnya 

tegas terhadap menanggapi masalah reklame tersebut ternyata diduga menjadi 

salah satu jembatan pelancar dalam penyelenggaraan reklame videotron di kota 

Surabaya. Maka dari itu dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan sebagai 

berikut :

1. Bagaimana proses implementasi dalam penerbitan perizinan media 

periklanan videotron di kota Surabaya?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam penertiban media periklanan videotron 

di kota Surabaya?

3. Bagaimana pola hubungan pemilik/pengusaha media periklanan videotron

dengan pemerintah kota Surabaya?
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I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dalam 

penyelenggaraan peneribitan izin media periklanan videotron di kota 

Surabaya

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penertiban media 

periklanan videotron yang dilakukan oleh instansi terkait

3. Untuk mengetahui pola hubungan pemilik/pengusaha media periklanan 

videotron dengan pemerintah kota Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis antara 

lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap teori 

implementasi kebijakan

2. Memberikan masukan dan saran terhadap implementor dalam 

memperbaiki implementasi kebijakan

3. Menambah pengetahuan terhadap hubungan implementor dengan para elit 

pengusaha reklame.

Dari penelitian ini diharakan dapat memberikan manfaat secata praktis antara lain 

sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan 

reklame khususnya reklame videotron yang lebih sesuai dengan 

prosedurnya dalam penerbitan izinnya
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2. Untuk pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan 

evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya

3. Sebagai gambaran tentang proses penyelenggaraan penerbitan izin media 

periklanan videotron di kota Surabaya.

I.5 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini sebelum peneliti masuk lebih jauh dan 

mengkaji lebih jauh permasalah implementasi kebijakan penerbitan izin reklame 

videotron yang ada di kota Surabaya ini, alangkah baiknya bila kita memahami 

terlebih dahulu apa yang disebut dengan konsep kebijakan publik. Menurut salah 

satu ahli kebijakan publik yaitu Carl Friedrich beliau menyatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2004:3). 

Selain yang disebutkan diatas ada beberapa pengertian tentang konsep 

kebijakan publik yang lainnya seperti yang disebutkan oleh pakar kebijakan 

publik yaitu R.S. Parker. Menurut R.S. Parker kebijakan publik adalah suatu 

tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu 

pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Kebijakan 

publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkang oleh lembaga atau badan 

pemerintah (Islamy, 1984) yang mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

suatu tindakan  yang berorientasi pada tujuan
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2. Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan 

pejabat pemerintah.

3. Bahwa kebijaksanaan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah.

4. Bahwa kebijakasanaan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-

undangan yang bersifat memaksa (Ekowati, 2005:4). 

Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, ada beberapa pendapat yang 

memiliki arti luas tentang kebijakan dan memiliki 2 aspek yaitu :

a. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. 

Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala 

kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan 

masyarakat. 

b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan 

klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap 

tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi 

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut

(Thoha, 2002:59-60). 

I.5.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. 

Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu 

sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk 

alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah 

(Surbakti, 1984).  Sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan. 
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Untuk melaksanakannya dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan 

tersebut maka perlu kiranya kebijaksanaan itu diterjemahkan dalam bentuk yang 

konkret. Kebijakan yang dibuat pemerintah yang kemudian dituangkan dalam 

tindakan-tindakan nyata akan mempunyai tujuan yang diantaranya yaitu :

1. Untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin

2. Ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlak

3. Didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang 

destruktif.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu program yang 

diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek. Harold Laswell 

dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai “a projected program of 

goal, value, and practices” yang artinya suatu program pencapaian tujuan, nilai-

nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Mempelajari kebijakan publik berarti juga 

mencoba membedah sesuatu yang merupakan pengejahwantahan dari beragam 

pemahaman yang sifatnya multi dimensional. Bila sebuah kebijakan merupakan 

serangkaian keputusan yang dihasilkan oleh elit kebijakan, maka ada satu hal 

yang harus dipahami yaitu elit kebijakan saat menentukan keputusan seringkali 

sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka, pengetahuan, nilai-nilai personal, 

ideologi dan afilisasi institusinya (Thoha, 1990:58).

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang  

berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan 

Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-

pilihan kolektif yang saling tergantung,  termasuk keputusan-keputusan untuk 
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tidak bertindak, yang dibuat  oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 

2003:132). Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn  

mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama 

lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. 

Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu 

kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan 

oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 

manusia.

Easton menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan alokasi nilai yang 

otoritatif oleh seluruh masyarakat (Thoha, 2002:62-63). Akan tetapi, hanya 

pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan 

semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak 

dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, kebijakan 

publik menurut Thomas R Dye (Wahab, 2004:4) adalah pilihan atau tindakan 

apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Definisi dye 

ini sekalipun cukup akurat, namun sebenarnya tidak cukup memadai untuk 

mendeskripsikan kebijaksanaan negara, sebab kemungkinan terdapat perbedaan 

yang cukup besar antara apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan apa 

yang senyatanya mereka lakukan. Selain itu definisi ini akan memasukan pula 

tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai, atau pemberian izin, yang 

biasanya tidaklah dianggap sebagai masalah-masalah kebijaksanaan.

Kebijaksanaan atau kebijakan publik mempunyai arti yang beraneka 

ragam, namun menurut Amir Santoso, sekurang-kurangnya ada dua macam 
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pendapat mengenai kebijakan publik ini. pertama adalah pendapat dari mereka 

yang memandang kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah. 

Pendapat kedua adalah dari para ahli yang member perhatian khusus pada 

pelaksanaan kebijakan.

Seiring dengan pendapat yang pertama adalah pendapat dari R.S Parker, 

Thomas R. Dye, Edward, Sharkansky, dan Anderson. Menurut R.S Parker, 

kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu  atau serangkaian prinsip atau 

tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu  ketika 

terjadi  suatu subjek atau krisis.kemudian menurut Thomas R. Dye, kebijakan 

publik itu didefinisikan sebagai apapun yang dipilih pemerintah  untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan. Sejalan dengan pendapat ini adalah pendapat dari George C. 

Edward III dan Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa 

yang dikatakan dan dilakukan  atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

I.6 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat 

diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai 

apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan 

dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. memperkenalkan 

model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut 

menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam 

aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah 

dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik 

administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan 
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yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat 

melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat 

program tertentu (Grindle, 1980:6-10).

Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung 

bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program 

dan tergantung pada hasilnya. Konsekuensi dari studi tentang proses implementasi 

kebijakan ialah melibatkan penelitian dan analisis konkrit program aksi yang telah 

didesain sedemikian rupa sebagai suatu cara mencapai tujuan kebijakan lebih luas. 

Adapun keberhasilan dan kegagalan implementasi dilihat dari hasil implementasi 

program khusus, berdasarkan ukuran bersifat parsial dari keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Perbedaan yang nyata 

antara kebijakan dan program sulit ditemukan dalam praktek, meskipun ada. 

Dalam beberapa tingkat penggunaan istilah kebijakan seringkali perbedaannya 

tidak begitu jelas. Sebagai contoh, suatu kebijakan merupakan tahapan berturut-

turut dari pendefinisian tujuan secara lebih tepat. Dapat dikatakan bahwa 

implementasi kebijakan tergantung atas implementasi program dengan asumsi 

bahwa program-program kenyataannya secara tepat mencari tujuan kebijakan. 

Akan tetapi, pada pada kenyataan tidak semua program dapat dicapai dalam 

praktek. Proses umum dari implementasi dapat dimulai ketika tujuan umum dan 

tujuan telah terspesifikasi, ketika program aksi telah didesain dan ketika dana 

telah dialokasikan untuk mengejar tujuan. Kondisi dasar ini perlu dipersiapkan 

bagi para pelaksana kebijakan publik secara eksplisit. Secara teoritis, pada poin ini 

proses perumusan kebijakan dilanjutkan dengan mengaktifkan proses 
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implementasi kebijakan dan program begitu menurut Mas Roro Lilik Ekowati 

(2005:26-27).

Theodorus Lowi menegaskan bahwa bermacam-macam kebijakan dibuat 

dengan mempertimbangkan dampak bermacam-macam kegiatan politik 

menstimulir proses pembuatan kebijakan. Pengamatan menunjukkan validitas 

dapat dilakukan pada saat aplikasi proses implementasi dari bermacam-macam 

program. Sebagai contoh, dukungan aksi publik meluas dalam hubungannya 

dengan sosial, ekonomi, dan politik. Pada umumnya, dukungan aksi publik 

didorong oleh pertimbangan kepentingan yang berlawanan dan mengancam 

dirinya (Ekowati, 2005:29-30).

I.6.1 Isi dan Lingkungan Kebijakan Teori Grindle

Model implementasi kebijakan yang dianut oleh Grindle ditentukan oleh 

isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah 

kebijakan ditransformasikan barulah implementasi kebijakan dilakukan. 

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. 

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan

Kepentingan kelompok merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki 

peranan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dengan mengetahui 

kepentingan kelompok sasaran maka akan mempermudah pencapaian dari setiap 

program yang dilaksanakan.

Jenis manfaat yang diterima dan dihasilkan oleh kelompok kepentingan

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ... GANIS ARMOYO



I-19

Dalam setiap implementasi kebijakan setiap fenomena yang saling bertemu yang 

di lakukan oleh para pemegang kepentingan pasti akan menghasilkan suatu 

manfaat yang mereka yang menjalankan kebijakan dan masyarakat yang 

terdampak. Dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok kepentingan 

kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang 

dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Setiap program yang dilaksanakan pastilah mengarapkan suatu perubahan yag 

bersifat positif bagi mereka yang berada di lingkungan kebijakan itu agar tercipta 

adanya keserasian hidup bersosial antar lapisan pemilik kepentingan dan bertujuan 

untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih 

baik dan dapat menguntungkan semua pihak.

Kedudukan implementor dalam sebuah kebijakan 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh implementor/penyelenggara diharapkan dapat

dilaksanakan tepat sasaran kepada mereka yang menjadi sasaran dari program 

yang ada. Ketepatan program harus sangat diperhatikan oleh para implementor, 

hal ini karena apabila terjadi kekeliruan akan berdampak kesenjangan dari 

program yang dilakukan baik itu yang berdampak dilapangan maupun dampak 

yang abstrak.

Pelaksana dari sebuah kebijakan 

Implementor/penyelenggara kebijakan adalah mereka yang melaksanakan atau 

pelaku dari implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya kejelasan siapa itu 
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implementor/penyelenggara kebijakan akan memperlancar pelaksanaan kebijakan

yang ada.

Sumber daya yang memadai yang mendukung jalannya suatu kebijakan

Implementor/penyelenggara yang melaksanakan program seharusnya memenuhi 

standar kualitas yang baik seperti tingkat kehandalan dalam menjalankan 

program, kualitas kepercayaan yang mereka embank karena saat ini banyak 

program-program yang dimunculkan namun dalam pelaksanaanya tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan menurut Grindle mencakup sebagai 

berikut:

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 

para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Kekuasaan yang dimiliki oleh para stakeholder yang memiliki pengaruh besar 

terhadap jalannya kebijakan dapat mempengaruhi jalannya perkembangan 

kebijakan yang diselenggarakan di lapangan dengan berbagai strategi yang 

mereka terapkan di lapangan untuk mencapai target yang mereka inginkan

Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa

Setiap pergantian seorang pemimpin dari sebuah institusi suatu lembaga negara 

yang memiliki pengaruh terhadap jalannya kebijakan, maka jalannya kebijakan itu 

akan juga memunculkan perubahan yang sangat signifikan apakah perubahan itu 

yang mengarah ke perubahan yang bersifat positif atau perubahan yang bersifat 

negative
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Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Tingkat kepatuhan para kelompok sasaran juga menjadi ukuran seberapa besar 

kebijakan itu berhasil diselenggarakan. Ketika para kelompok sasaran mengikuti 

jalannya kebijakan itu dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada maka 

tingkat kepatuhan yang mereka jalankan itu juga memberikan pengaruh terhadap

keberhasilan suatu program/kebijakan yang diterbitkan oleh para stakeholder

I.7 Metode dan Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana ketelitian, 

kejelian, keseriusan, dan kepiawaian peneliti berimprovisasi dalam arti 

mengembangkan fokus penelitian sangat diperlukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, kemudian 

diarahkan pada suatu latar dan individu secara holistik (Moleong, 1996:3).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Dimana dalam metode penelitian tersebut peneliti 

memaparkan situasi atau peristiwa mengenai bidang tertentu secara sistematis dan 

cermat. Selain itu, tidak mencari hubungan atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesa atau membuat prediksi, melainkan menjelaskan situasi atau 

peristiwa yang ada. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah 

tertentu. Penelitian ini merupakan suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu 
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keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran  tentang 

sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan (Marsh & Gerry Stocker, 2010:24).

I.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus di kota Surabaya saja di mana terdapat titik-

titik media periklanan videotron ini berdiri karena masing-masing titik videotron 

memiliki karakter wilayah sendiri-sendiri dan juga bertujuan untuk mengetahui 

implementasi/penyelenggaraan dalam perizinan media periklanan videotron ini 

karena saat ini beberapa penyelenggaraannya bertentangan dengan peraturan 

walikota nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame di kota 

Surabaya. Pelanggaran itu secara tidak langsung termasuk perizinan yang meliputi 

izin mendirikan bangunan/konstruksi dari bangunan reklame tersebut, izin kepada 

satpol pp, izin kepada dinas PU bina marga dan pematusan, dan dinas 

perhubungan. 

I.7.2 Teknik Penentuan Informan

Pada umumnya terdapat tiga tahap pemilihan informan dalam penelitian 

kualitatif, yakni pertama pemilihan informan awal, apakah itu informan (untuk 

diwawancarai) atau situasi sosial (untuk diobservasi). Kedua adalah pemilihan 

informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi 

informasi yang mungkin ada. Dan yang ketiga adalah menghentikan pemilihan 

informan lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi 

informasi.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik penentuan 

informan dengan teknik penelitian snowball dimana pemilihan informan lanjutan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ... GANIS ARMOYO



I-23

dalam rangka penggalian data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman 

informasi diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari key informan yang 

telah ditentukan.

Informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C Kota Surabaya

dengan narasumber Bapak Dedi Prasetyo, anggota legislatif dari Partai 

Demokrat Kota Surabaya

2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya dengan 

narasumber Ibu Herlin, Staf DCKTR bagian perizinan reklame

3. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya dengan 

narasumber Ibu Ita, Staf UPTSA bagian pengurusan izin reklame

4. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Surabaya dengan 

narasumber Bapak Bagus Supriyadi, anggota SATPOL-PP bagian Kepala 

Seksi Program dan anggota pengembangan kapasitas

I.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan bentuk pendekatan yang saya ambil adalah penelitian 

kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang seharusnya digunakan adalah 

dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Data sekunder, adalah data 

yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) untuk mengumpulkan 

data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang 

ada relevansinya dengan penelitian. Data primer, adalah data yang diperoleh 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
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Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan 

dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang 

terkait dengan kegiatan penerbitan izin reklame videotron. Kegiatan 

observasi dan pencatatan dilakukan secara sistematis dengan melihat 

fenomena-fenomena tentang kebijakan Pemerintah Kota Surabaya 

mengenai penerbitan izin reklame videotron. Dengan begitu, peneliti akan 

dapat melakukan pengamatan, pendengaran, dan pengkajian terhadap 

berbagai fenomena yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan informan terpilih dalam pengumpulan informasi 

yang relevan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan model open interview (wawancara terbuka) dimana 

informan tahu bahwa dia sedang diwawancarai dan memahami maksud 

dari wawancara tersebut. Wawancara terbuka ini menggunakan metode 

unstructured interview (wawancara tak terstruktur), yakni wawancara yang 

bebas leluasa, tidak kaku, dan tidak terpaku dengan daftar pertanyaan yang 

ada, tetapi bisa berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan. 

Peneliti juga membuat daftar pertanyaan, namun hanya sebagai pedoman 

wawancara agar wawancara menjadi fokus.

Dokumen, analisis dokumen juga diperlukan untuk mendukung penelitian 

ini melalui telaah sistematis pada buku, transkrip-transkrip, catatan-

catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk 

menelaah berbagai dokumen, baik yang berupa undang-undang, peraturan 
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daerah, buku maupun surat kabar yang terkait dengan judul penelitian 

saya.

I.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik diatas, lalu 

dilakukan analisis data, kemudian data-data yang ada tersebut dapat disajikan 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Teknik yang dilakukan 

oleh peneliti adalah teknik pengujian data dengan menggunakan model interaktif. 

Langkah-langkah dalam model interaktif yaitu reduksi/rangkuman data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Keuntungan menggunakan model ini, peneliti 

dapat melakukan pengujian data secara berulang-ulang untuk memperoleh hasil 

yang akurat mengingat peneliti adalah peneliti pemula. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik yang diperoleh melalui 

wawancara mendalam maupun pemanfaatan sumber data dokumen. 

Pada bagian ini analisis data yang digunakan adalah interpretatif kualitatif 

dengan menginterpretasi permasalahan secara cermat dan tepat melalui 

pemaparan-pemaparan dari subyek penelitian dan disajikan dalam bentuk teks 

naratif. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. 

Analisis ini diharapkan akan dapat menggambarkan pemaknaan dari masing-

masing subyek. Semua data yang telah diperoleh dari wawancara akan ditranskrip 

ke dalam bentuk tulisan yang kemudian diinterpretasi serta dikaitkan dengan teori. 

Selain itu data yang telah diperoleh juga dibuat dalam bentuk mapping 

(pemetaan). Hal ini dilakukan guna mempermudah pembaca dalam mengetahui 
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dan memahami tentang hasil yang didapat dari lapangan lalu dapat ditarik sebuah 

kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

II.1 Gambaran Umum Perizinan  

 Perizinan saat ini merupakan sebuah syarat utama bagi semua golongan 

pengusaha dan lainnya baik itu perizinan tentang mendirikan bangunan, 

gangguan, membuka usaha, dan lain sebagainya. Namun dalam konteks penelitian 

ini perizinan reklame videotron menjadi salah satu hal yang juga sering 

diperbincangkan saat ini. Media periklanan videotron sendiri merupakan sebuah 

media periklanan yang berbentuk video seperti halnya televisi, videotron 

menampilkan iklan-iklan yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan besar yang 

memiliki tampilan menarik. Media periklanan ini sendiri saat ini banyak 

bermunculan di sudut-sudut kota Surabaya seperti dijalan adityawarman, jalan 

Indragiri, jalan embong malang, jalan basuki rahmat, dan masih banyak lagi di 

sudut-sudut kota yang lainnya.  

 Dalam perkembangan jaman saat ini banyak sekali media periklanan 

elektronik ini menjadi masalah orang banyak karena diantaranya media ini dalam 

pembangunannya selalu menimbulkan pelanggaran dalam kedepannya baik itu 

pelanggaran yang berupa belum membayar retribusi pajak reklame, pelanggaran 

izin pemasangan reklame, dan pelanggaran yang lainnya. Dalam perizinan 

reklame videotron ini sering ditemukan pelanggaran dalam 

pengajuan/permohonan izin reklame videotron ini. Saat ini banyak di jumpai 

fenomena pelanggaran videotron seperti salah satunya konstruksi videotron 

sendiri, awalnya ada salah satu videotron di salah satu sudut cagar budaya kota 

Surabaya yaitu bangunan siola yang ada di jalan tunjungan. Awalnya reklame ini 
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sudah memiliki izin semuanya namun salah satu izin yang dilanggar adalah 

pemasangan atau konstruksi reklame yang menyalahi aturan yaitu konstruksinya 

menempel dan sampai-sampai merusak bangunan cagar budaya kota Surabaya. 

Dalah satu fenomena pelanggaran perizinan videotron yang terbaru adalah 

videotron yang berdapa dijalan Indragiri, media periklanan ini telah menyalahi 

peraturan yaitu mendirikan reklame tanpa ada seizin pun dari aparat pemerintah 

sehingga sepenuhnya melanggar ini. Sehingga ada beberapa analisis sedikit bahwa 

dalam fenomena ini dapat dikatakan adanya kelemahan dari kontrol pemerintah 

terhadap kontrol perizinan reklame sendiri, seperti contohnya kontrol terhadap 

pembangunan konstruksi reklame sendiri yang rata-rata perusahaan reklame 

mendirikan konstruksinya pada malam hari sehingga tidak ada pengawasan yang 

ketat dari aparatur pemerintah.  

 Dalam mendirikan konstruksi reklame videotron semuanya harus memiliki 

surat perizinan yang biasa disebut dengan SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan 

Reklame). Surat ini sendiri diterbitkan oleh pemerintah daerah termasuk oleh 

kepala daerah juga yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 31 peraturan daerah nomor 8 

tahun 2008. Sebelum para pengusaha reklame sendiri bisa mendirikan usaha 

mereka di wilayah pemerintah kota atau wilayah publik para mengusaha reklame 

sendiri harus mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Persatuan Perusahaan 

Periklanan Indonesia (P3I) dan juga mereka harus menjadi anggota P3I sebelum 

mereka dapat menjalankan usahanya karena dalam hal ini P3I sendiri menjadi 

wadah yang menauingi para pengusaha reklame Indonesia dimanapun reklame itu 

berada.  
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Di bawah ini beberapa tempat di kota Surabaya yang menjadi salah satu 

titik-titik persebaran reklame videotron yang diantaranya sebagai berikut :  

Gambar 2.1 

Reklame videotron di persimpangan jalan Kertajaya 

 

Gambar 2.2 

Reklame videotron di persimpangan jalan Gemblongan-Tunjungan-Genteng Kali 
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Gambar 2.3 

Reklame videotron yang menepel pada bangungan di jalan Basuki Rahmat 

 

Gambar 2.4 

Reklame videotron di SPBU jalan Ambengan 
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Gambar 2.5 

Reklame videotron di jalan Tunjungan (seberang pos polisi) 

 

Gambar 2.6 

Reklame videotron di jalan Raya Darmo 
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Gambar 2.7 

Reklame videotron di wilayah WTC 

 

II.2 Gambaran Umum Kota Surabaya 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar nomor 2 

setelah DKI Jakarta di Indonesia yang memiliki luas sekitar 52.087 Ha dengan 

63,45 persen atau 33,048 Ha dari luas total wilayah kota Surabaya merbuahkan 

daratan dan selebihnya sekitar 36,55 persen atau 19.039 Ha merupakan wilayah 

laut yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya, ada pula batas-batas wilayah 

kota Surabaya sebagai berikut :  

Batas Utara : Selat Madura 

Batas Timur : Selat Madura 

Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo 

Batas Barat : Kabupaten Gresik 
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Letak kota Surabaya sendiri sebenarnya juga memiliki daerah yang 

memiliki ketinggian tertentu, kota Surabaya sendiri merupakan kota yang berada 

di atas permukaan laut dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut 

(untuk dataran rendah), terkecuali dibagian selatan kota Surabaya terdapat dua 

buah bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian tanah 25 – 50 

meter di atas permukaan laut.  

Populasi penduduk Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2005 

mencapai 2.701.312 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 1.358.610 

jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.342.702 jiwa, dengan tingkat 

kepadatan 8.277 jiwa/km2. Secara administrasi pemerintahan kota Surabaya 

dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah 

administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah Kecamatan yang ada 

di kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 163 

Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.363 RW (Rukun Warga) dan 8.909 RT 

(Rukun Tetangga) 

Gambar 2.8 

Wilayah Kota Surabaya 
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II.3 Dasar Hukum 

Berikut ini adalah beberapa dasar-dasar hukum yang melandasi penerbitan 

izin reklame di kota Surabaya, termasuk juga didalamnya penerbitan izin reklame 

videotron :  

 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 tahun 2006 tentang 

penyelenggaraan reklame dan pajak reklame 

 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2009 tentang perubahan 

atas peraturan daerah kota Surabaya nomor 8 tahun 2006 tentang 

penyelenggaraan reklame dan pajak reklame 

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame 

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan atas 

peraturan walikota Surabaya nomor 85 tahun 2006 

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 76 tahun 2013 tentang perubahan atas 

peraturan walikota Surabaya nomor 79 tahun 2012 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame  

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 22 tahun 2005 tentang perubahan 

kedua atas keputusan walikota nomor 9 tahun 2003 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame 

 Peraturan Walikota Surabaya nomor 79 tahun 2012 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ... GANIS ARMOYO



 

 
II-9 

II.4 Total Jumlah Reklame Videotron dan Total Jumlah Reklame Seluruh  

Surabaya 

 Untuk total jumlah reklame dalam bentuk videotron sendiri yaitu 

berjumlah 41 reklame dalam bentuk videotron. Di dalam total 41 itu beberapa 

videotron masih ada yang dalam tahap proses perizinan, proses penggodokan 

perizinan, dan masih ada juga yang belum melakukan pembayaran retribusi pajak 

reklame videotron. Mengenai jumlah keseluruhan baik itu reklame dalam bentuk 

videotron dan reklame dalam bentuk billboard dan lain-lainnya semua sudah ada 

situs Dinas Cipta Kaya yaitu di www.dcktr.surabaya.go.id/reklame_online. Dalam 

situs tersebut telah dilampirkan keseluruhan total reklame seluruhnya di kota 

Surabaya termasuk di dalamnya ada reklame videotron. Dalam situs tersebut juga 

disebutkan status perizinan reklame tersebut.  

 Berikut saya lampirkan daftar reklame videotron seluruh kota Surabaya di 

berbagai titik : 

Gambar 2.9 

Daftar Keseluruhan Reklame Videotron Di Kota Surabaya 
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 Dalam daftar yang telah saya lampirkan tentang total jumlah reklame 

videotron di kota Surabaya, di situ terdapat beberapa videotron yang sudah resmi 

memiliki izin untuk dikomersilkan dan beberapa masih dalam tahap pemrosesan 

perizinan, dan juga beberapa masih ada yang belum membayar retribusi pajak 

reklame videotron. Untuk tanda kuning yang tertera di tabel diatas itu merupakan 

salah satu reklame videotron yang masih terganjal dalam perizinannya karena di 

wilayah tersebut termasuk wilayah yang harus melibatkan pihak ke 3 yaitu pihak 

Kodam V/Brawijaya yang reklame videotronnya berada di jalan Kutai dan juga 

melibatkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM) 

serta melibatkan Kepolisian Resort Kota Besar Kota Surabaya karena salah 

satunya di jalan tunjungan itu wilayah persilnya termasuk wilayah POLDA 

JATIM karena merupakan pos polisi. Selain reklame videotron sendiri berikut ini 

juga saya lampirkan daftar total jumlah reklame di Surabaya yang konstruksinya 

menopang pada JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Surabaya : 

Gambar 2.10 

Daftar Reklame Tetap dan Terbatas Pada JPO di Kota Surabaya 
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 Khusus untuk reklame yang konstruksinya menempel pada JPO di kota 

Surabaya ini pihak swasta selaku biro reklame memiliki perjanjian kepada 

pemerintah kota Surabaya yaitu apabila pihak swasta mendirikan usahanya yang 

berupa reklame beserta konstruksinya secara tidak langsung konstruksi beserta 

materi yang sifatnya menempel pada JPO itu sudah menjadi kepemilikan/asset 

pemerintah kota Surabaya sehingga apabila swasta ingin memintanya lagi sudah 

tidak bisa dan juga pihak swasta juga harus patuh dan taat untuk selalu membayar 

pajak dan memperpanjang perizinan mereka bila sudah jatuh tempo, apabila tidak 

melakukan pembayaran dan perpanjangan reklame tersebut jatuh ke pihak 

pemerintah kota Surabaya dan apabila swasta ingin memintanya lagi nominal 

yang dikeluarkan tidaklah sangat murah. 

 Selain reklame videotron dan reklame yang konstruksinya berada pada 

JPO, berikut ini saya lampirkan beberapa total jumlah reklame di kota Surabaya 

yang ber-SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan Reklame), yang sedang dalam proses 

perizinan dan yang termasuk dalam daftar bongkar karena bermasalah dalam 

bentuk apapun lengkap beserta masa jatuh tempo perizinannya : 
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Gambar 2.11 

Daftar reklame tetap yang ber-SIPR halaman 1 

 

Gambar 2.12 

Daftar reklame tetap yang ber-SIPR halaman 2 
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Gambar 2.13 

Daftar reklame yang ber-SIPR halaman 3 

 

Gambar 2.14 

Daftar reklame videotron/megatron ber-SIPR 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ... GANIS ARMOYO



 

 
II-14 

Berikut adalah reklame yang masih dalam proses perizinian : 

Gambar 2.15 

Daftar reklame dalam proses perizinan halaman 1 

 

Gambar 2.16 

Daftar reklame videotron/megatron dalam proses perizinan 

 

 Untuk ID inti reklame nomor 7987 (Blok hijau) itu merupakan reklame 

megatron/videotron yang masih dalam tahap proses perizinan namun 

konstruksinya sudah berdiri dan telah melakukan pelanggaran yaitu belum 

memenuhi/membayar retribusi pajak reklame, reklame tersebut saat ini 
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merupakan reklame terbatas videotron yang berada di wilayah World Trade 

Center (WTC) Surabaya jalan pemuda sebagaimana statusnya terlampir pada 

gambar 2.9 bahwa ada penyilangan karena belum membayar retribusi pajak 

reklame. 

Gambar 2.17 

Daftar reklame dalam proses perizinan halaman 3 

 

Untuk reklame yang masih dalam proses ini termasuk didalamnya reklame 

videotron saat ini masih dalam proses pengesahan perizinannya namun jikalau 

dalam proses perizinannya masih ada yang tidak dipenuhi persyaratannya akan 

langsung dimasukan dalam daftar bongkar sesuai dengan perda yang berlaku. 

Berikut adalah reklame yang masuk dalam reklame bongkar : 
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Gambar 2.18 

Daftar reklame bongkar halaman 1 

 

Gambar 2.19 

Daftar reklame bongkar halaman 2 
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Gambar 2.20 

Daftar reklame bongkar halaman 3 

 

Sehingga dapat dikatakan reklame di kota ini sangatlah banyak jumlahnya 

yaitu untuk reklame yang ber-SIPR berjumlah 1042 reklame ber-SIPR, reklame 

yang masih dalam proses berjumlah 426 reklame proses, dan juga reklame yang 

masuk dalam daftar bongkar berjumlah 330 reklame bongkar sehingga bila di total 

menjadi 1798. Jumlah tersebut sudah termasuk jumlah reklame videotron yang 

berjumlah 41 reklame videotron 

II.5 Prosedur perizinan reklame  

Dalam mendirikan sebuah usaha di kota Surabaya ini usaha yang sifatnya 

mengkomersilkan produknya itu harus melalui beberapa perizinan, salah satunya 

jika ingin mengkomersilkan usahanya melalui sebuah gambar atau tulisan mereka 

harus mendapatkan izin dari pemerintah kota Surabaya dan instansi terkait. Untuk 

prosedur perizinan reklame sendiri sebagai berikut : 
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1. Mengisi formulir permohonan SPTPD 

2. Fotocopy KTP dengan menunjukan aslinya 

3. Fotocopy NPWP dengan menunjukan aslinya 

4. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan 

dikuasakan kepada orang lain 

5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame 

6. Desain dan tipologi reklame 

7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R 

8. Dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan 

9. Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan 

kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon 

10. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang 

berbeda 

11. Gambar rencana dan perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh 

penanggungjawab struktur/konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau 

reklame sampai dengan 8 meter persegi 

12. Gambar denah skala 1:100 

13. Gambar tampak depan, samping, dan atas skala 1:50 

14. Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20 

15. Gambar detail rangka bidang reklame slake 1:10 atau 1:20 

16. Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20 

17. Fotocopy semua izin/periode sebelumnya dengan menunjukan aslinya (untuk 

perpanjangan izin) 
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18. SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan Reklame) 

19. IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB) 

20. Surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampirkan bukti 

kepemilikan/penguasaan atas tanah 

21. Bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB 

bangunan tempat reklame diselenggarakan. 

Khusus untuk perizinan reklame terbatas videotron dari sejumlah 

persyaratan diatas ditambahkan beberapa rekomendasi dari Dinas Perhubungan 

Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota 

Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, dan Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dari beberapa dinas diatas 

rekomendasi untuk menerbitkan perizinan reklame videotron tidak lepas juga 

rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.  

Untuk rekomendasi dari Dinas Perhubungan terhadap perizinan reklame 

vidoetron sendiri meliputi posisi strategis dari reklame videotron sendiri dan juga 

pencahayaan yang ditimbulkan oleh videotron karena pengaturan pencahayaan 

juga dapat menggangu pengendara yang terdampak oleh reklame rekomendasi ini 

di buat agar pengendara dan masyarakat tidak merasa terganggu oleh 

pencahayaannya. Rekomendasi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

sendiri ini merupakan salah satu tujuan jika seorang pengusaha/elit ingin 

mendirikan reklame videotron, untuk perizinan reklame videotron sendiri juga 

harus meminta persetujuan dan rekomendasi ke dispenda kota bila ukuran reklame 

videotron tersebut ukurannya berada di bawah 8 meter persegi dan bila ukuran 
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reklame videotron tersebut diatas 8 meter persegi rekomendasi perizinan videotron 

itu diterbitkan oleh DCKTR.  

II.6 Peranan UPTSA Kota Surabaya  

Dalam penerbitan segala izin untuk mendirikan bangunan atau reklame di 

sini peranan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atatp (UPTSA) Kota Surabaya dalam 

perizinan videtron adalah sebagai wadah pertama bila ingin mengajukan sebuah 

permohonan untuk mendirikan sebuah konstruksi bangunan atau reklame. Untuk 

proses perizinannya sendiri dalam menerbitkan izin reklame videotron di kota 

Surabaya ini prosedurnya sama saja dengan bentuk reklame-reklame yang 

lainnya, hanya saja khususu untuk reklame dalam bentuk megatron atau videotron 

ini ada beberapa hal yang perlu didahulukan yaitu adanya surat rekomendasi dari 

dishub kota, dinas PU bina marga kota, DCKTR kota, dan dispenda kota. UPTSA 

sendiri tugasnya adalah menjalankan surat perizinan yang dimohonkan oleh pihak 

perorangan atau pihak swasta yang ingin membuka usahanya di wilayah yang 

termasuk cakupan wilayah publik yang harus mendapat persetujuan dari instansi-

instansi terkait. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat di bidang 

pelayanan perizinan, UPTSA juga terikat oleh beberapa peraturan permohonan 

perizinan yaitu sebagai berikut :  

 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan publik 
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 Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 

nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan 

penerapan standar pelayanan 

 Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat 

daerah 

 Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman 

organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan perizinan terpadu di 

daerah 

 Peraturan walikota nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi pelayanan 

terpadu satu atap 

 Peraturan walikota nomor 24 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan 

walikota nomor 24 tahun 2009 tentang organisasi pelayanan terpadu satu 

atap 

 Peraturan walikota Surabaya nomor 28 tahun 2013 tentang tata cara 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik di kota Surabaya 

 Peraturan dan perundangan terkait masing-masing izin yang masih berlaku 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari UPTSA kota Surabaya :  

Gambar 2.21 
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II.7 Peranan SATPOL-PP Kota Surabaya  

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Surabaya sendiri 

dalam penerbitan izin reklame videotron ini adalah sebagai instansi yang bertugas 

untuk memberikan peringatan dan melakukan penindakan selanjutnya yang lebih 

tegas ketia ada reklame-reklame termasuk reklame videotron yang melanggar 

peraturan dan melanggar perizinan yang telah tertuang dalam dasar hukum 

perizinan reklame. Pamong praja hanya bertugas memberikan surat peringatan 

kepada pemilik biro apabila ketika di lapangan pihak satuan menemukan beberapa 

kejanggalan seperti perizinannya atau pembayaran retribusi lapangan yang belum 

dilaksanakan. Tugas pokok dan fungsi SATPOL-PP kota Surabaya adalah 

membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota 

Surabaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pembantu dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban, satpol pp juga 

memiliki fungsi pokok sebagai berikut :  

1. Pelaksana kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum di daerah 

2. Pelaksanaan engawasan terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan 

atau keputusan bupati 

3. Pelaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai program, 

pedoman dan petunjuk teknis 
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4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan ketertiban umum, menegakkan 

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dengan 

Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 

atau aparatur lainnya dalam rangka pelaksanaan penindakan, penyidikan 

dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 

dan atau Keputusan Bupati 

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan 

Daerah dan Keputusan Bupati 

6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan 

personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana satuan 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

7. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

Satpol pp dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan di bidang keamanan dan ketertibann ketika para satuan menjalankan 

tugasnya dalam penertiban reklame termasuk reklame videotron, satpol pp juga 

harus mentaati standar operasional prosedur penertiban reklame yang telah 

diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja kota Surabaya nomor : 

510.12/53/436.8/2013 tentang standar operasional prosedur penertiban reklame 

yang menimbang :  

 bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar 

operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas 
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 bahwa standar operasional prosedur diperuntukkan untuk menetapkan 

standarisasi dalam melaksanakan penegakan hukum administratif dalam 

rangka tertib administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang 

profesional dan berwibawa 

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Surabaya tentang Standar Operasional Prosedur 

Penertiban Reklame Satuan Polisi Pamong Praja 

Berikut adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya : 

Gambar 2.22 

 

II.8 Peranan DCKTR Kota Surabaya 

Peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) kota Surabaya 

dalam perizinan reklame videotron sendiri adalah menerbitkan izin reklame 

videotron yang memiliki ukuran diatas 8 meter persegi karena ukuran yang besar 
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itu juga memiliki cakupan yang lebih jauh lagi seperti nominal pajak dan lain-lain. 

DCKTR sendiri juga ikut memproses perizinan reklame videotron dan juga 

berperan memberikan rekomendasi khusus reklame elektronik ini karena bentuk 

reklame elektronik ini merupakan bentuk reklame terbatas sehingga banyak aturan 

yang harus diikuti lebih jauh ketimbang reklame yang sifatnya reklame tetap 

seperti billboard. 

 Berdasarkan peraturan walikota Surabaya nomor 42 tahun 2011 tentang 

rincian tugas dan fungsi dinas kota Surabaya telah diubah dengan peraturan 

walikota Surabaya nomor 26 tahun 2012 maka dinas cipta karya dan tata ruang 

kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 

yang secara umum mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang cipta karya dan tata 

ruang. 

 Fungsi dari dinas cipta karya dan tata ruang kota sruabaya sendiri dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang cipta karya dalam tata 

ruang adalah ikut merumuskan kebijakan teknis di bidang tata kota dan 

permukiman, ikut menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembatuan, pengelolaan 

ketatausahaan, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 Dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pelayanan publik DCKTR 

juga terikat oleh beberapa dasar hukum organisasi yang mengikat dalam 
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menjalankan tugas mereka sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. dasar 

hukumnya sebagai berikut :  

 Peraturan daerah kota Surabaya nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi 

perangkat daerah (bab II pasal 3 bagian (4)) 

 Peraturan daerah kota Surabaya nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi 

perangkat daerah (bab III bagian ketiga paragraph 2 pasal 19) 

 Peraturan walikota Surabaya nomor 91 tahun 2008 tentang rincian tugas 

dan fungsi dinas kota Surabaya (bab I pasal 2) 

 Peraturan walikota Surabaya nomor 42 tahun 2011 tentang rincian tugas 

dan fungsi dinas kota Surabaya (bab II bagian kedua) 

 Peraturan walikota Surabaya nomor 26 tahun 2012 tentang rincian tugas 

dan fungsi dinas kota Surabaya (bab II bagian kedua) 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari DCKTR Kota Surabaya :  

Gambar 2.23 
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Dalam mendirikan konstruksi banguan reklame videotron sendiri juga 

tidak lepas juga dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena dalam mendirikan 

konstruksi videotron sendiri juga membutuhkan sebuah tiang konstruksi yang 

tertanam di tanah atau menempel pada bangunan milik perorangan. Jika reklame 

videotron tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka pihak dari 

DCKTR dapat memberikan surat rekomendasi bongkar kepada satpol pp untuk 

segera dibongkar, tidak lepas dari itu salah satu tugas dari DCKTR adalah juga 

memberikan tanda-tanda silang pada reklame-reklame yang nakal termasuk 

reklame videotron yang ada di area WTC dalan pemuda tidak hanya memberikan 

silang pada videotron namun juga memberikan silang kepada reklame-reklame 

lainnnya yang sifatnya melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur yang 

sebenarnya. 

II.9 Peranan DPRD Komisi C Kota Surabaya 

 Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C Kota 

Surabaya dalam kebijakan perizinan ini adalah sebagai pengawas dan pengontrol 

kebijakan dimana sesuai dengan fungsi politik mereka yaitu pengawasan, kontrol, 

dan penganggaran. Dalam kasus perizinan di sini peranan DPRD Komisi C 

diutamakan pada peranan pengawasan dan kontrol karena dalam kebijakan 

perizinan ini memang banyak sekali ditemui kejanggalan beberapa reklame 

videotron dan reklame dalam bentuk yang lain. Peranana pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD kota adalah mereka mengawasi beberapa reklame yang 

tersebar di seluruh kota Surabaya dan pihak DPRD juga ikut mengawasi 

bagaimana kinerja para instansi-instansi yang mengerjakan perizinan reklame 
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videotron dan reklame yang lainnya karena dalam beberapa bulan terakhir banyak 

sekali reklame yang pada dasarnya bersifat melanggar aturan baik itu 

perizinannya ataupun atauran yang lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan 

reklame videotron yang sebelumnya menempel pada cagar budaya gedung siola di 

jalan tunjungan Surabaya. Pengawasan yang lainnya juga di lakukan terhadap 

satpol pp dan dinas-dinas yang lainnya seperti dinas cipta karya, dispenda, uptsa, 

dan dishub. Pengawasan dilakukan kepada beberapa instansi tersebut agar 

kebijakan perizinan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga tidak 

merugikan masyarakat yang terdampak pada reklame-reklame tersebut.  

 Selain melakukan fungsi pengawasan, DPRD juga melakukan fungsinya 

sebagai pengontrol kebijakan perizinan tersebut karena dalam menerbitkan izin 

sebuah bangunan baik itu di dalamnya termasuk reklame juga harus mendapatkan 

kontrol dari anggota dewan komisi c karena komisi c bertugas dalam bidang 

pembangunan kita Surabaya sehingga apapun yang berhubungan dengan 

pembangunan ublik dan yang sifatnya berada di areal publik DPRD kota komisi C 

harus ikut turun tangan dalam pelaksanaanya dan penyelesaian masalah bila ada 

masalah-masalah yang timbul di masyarakat yang sekiranya meresahkan 

masyarakat yang terdampak oleh kebijakan perizinan reklame tersebut. DPRD 

melakukan kontrol terhadap beberapa instansi terkait dengan perizinan reklame 

videotron dan juga melakukan kontrol terhadap para biro reklame dan pengusaha 

reklame agar mereka dapat mentaati peraturan yang telah di tetapkam sebelumnya 

dalam perda dan perwali yang terlah diatur sebelumnya. 
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 Selain yang dijelaskan tadi peranan DPRD kota dalam pengawasan dan 

pengontrolan juga dilakuakn terhadap beberapa biro reklame di Surabaya, karena 

saat ini banyak sekali reklame yang bertebaran di seluruh sudut kota Surabaya 

muali dari Surabaya utara, Surabaya selatan, Surabaya timur, Surabaya barat, dan 

Surabaya pusat. Dalam beberapa tahun terakhir sendiri Surabaya sempat 

mendapat julukan kota sebagai kota dengan hutan reklame, julukan ini diberikan 

dikarenakan banyak sekali reklame-reklame yang berdiri di beberapa titik di kota 

Surabaya. Tidak hanya reklame yang bersifat tetap namun juga reklame yang 

sifatnya juga terbatas seperti reklame videotron ini. Saat ini banyak sekali 

reklame-reklame megatron/videotron yang bertebaraan di sudut-sudut kota 

Surabaya, seperti yang ada di jalan tunjungan yang awalnya hanya ada 1 reklame 

videotron saat ini sudah ada 2 reklame videotron yang terpasang di sana. Lalu ada 

juga reklame videotron yang berdiri di daerah gubeng DKT dimana konstruksi 

reklame videotron itu sangat tinggi dan menurut beberapa warga disana reklame-

reklame tersebut membahayakan orang-orang di sekitarnya juga sewaktu-waktu 

terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti hujan badai yang menyebabkan 

robohnya konstruksi reklame tersebut. 
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BAB III 

TEMUAN dan ANALISIS DATA 

III.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan  

Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan perizinan reklame videotron  

ini adalah menggunakan pendekatan top down. Dalam pendekatan top down 

implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor 

tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top 

down bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) 

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh 

administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti 

pendekatan top down  adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator 

dan birokrasi) sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para 

pembuat kebijakan di tingkat pusat.  

Sungguhpun demikian Sabatier (dalam Subarsono, 2005) juga 

mengemukakan dua kelemahan lain dari pendekatan top-down yaitu: 

1. Sebuah kebijakan yang dirumuskan secara berkelanjutan walau secara jelas 

telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah menguak nuansa persoalan baru 

yang berkembang dalam masyarakat. 

2. Cenderung melahirkan proses kebjakan publik yang tidak demokratis, bahkan 

sangat mungkin melahirkan rezim politik yang otoritarian. 

III.2 Implementasi Kebijakan di Lapangan 

Dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan perizinan yang 

diterbitkan oleh pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaanya ada beberapa 

reklame videotron yang sudah memenuhi persyaratan perizinan dan ada juga yang 
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masih dalam proses perizinan dan juga melibatkan pihak ketiga dalam 

menerbitkan izin reklame videotron ini. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Walikota nomor 85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Reklame pada Bab II Pasal 6 Point A sampai Point K merupakan salah satu 

peraturan yang dikenakan dalam mendirikan dan mengkomersilkan reklame 

videotron. Untuk tata cara perizinan dan prosedur yang lainnya semuanya sama 

seperti jenis-jenis reklame yang lainnya hanya saja khusus untuk reklame 

videotron diperlukan beberapa rekomendasi lagi dari dinas-dinas terkait. Hal 

tersebut diutarakan oleh salah satu staff Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota 

Surabaya Ibu Ita :  

“kalau sebelum videotron itu harus ada jalan yang dilakukan oleh 
penyelenggara satu dia harus ada rekomendasi dari dishub karena itu terkait 
dengan penerangan cahaya trus apa ini apakah titik itu nanti sesuai enggak 
dengan lalu lintas/pengguna jalan maksudnya gini lho mas wes macet ono 
videotron takutnya org itu silau trus dia konsentrasinya gak di jalan tapi aku 
lho mbak klo di kertajanya suka ngeliatin kadang-kadang udah lampu ijo 
kok gak jalan2 nah itu nanti ada rekomendasi dari dishub sama aja tata 
caranya ada di perda 9 th 2010 sama perwali 76 th 2013 ada semua disitu 
tata caranya” 

 
Dalam perizinannya sendiri setiap reklame videotron juga memiliki durasi 

perizinan yang berbeda-beda antar reklame videotron yang lainnya namun dalam 

pelaksanaanya dilapangan terkadang ditemukan beberapa reklame videotron yang 

didapati ada stiker X (Silang) itu sendiri karena ada yang beberapa reklame 

videotron yang bermasalah terhadap perizinannya dan bermasalah pada 

retribusinya seperti yang diutarakan oleh itu Herlin dari pihak DCKTR kota 

Surabaya sebagai berikut :  

“kalau yang nyilang-nyilang itu dr kita nanti masalah pembongkaran atau 
apa jd silang itu ada 2 kategori yaitu ada ijinnya tapi menyalahi yang ijin 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ... GANIS ARMOYO



 
III-3 

yang dikeluarkan atau tidak berijin sama sekali atau dia mengajukan tapi 
sudah berdiri jadi tindakan kita dilapangan kalau sudah ada reklame yang 
berdiri tanpa ijin langkah kita kita silang dulu selesai silang kita tempeli 
klarifikasi, jadi kalau memang sudah melakukan perijinan di cktr, dia harus 
melakukan klarifikasi ke dcktr agar perijinan untuk segera diselesaikan 
perijinannya kalau sudah ijin keluar dan membayar retribusi pajak nanti br 
bisa tayang dan masa penyelenggaraannya 12 bulan jadi sebelum 1 bulan 
habis harus diperpanjang”. 

 
Pernyataan tentang pelanggaran perizinannya pun juga didukung informasi 

yang peneliti peroleh dari Bapak Bagus Dari SATPOL-PP Kota Surabaya beliau 

menyatakan pelanggaran reklame videotron juga ada yang belum membayar 

retribusi dan belum mengantongi izin dan juga ada yang menyalahi peraturan 

yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagaimana beliau menyatakan sebagai 

berikut :  

“kita tidak tau pasti mas, reklame itu kan ada 2 kategori berijin dan tidak 
berijin kalau mas Tanya semua reklame itu kan termasuk berijin dan tidak 
berijin, lha kan kita kan tidak mendata yang tidak berijin kita itu tau kalau 
tidak berijin yah juga kita lakukan orang per orang lha untuk masalah itu 
berijin atau tidak itu ke dcktr, dan juga ada pengusaha yang nakal dan tidak 
memiliki ijin, lhaa kita kan juga perlu prosedur untuk memverifikasi 
sedangkan ada perda dan pasal di perda yang tidak dilaksanakan oleh biro 
yaitu memasang tanda ijin nah kalau yang disilang itu ada 3 yang pertama 
yaitu dia itu tidak berijin gak ada ijinnya tapi berdiri, yang kedua berijin tapi 
menyalahi ketentuan contoh penempatan, penempatannya itu harusnya 
didalam persil tapi menjorok ke jalan, ketiga dia ada ijinnya tapi mati, 
makanya kita silang, kita silang itu tidak sekonyong-konyong untuk 
menertibkan lhaa setelah tanda silang itu keluar itu diproses oleh dinas 
pemberi ijin di verifikasi apakah dia itu bisa dilakukan pendekatan secara 
administrasi yaitu surat menyurat Cuma diberi tau contoh yang tidak berijin 
contoh sampean itu tidak ada ijinnya ngurus ijin gak kalau gak ngurus ijin 
yang kita buatkan rekomendasi untuk dibongkar Cuma secara tidak 
langsung dibongkar kita berikan peringataan, ini contoh kayaa……nah ini 
cuma ini gak berwarna ini sih mas baru dimasukkan sini baru saya bongkar 
nantinya sebelum saya bongkar pun saya berikan surat pemberitahuan jadi 
saya tidak sekonyong2 membongkar itu namanya prosedur penertiban”. 

 
Dengan kata lain, dalam proses implementasinya masih banyak ditemukan 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh biro reklame khususnya dalam 
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perizinan reklame videotron dimana diantaranya ada yang melanggar beberapa 

izin yang berupa 

1. Sama sekali tidak ada izinnya namun konstruksinya berdiri 

2. Berizin tetapi menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan seperti lokasi 

dan konstruksi 

3. Berizin namun izinnya mati 

4. Berizin sudah sesuai dengan ketentuan namun belum melakukan 

penyelesaian proses administrasi pajak dengan kata lain belum membayar 

retribusi pajak reklame namun sudah beroperasi 

III.2.1 Pemahaman Tentang Proses Implementasi 

Implementasi sendiri merupakan sebuah persamaan dari kata 

penyelenggaraan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang 

krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada 

umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan 

publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi 

tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan 

diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Perbedaan antara 

kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program tergantung pada 

hasilnya. Sebagai suatu konsekuensi studi tentang proses implementasi kebijakan 

adalah melibatkan penelitian dan analisis konkrit program aksi yang telah didesain 
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sedemikian rupa sebagai suatu cara mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas 

(Ekowati, 2009:26) 

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2007:144) Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan 

segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks 

yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu output maupun sebagai 

suatu dampak. Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses 

atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-

keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.  

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi 

mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khusunya para birokrat yang 

dimaksudkan untuk membuat program berjalan. 

III.2.2 Manfaat Reklame Bagi Stakeholder 

Reklame yang merupakan sebuah bisnis/usaha yang dibuat untuk 

membantu memasarkan produk-produk perusahaan besar maupun kecil yang ingin 

diketahui dan dikonsumsi oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Reklame sendiri saat ini banyak jenisnya yang 
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diantaranya reklame dalam bentuk videotron, reklame billboard, reklame berjalan, 

reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, 

reklame film atau slide, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan, dan 

reklame sign net. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada perizinan 

reklame videotron. Perizinan reklame videotron ini sendiri juga membawa 

dampak yang besar terhadap stakeholder dan masyarakat yang terdampak pada 

perizinan ini sendiri. Untuk jenis reklame megatron/videotron ini sendiri dalam 

perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame, reklame 

videotron ini sendiri termasuk dalam kategori reklame terbatas pada lokasi persil, 

mengapa dikatakan lokasi persil karena setiap konstruksi reklame terbatas 

videotron ini konstruksi bangunannya selalu berada di lahan milik orang lain atau 

berada di lahan yang bukan milik biro reklame. Dalam perizinan reklame 

videotron ini manfaat yang diberikan antara lain adalah meningkatnya pendapatan 

asli daerah kota Surabaya melalu pajak reklame dan tentu saja rekalem videotron 

ini merupakan salah satu bentuk reklame yang paling canggih yang pernah ada. 

Manfaat yang lainnya antara lain adalah pemerintah secara langsung bisa 

memiliki videotron ini menjadi asset pemerintah kota Surabaya seperti reklame 

videotron yang konstruksinya berada di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di 

jalan Basuki Rahmat dan jalan Embong Malang karena sebelumnya bagi siapapun 

yang mendirikan konstruksi bangunan reklame baik itu reklame videotron atau 

reklame billboard di JPO maka reklame tersebut otomatis sudah menjadi asset 

pemerintah kota Surabaya walaupun pihak dari biro reklame setiap tahunnya 
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memperpanjang izin penyelenggaraanya. Hal itu juga di utarakan oleh ibu Herlin 

dari DCKTR :  

“nah itu nanti jpo itu ada masa perjanjian kan yang membangun itu pihak ke 
3 dan itu ada masa penyerahan jadi dari pihak biro diserahkan untuk 
menjadi asset jadi itu ada perjanjiannya, jadi bila masanya sudah habis itu 
menjadi milik pemkot selamanya”. 

 
III.2.3 Mekanisme Perizinan Reklame Terbatas Pada Lokasi Persil  

Untuk mekanisme perizinan reklame terbatas pada lokasi persil seperti 

reklame videotron ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dimana semua itu 

sudah tertuang dalam perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame termasuk didalamnya reklame videotron, 

mekanismenya sebagai berikut : 

A. Pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh 

Unit Pelayanan Terpadu dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri 

atas :  

1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya 

2. Fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya  

3. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan 

permohonan dikuasakan kepada orang lain;  

4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;  

5. Desain dan tipologi reklame;  

6. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R 

dengan ketentuan:  

A. Dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;  
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B. Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter 

yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame 

yang dimohon;  

C. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari 

dua arah yang berbeda.  

7. Gambar rencana dan perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh 

penanggung jawab struktur/ konstruksi, kecuali untuk reklame 

menempel atau reklame tiang dengan ukuran luas bidang reklame 

sampai dengan 8 m2 (delapan meter persegi) yang terdiri atas :  

A. Gambar denah skala 1:100 

B. Gambar tampak depan, sampiung dan atas skala 1:50 

C. Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20 

D. Gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20 

E. Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20 

8. fotokopi semua izin tahun/ periode sebelumnya dengan menunjukkan 

aslinya (untuk perpanjangan izin) yang terdiri atas :  

A. SIPR 

B. IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB) 

9. Surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/ 

penguasaan atas tanah;  

10. Bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar 

IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan;  

Selanjutnya diserahkan kepada petugas loket Unit Pelayanan Terpadu.  
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B. Petugas Unit Pelayanan Terpadu menerima dan memeriksa kelengkapan 

formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap 

dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila 

benar dan lengkap maka petugas membuat Kartu Data, kemudian petugas 

membuat Tanda Terima untuk diserahkan kepada pemohon dan 

mengirimkan berkas permohonan ke Seksi Perijinan Bangunan, Bidang 

Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Permukiman;  

C. Seksi Perijinan Bangunan, Bidang Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota 

dan Permukiman menerima berkas permohonan dan menyelenggarakan 

rapat Tim Reklame dan mengirimkan Rekapitulasi Permohonan kepada 

Tim Reklame;  

D. Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan/atau pengecekan lokasi 

serta membuat Berita Acara Pertimbangan Tim Reklame dan/atau Berita 

Acara Peninjauan Lapangan. Selanjutnya Seksi Perijinan Bangunan, 

Bidang Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Permukiman membuat 

Konsep Surat Pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Asisten Bidang 

Admnistrasi Pembangunan selaku Ketua Tim Reklame kemudian 

disampaikan kepada pemohon;  

E. Bagi reklame yang disetujui, maka Tim Reklame membuat Perhitungan:  

1. Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar oleh Dinas Pajak;  

2. Retribusi Pemetaan Lokasi dan Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan bila ukuran reklame lebih dari 8 m
2 

(delapan meter 
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persegi) dan menggunakan konstruksi tiang oleh Dinas Tata Kota 

dan Permukiman;  

F. Seksi Perijinan Bangunan, Bidang Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota 

dan Permukiman membuat Surat Pengantar Bayar (SPB) Penyelenggaraan 

Reklame berdasarkan kepada perhitungan pajak, jaminan biaya bongkar 

dan retribusi selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui loket Unit 

Pelayanan Terpadu;  

G. Pemohon membayar pajak, retribusi dan Jaminan biaya bongkar ke Kas 

Daerah melalui loket Unit Pelayanan Terpadu;  

H. Petugas Unit Pelayanan Terpadu memberikan bukti pembayaran kepada 

pemohon serta mengirimkan tembusan bukti pembayaran tersebut kepada 

masing – masing dinas;  

I. Bidang Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas Tata Kota dan Permukiman 

melaksanakan pemetaan lokasi dan memberikan Peta Lokasi, sedangkan 

Bidang Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Permukiman memproses 

Izin Mendirikan Bangunan apabila ukuran reklame lebih dari 8m
2 

(delapan 

meter persegi) dan menggunakan konstruksi tiang;  

J. Seksi Perijinan Bangunan, Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan 

Permukiman membuat konsep Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas 

untuk ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman kemudian 

diserahkan kepada pemohon;  

K. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada 

huruf j, sekaligus berfungsi sebagai Izin Mendirikan Bangunan bagi 
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reklame dengan ukuran lebih dari 8m2 
(delapan meter persegi) yang 

menggunakan konstruksi tiang.  

III.2.4 Derajat Perubahan Yang Diinginkan 

Dalam sebuah penerapan/implementasi kebijakan publik tidak mungkin 

tidak ada sesuatu yang tidak ingin diharapkan, semuanya pasti ingin ada 

perubahan dalam setiap penerapan kebijakan publik di lapangan karena dalam 

perubahan ini pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi keuntungan bagi para 

stakeholder sendiri dan para masyarakat yang terdampak oleh bijakan karena 

sebuah perubahan itu pasti memunculkan sebuah bentuk derajat baru dan status 

sosial yang baru di lapangan (Subarsono, 2005:93). Dalam memantau keluaran 

serta dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu 

merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran adalah individu, masyarakat 

atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, 

sedangkan penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai-nilai dari 

kebijakan tersebut (Dunn, 2003:514). 

Dalam penelitian tentang perizinan reklame videotron di kota Surabaya 

ini, tentu saja dalam perkembangannya juga memunculkan derajat perubahan 

yang baru. Dalam implementasinya perizinan membuat semua pengusaha reklame 

videotron harus mentaati peraturan yang berlaku agar di lapangan tercipta suasana 

yang kondusif dan dapat kita nikmati dengan enak, namun pada kenyataanya 

pengimplementasian perizinan reklame videotron dilapangan tidak sesuai dengan 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya. Seperti yang terjadi 

pada rekalem videotron di jalan Indragiri tersebut hal itu terjadi karena rendahnya 
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pengawasan pemerintah kota bersama dengan tim reklame. Hal ini tentu saja 

sangat sulit mengubah sikap para pelaku usaha reklame agar tidak menyalahi 

aturan yang berlaku bilamana undang-undang yang sudah ditetapkan masih saja 

tidak di-indahkan oleh para biro reklame. 

III.2.5 Pelaksana Program 

 Dalam suatu program kebijakan pemerintah ada beberapa faktor yang 

diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, 

salah satunya adalah implementor dan pelaksana program yang lainnya, 

implementor di sini adalah DCKTR, SATPOL-PP, UPTSA yang juga merupakan 

dinas pemberi izin dan tim reklame, sedangkan DPRD Komisi C kota Surabaya 

bertindak sebagai pengawas dan pengontrol dari jalannya kebijakan perizinan 

reklame videotron ini. Sebagai salah satu dari tim reklame kota Surabaya tugas 

DCKTR adalah memantau reklame-reklame yang berada di seluruh titik kota 

Surabaya dari mulai Surabaya utara, selatan, barat, timur, dan pusat. Tugas yang 

dilaksanakan DCKTR juga memantau pertambahan jumlah reklame yang 

bermunculan di ruang publik, pemantauan tersebut pun dulakukan hingga ke 

daerah perumahan apabila DCKTR menemukan sebuah papan yang didalamnya 

itu berisi tentang produk barang atau jasa yang bersifat komersil makan papan 

tersebut masuk papan reklame sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh 

DCKTR dan bilamana reklame tersebut tidak terdaftar maka pidak dari DCKTR 

akan memberikan sebuah tanda silang X berwarna merah dimana yang 

menempelkan tanda silang itu adalah SATPOL-PP kota Surabaya yang bertugas 

sebagai instansi yang membantu menjaga ketertiban kota dan ketenteraman kota 
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Surabaya. SATPOL-PP sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai agen dari 

penertiban apabila pihak dari SATPOL-PP mendapatkan surat rekomendasi 

penertiban atau pembongkaran terhadap reklame-reklame nakal termasuk di 

dalamnya reklame videotron yang nakal. UPTSA sendiri juga termasuk dalam 

instansi yang ikut melaksanakan program perizinan reklame videotron ini. 

UPTSA sendiri menjadi wadah bagi mereka atau siapa saja yang ingin 

menyelenggarakan reklame mereka di ruang publik. 

III.3 Kendala Dalam Penertiban   

Setiap implementasi kebijakan sendiri selalu ada beberapa kendala yang 

sifatnya bisa saja menghambat proses implementasiannya dan menghambat proses 

administrasi dan teknis yang lainnya. Namun dalam implementasi kebijakan 

perizinan ini ada beberapa kendala yang sempat membuat pelaksanaan di 

lapangan menjadi tidak sesuai dengan target yang di harapkan yaitu ketika ingin 

melakukan penertiban posisi reklame videotron itu selalu berada di tempat yang 

tinggi dan penertiban itu akhirnya tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak 

SATPOL-PP dimana SATPOL-PP dalam kebijakan perizinan ini tugasnya adalah 

sebagai instansi penertiban dan menjaga ketentraman masyarakat. Banyak 

diantaranya reklame-reklame videotron yang posisinya dan konstruksinya sangat 

susah sekali ketika ingin ditertibkan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Bagus 

dari SATPOL-PP kota :  

“kendalanya sih gak ada mas, cuman kan biasanya kan ada namanya mereka 
meminta dari faktor cuaca sendiri selama ini klo mereka kan dari pengusaha 
kalau ada niatan baik yah kita beri kesempatan untuk mengurus cuman kan 
ada batas waktunya umpanyanya 7 hari cuma disitu tidak tertulis cuman kita 
biasanya kan orang tanya pak ini ada surat pemberitahuan saya cuma ngasih 
tau langsung urus apa ke cktr dan uptsa nanti kan ada pertimbangan apakah 
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berita acara namanya sp rekomendasi untuk dibongkar itu dicabut atau bagai 
mana kan itu terserah dari tim reklame yaitu dinas pemberi ijin nah kalau 
tidak ada pertimbangan apapun dan kita diteruskan untuk dibongkar yang 
kita bongkar, tapi untuk kendalanya sendiri mereka rata-rata koperatif 
cuman dalam beberapa bulan terakhir kan cuaca tidak bagus kemudian 
penempatannya juga tinggi-tinggi contohnya kan kembang jepun itu kan ada 
yang tinggi di atas gedung itu ngambilnya sulit yah kita juga kan mikir dulu 
pas kita sewa crane klo cuaca tidak mendukung kan yah percuma dan 
selama ini kooperatif”. 

 
 Selain kendala yang telah disebutkan diatas, media perikalan videotron ini 

juga masih menuai banyak pelanggaran yang sifatnya itu masyoritas yaitu mereka 

selalu melakukan penunggakan pembayaran pajak reklame yang durasinya setiap 

satu tahun sekali. Dalam kasus ini hal ini juga menjadi pengahambat bagi 

SATPOL-PP ketika ingin melakukan tindakan penertiban bagi siapa saja yang 

mengkomersilkan produknya di ruang publik. Seperti yang diutarakan bapak 

bagus dari SATPOL-PP sebagai berikut : 

“kalau perijinan videotron kan harus benar-benar berhitung, aku bangun 
dengan dana segini kalau pake lahan yang tidak jelas juga percuma dan dia 
invest juga mahal, dan juga kalau kena penertiban satpol juga rugi biasanya 
mereka yang melakukan pelanggaran itu pelanggaran pajak, seharusnya itu 
dia itu satu tahun pajak itu kan pajak jangka satu tahun itu harus di perbarui 
lagi kadang umpamanya selese tanggal 7 januari yaa 7 januari belum 
dibayar baru tanggal 14 januari nah antara tgl 7-14 ini kan ini jadi salah jadi 
mereka ini tidak membayar jadi otomatis kita matikan jadi bukan masalah 
dia melanggar atau tidak dia ada ijinnya cuma bayar pajaknya telat, sedikit 
banyak kita juga memperhatikan pajaknya, kan kita ini juga meningkatkan 
pendapatan asli daerah kan karena apa orang tertibkan karena kebanyakan 
org di indonesia orang taat pajak kan karena takut kan takutnya apa yah 
untuk hal kecil-kecil kayak reklame pajak restoran yang menertibkan siapa 
satpol pp kan didatengi satpol pp blm bayar, kita ini merupakan pasukan 
peningkatan pendapatan asli daerah yah sedikit banyak kita punya peran lah 
mas, seperti yang dulu itu mask an ada videotron yang nempel di pojokan 
siola itu kita tidak bisa menurunkan Karen akita tidak punya alatnya yang 
katrol gt dan sangat berbahaya sehingga kita pada waktu itu benar-benar 
menindak sangat tegas biro reklamenya karena itu merupakan bangunan 
cagar budaya”. 
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 Dalam penertiban reklame videotron ini dapat disimpulkan bahwa, 

SATPOL-PP menghadapi kendala penertiban yang berupa proses administrasi 

antara SATPOL-PP dengan pemilik biro reklame dan juga lokasi dan konstruksi 

reklame yang akan di tertibkan seperti contohnya di tunjungan yang dahulunya 

ada videotron yang menempel di bangunan cagar budaya siola, pihak SATPOL-

PP dengan DCKTR tidak bisa memberikan tanda silang pada reklame tersebut 

karena konstruksinya yang tinggi dan berada pada bangunan cagar budaya dan 

SATPOL-PP takut merusak bangunan. 

III.3.1 Lokasi Videotron 

Dalam setiap penertiban reklame di kota Surabaya reklame-reklame di 

kota ini termasuk reklame videotron itu lokasinya terkadang kita tidak bisa 

bayangkan sebelumnya, ada yang lokasinya mudah dijangkau dan ada juga 

lokasisnya yang sangat sulit dijangkau. Lokasi sendiri ini juga menjadi standar 

ukur keindahan kota Surabaya dan tidak dapat dipungkiri pada tahun 2012-2013 

terjadi banyak penertiban reklame-reklame yang lokasinya tidak dibenarkan dan 

tidak sesuai dalam perwali nomor 85 tahun 2006. Khusus untuk reklame videotron 

ini banyak sekali reklame-reklame videotron yang posisinya tidak mudah 

dijangkau oleh aparat dari SATPOL-PP kota Surabaya. Dalam penertiban reklame 

videotron sendiri pihak dari SATPOL-PP pun juga kewalahan dalam menjalankan 

tugasnya sebagai instansi penertiban reklame. Seperti reklame videotron yang ada 

di jalan Indragiri yang sepenuhnya reklame videotron tersebut tidak mengantongi 

izin apapun dari pemerintah kota Surabaya dan tim reklame yang lainnya. 

Konstruksi bangunan itu berada di tempat yang tinggi dan SATPOL-PP tidak bisa 
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begitu saja menurunkan reklame tersebut Karena kurangnya fasilitas yang 

mendukung dalam penertiban walaupun personil dari SATPOL-PP dalam 

menertibkan reklame itu sudah cukup. 

III.3.2 Peringatan Administratif 

SATPOL-PP sendiri yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman 

ruang publik juga menjalankan fungsi administratif mereka sendiri. Fungsi 

administratif mereka sendiri ini adalah dengan memberikan beberapa surat 

peringatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan usahanya di 

ruang publik termasuk memberi peringatan kepada biro reklame videotron yang 

sekiranya telah mekaukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan perizinan. Ketika 

ada reklame yang termasuk di dalamnya reklame videotron juga ada yang 

statusnya melanggar perizinan maka pihak dari pemerintah kota yang pertama kali 

memproses pelanggarannya adalah dari pihak DCKTR, dari pihak DCKTR sendiri 

yang pertama melakukan tindakan pemberian tanda silang X merah dan member 

keterangan pelanggaran apa yang dilanggar. Setelah itu barulah pihak dari 

DCKTR memberikan surat rekomendasi peringatan administratif yang berupa 

surat peringatan akan pelanggaran yang dilanggar yang dibuat oleh DCKTR dan 

ditembuskan kepada SATPOL-PP kota Surabaya. Dari pihak SATPOL-PP kota 

Surabaya sendiri memproses kembali surat rekomendasi pelanggaran administratif 

yang diberikan oleh DCKTR kepada SATPOL-PP kota Surabaya. Setelah itu 

barulah dari pihak SATPOL-PP memberikan surat peringatan administratif 

tersebut kepada biro reklame dengan catatan surat tersebut hanya berlaku 3x24 

jam semenjak ditetapkannya pelanggaran reklame tersebut dan apabila peringatan 
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administratif itu tidak dihiraukan oleh biro reklame maka pihak SATPOL-PP 

berhak membongkar reklame yang sudah habis masa perizinannya dengan 

perintah dari DCKTR dimana kuasa pembongkaran yang dibuat DCKTR kepada 

SATPOL-PP itu tertera dalam surat peringatan administratif. Hal diatas tersebut 

sesuai dengan yang diutarakan oleh bapak bagus dari SATPOL-PP : 

“ya makanya kan ada proses administrasi dulu yaa makanya orangnya itu 
kita kasih surat pemberitahuan, umpamanya biro reklame itu baik setelah 
disilang dia kan langsung ada respon, pak itu kenapa disilang salah-salahnya 
apa ohh punya sampean tidak berijin ohh iyah pak saya masukan, kalo tidak 
ada yang dtg sama sekali yang tidak koperatif br kita bongkar dalam kurun 
waktu 3x24 jam sejak diterbitkannya surat peringatan tersebut dan sudah 
ada alur administrasi yang baik, dan kita tidak memusuhi mereka karena apa 
kita ini kan ingin berusaha mas mereka juga ingin berusaha apa pemkot ini 
melarang juga tidak kita hanya menata agar baik mereka kan bukan musuh 
mereka kan org berusaha mungkin org berusaha ada org yang salah klo yang 
salah yah kita benarkan”. 

 
Namun yang disesalkan dalam pemberian surat administratif ini, para 

pelaku usaha reklame selalu mengulur waktu hingga waktu yang ditentukan, 

seolah-olah peringatan hari pertama dan hari kedua itu tidak digubris oleh biro 

reklame dan ketika ada reklame yang ditertibkan hanya dari pihak SATPOL-PP 

yang melakukan pembongkaran reklame dengan cara mereka sendiri.  

III.3.3 Pengecekan Durasi perizinan 

Memasarkan barang milik pribadi yang tempat pemasarannya ada di ruang 

publik tentu saja harus membutuhkan beberapa regulasi dalam bentuk sebuah 

perizinan untuk bisa memasarkan produknya di ruang piblik seperti reklame 

videotron dan reklame bentuk yang lainnya. Dalam kasus pelanggaran reklame ini 

termasuk didalamnya reklame videotron didapati setiap papan reklame dan 

reklame videotron yang tersebar di seluruh titik di kota Surabaya ini mayoritas 
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tidak pernah ditempelkan plat lamanya durasi perizinan reklame videotron dan 

reklame yang lainnya. Hal ini terjadi karena pihak dari biro reklame ditengarai 

ingin mencari keuntungan lebih jika masa perizinan mereka telah jatuh tempo dan 

jita sudah jatuh tempo tersebut para biro reklame masih bisa memasarkan produk 

mereka di ruang publik dengan status melanggar. Dari pihak SATPOL-PP kota 

Surabaya sendiri juga sedikit kesulitas dengan hal seperti ini karena tugas 

SATPOL-PP sendiri adalah menertibkan bagis siapa saja yang melanggar 

peraturan yang sifatnya menganggu dan merugikan masyarakat sekitar dan 

merugikan pemerintah kota Surabaya.  

Bilamana plat masa jatuh tempo itu tidak terpasang di tempatnya maka 

dari pihak SATPOL-PP pun harus mencari tahu kapan masa jatuh tempo perizinan 

reklame videotron tersebut dengan menghubungi pihak DCKTR. Hal ini tentu saja 

sudah menyia-nyiakan waktu SATPOL-PP dan tim reklame lainnya dalam 

menertibkan reklame dan reklame videotron yang melanggar perizinan reklame. 

Hal itu sendiri diutarakan oleh bapak Bagus dari SATPOL-PP : 

“kalau untuk perijinan sementara kita tidak tahu cuman kita tahunya secara 
fisik di lapangan biasanya reklame ada ijinnya itu ada penengnya mas kayak 
motor itu tgl berapa tanggal brp itu yang tidak banyak dipasang oleh biro itu 
masang nah disitu, nah klo tidak ada kita asumsikan tidak berijin tapi secara 
data yang tau dari cktr dan kalau kita seperti ini pun dan pihak dari bironya 
tidak kooperatif yah kita kesulitan sendiri mas kita tanya cktr dulu baru kita 
bisa menindak soalnya kita setiap hari pun pasti keliling memantau reklame 
yang satu dengan reklame yang lainnya”. 

 
III.4 Relasi Kepentingan Antar Aktor 

Dalam kehidupan ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap 

pelaksanaan program pemerintah yang pelaksanaanya ada diruang publik seperti 

perizinan reklame videotron ini selalu ada beberapa kepentingan yang 
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melatarbelakanginya. Kebijakan tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan 

para aktor yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari proses implementasi 

kebijakan. Hal inilah yang membuat hasil dan implementasi dari kebijakan 

tersebut tidak memuaskan seperti yang diharapkan sebelumnya. Dalam 

prakteknya dilapangan sendiri, sangatlah tidak mudah untuk bisa menghadirkan 

para pelaku atau stakeholder atau kelompok kepentingan yang ada dalam lapisan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan beragamnya aspirasi dan tuntutan yang harus 

diakomodir dalam sebuah kebijakan. Dalam konteks ini menggambarkan adanya 

‘hierarkhi kebijakan’ yang memaparkan kompleksitas proses kebijakan publik 

semenjak dirumuskan sampai dengan kebijakan tersebut diterapkan. Pada tingkat 

politis, terdapat lembaga legislatif seperti DPR/DPRD, kemudian pada tingkat 

organisasi ditempati eksekutif seperti lembaga-lembaga departemen dan non 

departemen, sedangkan pada tingkat operasional atau implementasi kebijakan 

publik ditempati individu perorangan, petani, rumah tangga dan perusahaan. Dari 

analogi tersebut terlihat sangat jelas betapa kompleksnya lingkungan yang 

dihadapi kebijakan publik baik pada tingkatan politis, organisasi maupun pada 

tingkat operasional. Pada hakekatnya diskursus mengenai kebijakan publik sangat 

berkaitan erat dengan konsep demokrasi. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang 

tidak terpisahkan. Bila keduanya tidak bisa disatukan maka hampir dapat 

dipastikan bahwa kebijakan publik justru sama sekali tidak mempertimbangkan 

kepentingan publik itu sendiri, bahkan tidak jarang hanya akan menjadi alat bagi 

elit politik untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif demi 

kepentingan mereka sendiri. Salah satu cara praktis untuk memantau proses 
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pembuatan kebijakan publik adalah dengan menilai seberapa jauh masyarakat 

mengetahui dan memiliki kemauan ikut dalam perumusan kebijakan yang sedang 

diproses di lembaga pengambil keputusan sehingga dapat diidentifikasikan apakah 

interaksi masyarakat dalam politik keseharian telah sesuai dengan proses 

demokratisasi dan desentralisasi yang memang bertujuan untuk mendekatkan 

proses pembuatan kebijakan pada masyarakat secara langsung.  

Dalam kebijakan publik, aktor mempunyai posisi yang amat penting yang 

amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan kebijakan itu sendiri. 

Interaksi aktor dan kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses 

perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna 

yang lebih luas. Anderson mengungkapkan bahwa aktor kebijakan meliputi aktor 

internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsern terhadap 

kebijakan. Mereka dapat terdiri dari aktor individu maupun kelompok yang turut 

serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa makna aktor dalam kaitannya dengan kebijakan 

publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang 

berinteraksi dan melakukan inter relasi didalam setiap tahapan proses kebijakan 

publik (Anderson, 1984). 

Dalam proses Implementasi kebijakan pasti selalu melibatkan beberapa 

aktor-aktor yang terlibat didalam proses penyelenggaraanya. Dalam penelitian ini 

aktor-aktor tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Surabaya, Dewan Perwakilan Daerah Komisi C Bidang Pembangunan Kota 
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Surabaya. Dalam kebijakan perizinan reklame videotron ini para aktor ini saling 

memiliki ketergantungan antar satu sama lain yang juga selalu ada beberapa 

kepentingan yang juga ikut di dalamnya.  

III.4.1 Hubungan Antara DCKTR Dengan Biro Reklame 

Hubungan antara pihak DCKTR dengan biro reklame adalah sebagai pihak 

yang menyosialiasikan beberapa informasi-informasi terbaru mengenai peraturan 

baik itu tata cara perizinan, kriteria konstruksi dan lain sebagainya karena dalam 

perkembangan reklame videotron ini tugas DCKTR sangat besar dalam 

kedepannya karena ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan reklame baik itu 

perizinannya ataupun itu pelaksanaanya dilapangan hal tersebut sesuai dengan 

yang di utarakan oleh ibu Herlin dari DCKTR :  

“jadi setiap gini mas setiap perda dan perwali yang di terbitkan kita lakukan 
sosialisasikan ke mereka dulu dan asosiasinya jadi setiap produk yang kita 
keluarkan kita sosialiasasikan dulu ibaratnya kita anggap mereka juga mitra 
bagi pemkot. Bagi reklame terbatas yang masuk cktr reklamenya harus 
diasuransikan jd misal ada kejadian yang tidak diinginkan harus ditanggung 
oleh penyelenggara reklame. Jadi ibaratnya ada roboh itu dari segi peraturan 
bahwa dari segala akibat yang merugikan orang lain itu ditanggung oleh 
pihak reklame”. 

 
Tidak hanya sebatas sebagai pihak yang men-sosialiasikan informasi 

terbaru, pihak DCKTR sendiri juga melakukan pengawasan terhadap durasi 

perizinan reklame dimana tugas mereka adalah mengecek durasi lamanya 

perizinan reklame pada setiap tanda/plat perizinan yang tertempel pada setiap 

konstruksi reklame. Selain itu bilamana ada beberapa reklame termasuk juga 

reklame videotron yang memiliki tanda silang, itu sepenuhnya yang memberikan 

tanda silang adalah pihak dari DCKTR sebagaimana yang diutarakan Ibu Herlin 

Dari DCKTR :  
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“kalau yang nyilang-nyilang itu dari kita nanti masalah pembongkaran atau 
apa, jadi silang itu ada 2 kategori yaitu ada ijinnya tapi menyalahi yang ijin 
yang dikeluarkan atau tidak berijin sama sekali atau dia mengajukan tapi 
sudah berdiri jadi tindakan kita dilapangan kalau sudah ada reklame yg 
berdiri tanpa ijin langkah kita kita silang dulu selai silang kita tempeli 
klarifikasi, jadi kalau memang sudah melakukan perijinan di cktr, dia harus 
melakukan klarifikasi ke cktr agar perijinan untuk segera diselesaikan 
perijinannya kalau sudah ijin keluar dan membayar retribusi pajak nanti br 
bisa tayang dan masa penyelenggaraannya 12 bulan jadi sebelum 1 bulan 
habis harus diperpanjang” 

Selain yang peneliti sebutkan diatas, hubungan antara DCKTR dengan 

biro reklame yang lainnya adalah bertugas untuk memperingatkan para biro 

reklame bila izin penyelenggaraan reklame videotron mereka akan habis atau akan 

jatuh tempo dan masa perizinan setiap reklame videotron yang diberikan oleh 

pihak DCKTR oleh biro reklame adalah 1 tahun perizinan sesuai yang diutarakan 

oleh Ibu Herlin dari DCKTR : 

“……dia harus melakukan klarifikasi ke cktr agar perijinan untuk segera 
diselesaikan perijinannya kalau sudah ijin kluar dan membayar retribusi 
pajak nanti baru bisa tayang dan masa penyelenggaraannya 12 bulan jadi 
sebelum 1 bulan habis harus diperpanjang. jadi klo masa berlaku misal masa 
berlakunya 30 januari itu desember udah ngajukan dan harus, kalau dalam 
masa setelah ngajukan ibaratnya 30 januari ternyata dia mengajukan 
februari maret setelahnya dia kompensasinya selain kena denda administrasi 
berupa denda 2persen perbulan kena jaminan bongkar jadi jaminan bongkar 
itu hangus selagi dia sudah melewati masa itu tadi”. 

 
Hubungan yang lainnya antara DCKTR dengan biro reklame adalah 

DCKTR merupakan sebuah filter bagi para biro reklame yang ingin mendirikan 

usahanya di ruang publik dengan kata lain DCKTR juga mendaftar beberapa 

pengusaha reklame yang usahanya di buka di ruang publik dan juga pihak dari 

DCKTR juga memperingatkan bahwa siapa saja/pengusaha reklame dari mana 

saja bila ingin menyelenggarakan usahanya diruang publik seperti pengusaha 

reklame mereka harus terdaftar dalam asosiasi pengusaha periklanan Indonesia, 
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bila mereka tidak terdaftar dalam asosiasi tersebut maka mereka tidak bisa 

menyelenggrakan usahanya di ruang publik. Hal itu seperti yang di utarakan okeh 

Ibu Herlin dari DCKTR :  

“jadi setiap gini mas setiap perda dan perwali yang di terbitkan kita lakukan 
sosialisasikan ke mereka dulu dan asosiasinya jadis etiap prodak yang kuta 
keluarkan kita sosialiassikan dl ibaratnya kita anggap mereka juga mitra 
bagi pemkot. Bagi reklame terbatas yang masuk cktr reklamenya harus 
diasuransikan jd misal ada kejadian yang tidak diinginkan harus ditanggung 
oleh penyelenggara reklame. Jadi ibaratnya ada roboh itu dari segi peraturan 
bahwa dari segala akibat yang merugikan orang lain itu ditanggung oleh 
pihak reklame dan juga begini kalau semua reklame yang terdaftar di cktr 
mereka harus terdaftar dalam daftar penyelenggara reklame apa itu tanda 
daftar penyelenggara reklame, pokoknya semua penyelenggara itu terdaftar 
dalam daftar penyelenggara reklame itu, contohnya seperti ini surat tanda 
daftar pendaftar reklame, didalam ini ada asosiasi reklame, persatuan 
perusahaan periklanan Indonesia itu merupakan syarat wajib untuk 
mendaftar kategori p3, tanda p1 itu perorangan untuk identitas toko atau 
perusahaan yang jenis reklamenya menempel, p2 itu untuk perorangan atau 
perusahaan yang jenis reklamenya ada konstruksinya, p3 untuk biro 
reklame, jadi biro reklame ini bisa mendafatr reklame2 siapa saja dengan 
syarat utama harus mendaftar jadi asosiasi”. 

 
III.4.2 Hubungan Antara SATPOL-PP Dengan Biro Reklame 

SATPOL-PP kota Surabaya merupakan sebuah institusi yang bertugas 

untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di ruang publik, salah satunya adalah 

menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame di kota Surabaya termasuk di 

dalamnya reklame videotron. Tugas dari SATPOL-PP sendiri dalam penelitian ini 

adalah sebagai institusi yang menertibkan reklame-reklame yang “nakal” atau 

reklame-reklame yang tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Relasi antara SATPOL-PP dengan biro reklame adalah SATPOL-PP 

memberikan peringatan secara administatif kepada biro reklam bilamana biro 

reklame videotron tersebut melakukan pelanggaran dilapangan termasuk 
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pelanggaran izin dan pelanggaran lokasi dan pelanggaran lainnya. Hal tersebut 

diutarakan oleh bapak Bagus dari SATPOL-PP kota Surabaya :  

”ya makanya kan ada proses administrasi dulu yaa makanya orangnya itu 
kita kasih surat pemberitahuan, umpamanya biro reklame itu baik setelah 
disilang dia kan langsung ada respon, pak itu kenapa disilang salah-salahnya 
apa ohh punya sampean tidak berijin ohh iyah pak saya masukan, kalo tidak 
ada yang datang sama sekali yang tidak koperatif baru kita bongkar dalam 
kurun waktu 3x24 jam, cuma hubungan kita selama ini baik-baik saja. 
Karena sudah ada alur administrasi yang baik, dan kita tidak memusuhi 
mereka karena apa kita ini kan ingin berusaha mas mereka juga ingin 
berusaha apa pemkot ini melarang juga tidak kita hanya menata agar baik 
mereka kan bukan musuh mereka kan org berusaha mungkin org berusaha 
ada org yang salah klo yang salah yah kita benarkan”. 

 
III.4.3 Hubungan Antara UPTSA Dengan Biro Reklame 

UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) Kota Surabaya, merupakan 

sebuah instansi pemerintah kota Surabaya yang tugasnya menangani dan 

menerima berkas-berkas pihak swsta yang ingin mendirikan bangunan atau ingin 

mengajukan bentuk perizinan yang lainnya. UPTSA sendiri saat ini berpusan 

seluruhnya di jalan raya menur sehingga untuk semua orang yang ingin 

melakukan perizinan saat ini semuanya berpusat disana, tidak seperti dahulu yang 

dipisah-pisah karena dirasa membuat masyarakat bingung dan dirasa tidak efisien 

waktu dan biaya. 

 Namum dalam penelitian ini, peneliti akan menacari tahu tentang 

implementasi kebijakan perizinan reklame videotron sesuai dengan perwali 85 

tahun 2006. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari sebuah wawancara di 

kantor UPTSA kota Surabaya relasi antara UPTSA dengan para biro reklame 

adalah UPTSA menerima berkas-berkas yang akan diajukan pihak swasta yang 

ingin mendirikan sebuah usaha atau ingin mendirikan sebuah bangunan di ruang 
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publik dan semua untuk perizinan yang inigin diajuakn atau yang sedang dalam 

proses semuanya dapat dilihat secara online yaityu melalui SSW (Surabaya Single 

Window). Terkait dengan relasi tersebut sebagai mana yang dijelaskan oleh Ibu 

Ita : 

”uptsa itu tempatnya pendaftaran dokumen penyelenggaraaannya terus 
kalau dengan dinas itu dapurnya lah kasarannya mas itu yang memproses itu 
dinas tapi yang menerima formulir itu uptsa karena sekarang semua 
perijinan itu semuanya di satu atap”. 

 
Untuk perizinan reklame sendiri pihak UPTSA tidak membedakan dengan 

jenis reklame yang lainnya hanya saja bentuk reklame videotron harus 

mendapatkan rekomendasi dari dishub tentang kecerahan cahaya pada siang hari 

dan malam hari karena kecerahan tersebut dapat mengganggu konsentrasi 

pengendara yang ada dijalan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh ibu Ita :  

“kalau sebelum videotron itu harus ada jalan yang dilakukan oleh 
penyelenggara mas satu dia harus ada rekomendasi dari dishub karena itu 
terkait dengan penerangan cahaya terus apa ini apakah titik itu nanti sesuai 
enggak dengan lalu lintas/pengguna jalan maksudnya gini lho mas wes 

macet ono videotron takutnya orang itu silau terus dia konsentrasinya gak di 
jalan tapi aku lho mbak klo di kertajanya suka ngeliatin kadang-kadang 
udah lampu ijo kok gak jalan-jalan nah itu nanti ada rekomendasi dari 
dishub sama aja tata caranya ada di perda 9 th 2010 sama perwali 76 th 2013 
ada semua disitu tata caranya 

 
III.4.4 Hubungan Antara DPRD Dengan Tim Reklame 

DPRD komisi C kota Surabaya, merupakan sebuah instansi pemerintah 

kota yang bertugas melaksanakan dan membuat beberapa aturan yang sifatnya 

mengatur, menertibkan, dan mensejahterakan masyarakat kota Surabaya dalam 

bidang pembangunan. Terkait dalam penelitian ini tugas sang implementor atau 

penyelenggara kebijakan perizinan ini adalah DPRD bertugas dalam pengawasan 
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dan pengontrolan penyelenggaraan kebijakan dilapangan sesuai dengan fungsi 

DPRD yaitu fungsi pengawasan, fungsi kontrol dan fungsi budgeting namun 

dalam perizinan reklame ini DPRD komisi C kota Surabaya hanya menjalankan 

fungsi kontrol dan pengawasan. DPRD komisi C sendiri dalam kesehariannya 

selalu melakukan pengawasan terhadap beberapa pembangunan di kota Surabaya 

tidak hanya pebangunan yang sifatnya nyata tapi juga pembangunan yang sifatnya 

abstrak. Dalam penelitian tentang perizinan reklame videotron ini peranannya 

sangat penting karena mereka menilai saat ini kota Surabaya bisa dikatakan 

sebagai kota hutan reklame, banyak reklame-reklame menjamur di berbagai titik 

kota Surabaya yang tersebar di berbagai wilayah di kota Surabaya.  

Dalam perizinan reklame ini, peneliti mencoba mengobservasi peranan 

DPRD komisi C dalam perizinan reklame videotron melalui salah satu anggota 

dewan komisi C Bapak Dedi Prasetyo : 

“komisi c ini kan berperan dalam pengontrol kebijakan, budgeting dan 
pengawasan. Jadi kita ini berfungsi dalam mengontrol kebijakan, apakah 
sudah sesuai dengan perda”. 

 
Untuk fungsi pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh DPRD komisi 

C kota Surabaya adalah pihak dari komisi C menerima beberapa laporan-laporan 

yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh reklame biasa dan reklame 

videotron. Pihak dari komisi C juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa 

instansi-intasnsi yang terkait yang juga merupakan tim reklame kota Surabaya 

seperti DCKTR, UPTSA, SATPOL-PP, dan dinas terkait lainnya apabila 

dilapangan ditemukan beberapa pelanggaran yang tidak dilakukan penindakan 

terhadap reklame yang nakal tersebut dan dalam beberapa fenomena dilapangan 
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pihak dari komisi C juga menemui adanya kejanggalan yang tidak dibenarkan 

dalam perizinan dan penertiban reklame di kota Surabaya. Peranan Komisi C 

dalam perizinan reklame videotron ini sendiri sesuai dengan yang disebutkan oleh 

bapak Dedi Prasetyo, anggota dewan Komisi C dari partai Demokrat :  

“oh tidak, jadi begini kalau itu hal rutin dilakukan dan itu diketahui 
ditemukan langsung oleh pihak reklame(pemkot). Tim reklame atau 
DCKTR memberikan rekomendasi kepada SATPOL PP untuk dilakukan 
pembongkaran. Komisi C bilamana ada laporan yang masuk ke komisi C, 
komisi c melakukan panggilan terhadap pihak terkait (Satpol PP, DCKTR 
dll) nah dari situ komisi c bertanya kenapa dengan reklame tersebut? Ada 
ijinnya enggak? Kenapa nggak segera diambil tindakan yang tegas? Kalau 
reklame lain ditindak dengan tegas, berarti ini juga dong. Jangan tebang 
pilih. Meskipun reklame milik siapapun itu”. 

 
“porsi kita berjalan sesuai dengan perda. Bilamana ada pelanggaran 
terhadap pelaksanaan perda fungsi kita adalah mengingatkan kepada 
pemkot. Untuk segera diambil tindakan tegas. Salah satu videotron itu 
masuk kedalam reklame. Ketika masyarakat ada yang melaporkan merasa 
bahwa “lho disana enggak ada ijinnya kok enggak dibongkar tapi disini ada 
ijinnya kok dibongkar? Ini bisa saja kana da yang melaporkan kepada kita? 
Disitu bisa dilihat secara jelas siapa saja yang bermain didalam proses ini, 
kongkalikong dengan pihak2 terkait. Satpol pp mengetahui tetapi pura-pura 
tidak tahu, tim reklame juga sama, mengetahu tetapi pura-pura tidak tahu. 
Kalau satpol pp ini sebenarnya berangkat dari siapa yang memberikan 
rekomendasi untuk dibongkar. Katakanlah cipta karya yang memberikan 
rekomendasi untuk dibongkar satpol pp bisa menunjukkan sampai sekaran 
saya enggak ada rekomendasi untuk membongkar videotron atau reklame 
yang tidak berijin. Kecuali Satpol PP sudah diberi rekomendasi reklame 
mana saja yang harus dibongkar dan satpol pp tidak melaksanakan maka 
kita akan laporkan kepada pimpinannya. Dinas tersebut tidak mau 
menegakkan perda”. 

 
Untuk tugas komisi C yang lainnya mengenai perizinan reklame termasuk 

reklame videotron di dalamnya sendiri peranan DPRD komisi C adalah mereka 

melakukan penggodokan perda-perda yang akan di implementasikan dilapangan 

sesuai dengan realita yang ada, mereka melakukan penggodokan perda perizinan 

tersebut agar perda tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat agar dapat 
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diketahui dan agar dapat dilaksanakan dengan benar, hal tersebut sesuai dengan 

yang diutarakan bapak Dedi Prasetyo, anggota dewan Komisi C dari partai 

Demokrat :  

“DPRD yang menggodok perda tersebut sudah disahkan dalam paripurna. 
Dan didalam pembuatan perda tersebut tidak hanya melibatkan DPRD dan 
pemkot kita juga melibatkan langsung dengan masyarakat yang terkena 
dampak kebijakan tersebut dan termasuk pemilik biro reklame. Sehingga 
jika bicara mengenai tarif, perijinan dan penempatan itu tidak serta merta”. 

 
III.4.5 Hubungan Antara Biro Reklame Dengan Pemilik Persil 

Dalam perkembangan usaha perikalan di Indonesia ini bila seorang 

pengusaha ingin menjalankan bisnisnya di ruang publik pasti mereka 

membutuhkan sebidang tanah untuk menjalankan bisnisnya demi mengeruk 

keuntungan yang ingin mereka peroleh dari usaha bisnis reklame. Dalam 

penelitian ini yang terkait dengan perizinan, masalah lahan pun juga menjadi hal 

yang patut di pertimbangkan demi menjalankan bisnis reklame ini termasuk juga 

didalamnya reklame videotron yang saat ini telah diteliti oleh peneliti. Di kota 

Surabaya ini banyak sekali kita jumpai reklame-reklame videotron yang baru-baru 

ini bermunculan dengan mudahnya di tengah-tengah kota dan di beberapa titik di 

kota Surabaya.  

Namun dalam menjalankan roda bisnis reklame videotron ini mayoritas 

konstruksi reklame videotron ini adalah menempel pada bangunan milik orang 

yang asalnya tidak memiliki hubungan apapun dengan biro reklame, bahkan 

sampai-sampai konstuksi reklame videotron itu sampai merusak atap milik warga 

yang terdampak oleh reklame videotron. Namun sebelum pihak dari biro reklame 

ketika ingin mendirikan konstruksi bangunan mereka, terlebih dahulu mereka 
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memperbincangkan dengan para pemilik lahan. Di dalam perbincangan tersebut 

juga dibahas mengenai perjanjian sewa lahan antara biro reklame dengan pemilik 

lahan/persil. Setelah membuat beberapa perjanjian yang mengikat antara pemilik 

persil dan biro reklame barulah mereka mengadakan pernjanjian biaya sewa lahan 

yang dibayarkan oleh biro reklame kepada pemilik lahan/persil. Seperti reklame 

videotron yang berada di persimpangan jalan embong malang-tidar, di situ ada 1 

buah unit reklame videotron yang luasannya berada diatas 8 meter persegi, 

reklame videotron itu memiliki ukuran yang sangat besar dan konstruksi reklame 

videotron tersebut menggunakan tiang pancang yang menembus bangunan warga 

pemilik persil dan yang satu lagi sampai melobangi atap depan bangunan pemilik 

lahan/persil. 

Relasi antara keduanya ini pun sebenarnya menguntungkan kedua belah 

pihak, namun keuntungan yang didapat masih lebih besar yang didapat oleh biro 

reklame itu sendiri, sedangkan para pemilik lahan/persil hanya mendapat bagian 

keuntungan yang tidak sebesar biro reklame dapatkan. Perbedaan selisih bagi hasil 

yang diberikan oleh biro reklame kepada pemilik persil pun dirasakan sendiri oleh 

pemilik persil yaitu bapak Andri selaku pemilik persil terdampak reklame 

videotron di jalan Embong Malang-Tidar : 

“kalau masalah bagi hasilnya yah awalnya sudah ada perjanjiannya juga dan 
klo saya nerimanya berapa yah tidak banyak juga kan mereka hanya sebatas 
sewa lahan , sebenarnya sih kalau sampe nglubangi atap bangunan saya itu 
yah gimana yah mas sebenernya saya gak mau cuma berhubung dapat 
bagian dari pemasaran reklame itu yah saya ijinkan saja”. 
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III.5 Kepentingan Yang Mempengaruhi Proses Perizinan 

 

 Sejalan dengan perubahan pola kekuasaan pemerintahan ke arah 

desentralisasi, maka juga terdapat tuntutan perubahan paradigma dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paradigma baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan good 

governance (Tjokroamidjojo, 2001:19-25) menyebutkan bahwa good governance 

adalah suatu bentuk paradigm baru manajemen pembangunan yang dilakukan 

melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan melakukan 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan institusi yang sehat, menunjang sistem 

produksi yang efisien dan mendorong adanya perubahan yang terencana (planed 

change). Keterbukaan (transparansi dalam berbagai proses pengambilan 

keputusan akan mendorong partisipasi masyarakat dan membuat para penyusun 

kebijakan publik menjadi bertanggung gugat (accountable) kepada semua yang 

berkepentingan (stakeholder) dengan proses maupun kegiatan dalam sektor 

publik. Transparansi adalah kondisi minimum bagi partisipasi masyarakat dan 

merupakan awal terwujudnya akuntabilitas (madani, 2011:44 dan 47) 

 Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti ini tentang implementasi perizinan 

reklame videotron di mana dalam setiap pengimplementasian kebijakan publik 

harus ada transparansi antar aktor yang saling berkepentingan. Salah satu 

fenomena politik yang terjadi dalam pengimplementasian kebijkan ini adalah 

adanya penggunaan kekuasaan yang disalah gunakan oleh pohak dari SATPOL-

PP kota Surabaya dimana SATPOL-PP ini juga menjadi salah satu anggota dari 

tim reklame kota Surabaya. Mengacu pada beberapa wawancara yang dilakukan 
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oleh peneliti terkait dengan pelanggaran salah satu reklame videotron yang ada di 

jalan Indragiri yang sepenuhnya reklame videotron itu tidak mengantongi satupun 

perizinan dari instansi terkait. Namun dalam perkembangannya pengawasan dari 

SATPOL-PP kota Surabaya tersebut disalahgunakan oleh SATPOL-PP kota 

Surabaya wilayah kecamatan wonokromo dengan adanya salah satu anggota dari 

SATPOL-PP kecamatan wonokromo yang menjadi oknum dalam berdirinya 

konstruksi reklame videotron yang ada di jalan Indragiri tersebut tanpa 

sepengetahuan dari DPRD dan instansi lainnya. Namun ketika peneliti 

menanyakan kepada DCKTR dan juga dari pihak SATPOL-PP pusat kota 

Surabaya mereka memberikan beberapa pernyataan yang saling berbeda dalam 

penyampaiannya. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh ibu Herlin 

dari DCKTR :  

“jadi yg di Indragiri itu di k24 jadi pelanggaranya dia sebelum mengajukan 
perijinannya dia berdiri dulu tapi belum tayang masih konstruksi terus 
tindakan kita kalau ada reklame berdiri tanpa ijin langsung kita silang dan 
kita tempeli untuk klarifikasi, dan mereka datang ke kita untuk klarifikasi 
mereka punya itikad akhirnya mereka mengajukan ke kita dan rekomendasi 
ok untuk ukuran segini-segini”. 

 
Dan berikut ini adalah pernyataan dari bapak Bagus dari SATPOL-PP : 

“kalo satpol pp hanya gini mas e e e org mendirikan kita wajib untuk 
bertanya karena itu sudah termasuh ranah ketentraman dan ketertiban, kita 
berkewajiban Tanya Tanya apakah itu ada ijinnya atau enggak kalau dia 
mbangun malem juga kita engga tahu namanya manusia enggak 24 jam tapi 
kalo tidak tahu sih tidak Cuma kan ada satpol pp kecamatan wonokromo ya 
kan dan dinas pemberi ijin pun kita tidak diberi taju untuk membangun 
disini-disini itu kan hak dari setiap orang untuk berusaha memakmurkan 
dirinya sendiri tapi kalau kita menemukan pihak-pihak yang belum 
mengantongi ijin atau rekomendasi untuk membangun ya kita pasti 
bongkar” 
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 Dalam pernyataan yang ibu Herlin berikan diatas bawah reklame videotron 

yang ada dijalan Indragiri itu telah melanggar dan tidak ada perizinannya namun 

beliau mengatakan bahwa dari pihak biro reklamenya setelah diberikan klarifikasi 

dari DCKTR biro reklamenya pun merespon untuk segera mengurus perizinannya, 

namun kenyataan di lapangan saat ini reklame tersebut sudah dibongkar paksa 

oleh pihak SATPOL-PP dan dapat dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh 

pihak DCKTR dengan apa yang terjadi di lapangan tidak dapat dibenarkan. Selain 

itu, mengacu pada berita yang dikutip oleh peneliti (http://www.jurnal3.com/liar-

videotron-indragiri-akhirnya-dibongkar-paksa/) dalam berita itu dinyatakan bahwa 

dalam mendirikan konstruksi bangunan reklame videotron tersebut disebutkan 

bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan penertiban reklame dibawah 

SATPOL-PP kecamatan wonokromo dan juga dalam berita tersebut disebutkan 

bahwa adanya oknum dari SATPOL-PP yang mencoba mencari keuntungan 

dalam perizinan reklame videotron tersebut. namun apa yang terjadi dalam berita 

tersebut dan apa yang disampaikan oleh bapak Bagus diatas kenyataanya pun 

berbeda. Seharusnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban SATPOL-PP 

tidak diperbolehkan membeda-bedakan wilayah pengawasan karena tugas 

SATPOL-PP adalah melakukan penertiban dalam menjaga estetika kota Surabaya 

dimanapun. Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan dan perilaku SATPOL-PP kota Surabaya sudah menyimpang dari apa 

yang seharusnya mereka kerjakan dan juga secara tidak langsung pihak dari 

SATPOL-PP kota Surabaya tidak meng-indahkan pengawasan dan pengontrolan 

yang dilakukan oleh DPRD kota Surabaya.  
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 Dapat disimpulkan bahwa dalam perizinan reklame videotron ini para 

stakeholder tidak menggunakan tugas mereka dengan baik dan benar dan tidak 

sesuai dengan arah yang seharusnya. Dalam kasus ini stakeholder saling member 

pengaruh dimana pengaruh tersebut berujung kepada peningkatan keuntungan 

pribadi dari masing-masing stakeholder dan juga pengimplementasian kebijakan 

ini sepenuhnya melenceng dari perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame termasuk didalamnya reklame videotron. Kebijakan ini 

pun sepenuhnya juga mendapat pengaruh dari pusat pemerintahan republik 

Indonesia dimana kebijakan perizinan reklame ini juga sama dan dalam 

perkembangannya juga menimbulkan berbagai fenomena pelanggaran yang ada 

dilapangan. Fenomena videotron ini juga terjadi di DKI Jakarta namun bila di 

Jakarta pelanggaran itu berwujud penyalahgunaan tender pengadaan videotron. 

Dapat dikatakan bahwa perilaku para stakeholder yang ada di pusat saja sudah 

seperti itu apa lagi para stakeholder yang ada di wilayah lainnya fenomena ini bisa 

diibaratkan “buah jatuh tak jauh dari pohonnya” perilaku para stakeholder dan elit 

pemerintahan di daerah seperti di kota Surabaya ini perilakunya tidak jauh dari 

para stakeholder dan elit pemerintahan yang ada di pusat sana dimana pusat 

adalah juga ikut merumuskan kebijakan reklame termasuk didalamnya reklame 

videotron.  

 Kembali ke persoalan yang diteliti oleh peneliti berikut ini adalah daftar 

reklame yang melanggar perizinannya :  
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Gambar 3.1 

Daftar reklame bongkar dan dalam pembongkaran di jalan Indragiri (tanda hijau) 

 

Dalam gambar 3.1 diatas adalah daftar reklame videotron yang melanggar 

semua perizinan yang konstruksinya berada di jalan Indragiri dimana konstruksi 

reklame videotron tersebut juga merusak beberapa bagian pemilik persil dari 

reklame videotron tersebut, pemilik persil reklame videotron itu adalah dari pihak 

apotek K-24. Dari informasi yang digali rerklame videotron tersebut melanggar 

semua perizinan yang seharusnya diberikan dan sama sekali tidak memiliki surat 

rekomendasi yang dibutuhkan dari instansi terkait. 
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Gambar 3.2 

Foto reklame yang melanggar di jalan Indragiri 

 

 Dapat dilihat pada gambar 3.2 bahwa bangunan yang asalnya milik Apotek 

K-24 mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh konstruksi reklame videotron 

tersebut sehingga membahayakan keselamatan orang yang berada di sekitar 

konstruksi reklame videotron tersebut. 
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Gambar 3.3 

Daftar Reklame yang melanggar karena tunggakan pajak 

 

 Dalam gambar 3.2 diatas mengenai tabel yang bertanda hijau itu adalah 

salah satu reklame videotron yang konstruksinya berada di wilayah World Trade 

Center (WTC) Surabaya. Reklame videotron yang ada di wilayah/persil WTC itu 

masih dalam masa penyilangan karena reklame tersebut melakukan pelanggaran 

penunggakan pembayaran pajak reklame 

Gambar 3.4 

Foto reklame videotron yang menunggak pajak 
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Gambar 3.5 

Data reklame yang menunggak pajak di persil WTC 

 

Untuk pelanggaran reklame yang lainnya adalah seperti yang tejadi di 

jalan embong-malang dan jalan raya Kutai. Dari data yang diperoleh dari DCKTR 

oleh peneliti bahwa 2 reklame di jalan tersebut saat ini masih sedang dalam proses 

perizinan dan dalam proses pembayaran pajak reklame namun apa yang 

ditemukan oleh peneliti di lapangan reklame tersebut sekarang sudah beroperasi 

dan mulai menayangkan produk-produk dari perusahaan yang memasang di biro 

reklame tersebut. Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada 

pihak dari DCKTR ibu Herlin bahwa reklame videotron tersebut tidak boleh 

tayang sebelum menyelesaikan perizinannya dan harus membayar retribusi pajak 

reklame terdahulu barulah reklame videotron tersebut bisa tayang. Berikut petikan 

wawancara dari ibu Herlin mengenai fenomena diatas :  

“kalau yang nyilang-nyilang itu dari kita nanti masalah pembongkaran atau 
apa jadi silang itu ada 2 kategori yaitu ada ijinnya tapi menyalahi yang ijin 
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yang dikeluarkan atau tidak berijin sama sekali atau dia mengajukan tapi 
sudah berdiri jadi tindakan kita dilapangan kalau sudah ada reklame yg 
berdiri tanpa ijin langkah kita kita silang dulu selesai silang kita tempeli 
klarifikasi, jadi kalau memang sudah melakukan perijinan di cktr, dia harus 
melakukan klarifikasi ke cktr agar perijinan untuk segera diselesaikan 
perijinannya kalau sudah ijin keluar dan membayar retribusi pajak nanti 
baru bisa tayang dan masa penyelenggaraannya 12 bulan jadi sebelum 1 
bulan habis harus diperpanjang”. 

 
Namun apa yang di sampaikan oleh ibu Herlin sendiri berbeda dengan 

yang ada di lapangan bahwa saat ini kedua reklame videotron tersebut sudah 

mulai menayangkan produk-produk dari perusahaan besar.  

Gambar 3.6 

Daftar reklame yang masih proses namun belum tayang dan sudah tayang (tanda 

kuning) 

 

Untuk reklame videotron yang bertanda kuning tersebut adalah reklame 

yang masih dalam proses perizinan dan proses pembayaran retribusi pajak 

reklame videotron. Khusus untuk reklame videotron yang ada di jalan tunjungan 

itu saat ini reklame itu belum tayang seperti yang peneliti lihat di lapangan karena 
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untuk yang diajalan tunjungan itu reklame videotronnya berada diatas pos polisi 

dan untuk reklame videotron tersebut masih membutuhkan rekomendasi tambahan 

dan perizinan tambahan dari pihak polrestabes kota Surabaya karena 

konstruksinya berada di lahan pihak ke 3 yaitu kepolisian. 

Berikut adalah foto kedua reklame videotron tersebut yang sudah mulai 

tayang : 

Gambar 3.7 

Foto Reklame yang berada di jalan embong malang-tidar 

 

 Sepertui gambar 3.7 diatas bahwa reklame videotron tersebut masih dalam 

tahap proses perizinan yang terntu saja tidak boleh menayangkan iklan apapun 

sampai proses perizinan dan pembayaran retribusi pajak selesai namun faktanya 
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dilapangan reklame videotron tersebut sudah menayangkan iklan dari salah satu 

perusahaan jawa telekomunikasi di Indonesia dan di Surabaya 

Gambar 3.8 

Foto reklame yang berada di jalan raya kutai 

 

Dua reklame videotron yang ada dijalan embong malang-tidar dan jalan 

raya kutai ini sudah menyalahi peraturan yang diberikan oleh dinas pemberi izin 

dan ditengarai adanya pengaruh elit politik atau orang yang mempunyai kekuatan 

dalam pemerintahan. Keterlibatan stakeholder termasuk di dalamnya pemilik 

reklame yang ada di jalan embong-malang dan raya kutai dan Komisi C DPRD 

kota Surabaya dalam proses perizinan ini sendiri sudah menyalahi peraturan yang 

ada di dalam perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan 
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reklame termasuk didalamnya reklame videotron yang termasuk reklame terbatas 

dalam persil. 

Gambar 3.9 

Foto reklame yang berada di persil pos polisi jalan Tunjungan 

 

 Untuk reklame videotron yang berada di atas pos polisi jalan Tunjungan 

saat ini masih dalam proses perizinan dan pembayaran retribusi pajak dan masih 

menunggu rekomendasi pihak polrestabes kota Surabaya karena wilayah dan 

persil tersebut merupakan milik dari Polrestabes kota Surabaya sehingga saat ini 

tidak bisa menayangkan produk perusahaan besar. 

Kedua reklame videotron tersebut saat ini sudah menayangkan produk-

produk yang saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat kota Surabaya yang 

salah satunya adalah penyedia jasa telekomunikasi. Pelanggaran ini tentu saja 
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sudah masuk dalam kategori pelanggaran yang cukup berat karena sudah mulai 

menayangkan produk dari perusahaan yang memasang iklannya di biro reklame 

tersebut. Hal ini tentu saja kegiatan politik yang ada di dalamnya itu sudah 

menyangkut kegiatan ekonomi politik di mana kegiatan yang awalnya mereka 

hanya fokuskan untuk kepentingan politik pada proses lobbying agar dapat bisa 

tayang walau masih proses namun sudah berubah menjadi kepentingan ekonomi 

politik dimana stakeholder yang bermain didalamnya mendapatkan keuntungan 

yang berlebih. Lain daripada itu penayangan videotron ini ditengarai menjadi 

jembatan bagi pihak biro reklame dalam melancarkan segala kegiatan bisnis 

mereka dimanapun,  

III.6 Kekuatan Politik 

Implementasi kebijakan publik dimana setiap prosesnya dan 

pelaksanaanya sampai saat ini pun dari masa orde lama, orde baru, reformasi tidak 

pernah bisa lepas dari yang namanya budaya politik. Para anggota birokrat di 

Indonesia ini selalu mencari keuntungan yang berlebih namun dengan cara yang 

salah dan sangat tidak dibenarkan, hal ini pun kembali kepada kebijakan 

pemerintah sendiri tentang emberdayaan masyarakatnya. Adanya politisasi dalam 

setiap kebijakan publik ini sendiri terjadi karena adanya kesenjangan sosial di 

masyarakat termasuk kesenjangan para kaum birokrat yang akhirnya dalam setiap 

implementasi kebijakan publik selalu mencari keuntungan tersendiri entah itu 

keuntungan yang bertujuan untuk mencari pencitraan semata atau keuntungan 

yang hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka masing-

masing. Dari jaman dahulu politisasi dalam setiap program/kebijakan sendiri 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ... GANIS ARMOYO



 
III-43 

sudah diterapkan semenjak pemerintahan presiden soeharto dan kegiatan politisasi 

kebijakan ini pun masih tetap berjalan tan tetap terlaksana hingga sekarang karena 

budaya ini yang sudah melekat dan sangat sulit untuk bisa membuat pudar budaya 

ini dalam kedepannya. 

Dalam perkembangan implementasi kebijakan publik hingga sekarang 

tidak pernah ada satupun kebijakan publik yang luput dari namanya intervensi 

kebijakan, khususnya dalam perizinan reklame videotron ini pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sama-sama memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan 

reklame videotron ini namun dalam penyelenggaraanya pengimplementasiannya 

tidak sesuai dengan perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame dimana dalam penyelenggaraan perizinan reklame 

selalu dibelakangi oleh yang namanya konteks politik. Perizinan yang dibelakangi 

oleh konteks politik ini tentu saja guna menacari celah agar perizinan reklame 

videotron ini jauh lebih mudah dengan cara menjalin hubungan antara pengusaha 

piro reklame dengan instansi pemerintah yang terkait dengan perizinan yaitu 

DPRD kota Surabaya dan dinas pemberi izin tersebut. Adanya konteks intervensi 

dalam perizinan sendiri juga disebutkan oleh bapak Dedi Prasetyo yang 

merupakan anggota DPRD Komisi C kota Surabaya dari partai Demokrat :  

“porsi kita berjalan sesuai dengan perda. Bilamana ada pelanggaran 
terhadap pelaksanaan perda fungsi kita adalah mengingatkan kepada 
pemkot. Untuk segera diambil tindakan tegas. Salah satu videotron itu 
masuk kedalam reklame. Ketika masyarakat ada yang melaporkan merasa 
bahwa “lho disana enggak ada ijinnya kok enggak dibongkar tapi disini ada 
ijinnya kok dibongkar? Ini bisa saja kan ada yang melaporkan kepada kita? 
Disitu bisa dilihat secara jelas siapa saja yang bermain didalam proses ini, 
kongkalikong dengan pihak2 terkait. Satpol pp mengetahui tetapi pura-pura 
tidak tahu, tim reklame juga sama, mengetahui tetapi pura-pura tidak tahu. 
Kalau satpol pp ini sebenarnya berangkat dari siapa yang memberikan 
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rekomendasi untuk dibongkar. Katakanlah cipta karya yang memberikan 
rekomendasi untuk dibongkar satpol pp bisa menunjukkan sampai sekarang 
saya enggak ada rekomendasi untuk membongkar videotron atau reklame 
yang tidak berijin. Kecuali Satpol PP sudah diberi rekomendasi reklame 
mana saja yang harus dibongkar dan satpol pp tidak melaksanakan maka 
kita akan laporkan kepada pimpinannya. Dinas tersebut tidak mau 
menegakkan perda”. 

 
Mengapa para aktor ikut ambil dalih di dalamnya? Karena dalam 

melaksanakan suatu program di Indonesia prosedurnya tidak bisa lepas dari 

pemantauan anggota DPRD dalam pelaksaannya. Disinilah letak dari politiknya 

begitu proses perizinan yang bergitu terbelit-belit prosedurnya ada pihak yang 

secara tersembunyi mempermainkan prosedur perizinan tersebut dan akhirnya 

memunculkan beberapa gejolak di masyarakat yang notabenenya rata-rata 

konstruksi reklame videotron ini selalu berada di lahan/persil milik warga kota 

Surabaya.  

Masing-masing aktor mempunyai kepentingan khusus dalam program dan 

masing-masing mencari pencapaian tujuan dengan pembuatan permintaan pada 

alokasi prosedur. Seringkali, tujuan para aktor akan langsung menimbulkan 

konflik dengan yang lainnya dan hasil dari konflik ini secara konsekuen, seperti 

siapa mendapat apa yang akan ditetapkan melaui strategi, sumber daya, posisi 

kekuasaannya masing-masing aktor yang terlibat. Apakah implementasi 

merupakan hasil dari perhitungan kepentingan politik dan kelompok bersaing 

untuk memperoleh sumber daya yang langka, respon pejabat-pejabat pelaksana 

dan tindakan dari elit politik. Semua berinteraksi dalam konteks kelembagaan 

yang ada. Perananan DPRD sendiri dalam proses perizian yang sesuai dengan 

perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame ini 
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adalah mereka sebagai pengontrol dan pengawas. Mereka juga berupaya untuk 

menunjukan jati diri mereka dengan mereka bekerja sesuai dengan perda yang 

ada. 

Untuk reklame videotron sendiri yang ditengarai ditumpangi oleh 

kepentingan politik sendiri dapat dilihat dari proses perizinannya seperti yang 

berada di jalan embong malang-tidar dan jalan raya kutai. Dalam wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada pihak DCKTR dijelaskan bahwa kedua reklame 

tersebut masih dalam tahap proses baik perizinan maupun pembayaran retribusi 

pajak reklame, namun kedua reklame tersebut sudah beroperasi. Hal ini tentu saja 

sudah menyalahi perwali nomor 85 tahun 2006 itu. Kelonggaran perizinan ini 

ditengarai adanya kekuatan politik antara pemilik/pengusaha reklame tersebut 

dengan dinas pemberi izin dan para aktor penguasa yang berada di lingkungan 

pemerintah kota Surabaya , karena apa? Setiap lokasi videotron tersebut bilamana 

sang pengusaha reklame tidak memiliki relasi yang kuat dengan para birokrat 

mereka tidak mungkin bisa mendirikan konstruksi reklame mereka di tempat yang 

mereka inginkan. 

Berkaitan dengan reklame yang sudah beroperasi tersebut data yang 

diperoleh oleh peneliti ketika melakukan wawancara pertama kali dengan DCKTR 

adalah tanggal 25 Maret 2014 ketika hari itu peneliti diberikan informasi bahwa 

reklame tersebut masih dalam proses perizinan. Pada tanggal 28 Mei 2014 peneliti 

mencoba mengkonfirmasi proses perizinan kedua reklame videotron tersebut 

melalui pesan singkat kepada ibu Herlin dari DCKTR : 
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Gambar 3.10 

Pesan singkat dari DCKTR 

 

 Dari apa yang peneliti dapat diatas dapat dikatakan bahwa adanya 

kekuatan politik yang mempengaruhi perizinan reklame videotron ini antara 

pengusaha reklame dengan dinas pemberi izin. Dalam keterkaitan antara proses 

perizinan dan sudah beroperasinya videotron ini dinas yang terkait adalah 

SATPOL-PP, DCKTR dan pengusaha reklame itu sendiri. Dalam kasus diatas 

ditengarai tumpangan politiknya berada pada kedua dinas pemberi izin tersebut 

karena yang pertama memberikan rekomendari silang adalah DCKTR dan yang 

melakukan penertiban adalah SATPOL-PP namun dilapangan seharusnya bisa 

reklame tersebut belum menyelesaikan perizinannya maka reklame tersebut tidak 

boleh beroperasi dahulu. 

 Kedua reklame videotron itu sendiri adalah milik dari perusahaan ternama 

dimana latar belakang dari perusahaan reklame tersebut adalah General 
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Contractor sebagai perusahaan jasa konstruksi yang berskala nasional. Perusahaan 

kontraktor yang berskala nasional tentu saja memiliki relasi-relasi yang besar 

dengan para aktor birokrasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa bilamana relasi sebagai General 

Contractor saja sudah berskala nasional yang memiliki relasi besar apa lagi dalam 

proses perizinan reklame videotron yang bisa dikatakan sebagai bisnis sampingan 

mereka pasti juga mendapat bantuan politik dari pemerintah pusat dan pemerintah 

kota Surabaya dan juga dalam perkembangan perusahaan mereka dalam bidang 

pembangunan di ruang publik tentu saja kegiatan mereka tidak lepas dari 

pengawasan yang dilakukan oleh DRPD kota Surabaya komisi C bidang 

pembangunan sehingga dengan kata lain apa yang terjadi dilapangan juga 

melibatkan peranan anggota dewan komisi C kota Surabaya yang notabenenya 

wakil ketua komisi C DPRD kota Surabaya periode 2009-2014 juga salah satu 

dari pengusaha reklame yang tentu saja sesama pengusaha reklame yang 

memasarkan produknya pasti mereka mendapat kemudahan dalam 

penyelenggaraan reklame di kota Surabaya. 

 Proses masuknya isu menjadi agenda kebijakan publik/pemerintah pada 

hakikatnya merupakan suatu proses yang “berdosis politik” sangat tinggi. Artinya 

proses ini sangat dipengaruhi secara kental oleh bagai mana perwujudan dari 

distribusi kekuasaan riil (the real distribution of power) yang berlangsung di suatu 

negara, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Itu sebabnya, dalam 

praktek politik kebijakan bisa jadi beberapa kelompok atau organisasi ternyata 

tidak mampu menembus pintu akses kekuasaan sama sekali, sementara kelompok 
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lain relatif dapat menembus pintu akses itu (seperti pihak dari salah satu 

perusahaan ternama dalam kasus perizinan kedua reklame videotron mereka), 

namun tak memiliki daya resonansi dan dampak yang cukup besar  pada diri 

policy-maker, sedangkan sekelompok kecil lainnya terbukti bukan hanya mampu 

menempus pintu akses, melainkan mampu mempengaruhi secara nyata tahap 

proses penyusunan agenda kebijakan, hingga akhrinya bahkan menjadi kebijakan 

publik yang sebenarnya. Derajat polarisasi dan tingkat persaingan politik pada 

kurun waktu tertentu, praktis dapat pula dilihat dari sudut siapa yang mampu 

menggulirkan isu (seraya menepiskan isu yang lain), memasukan isu yang 

digulirkan sebagai agenda kebijakan pemerintah, dan mewujudkan sebagai 

kebijakan publik yang diimplementasikan serta berdampak nyata pada kehidupan 

sosial politik masyarakat (Wahab, 1997:41-42). 

III.7 Kaitan Dengan Analisis Teori 

Proses perizinan reklame videotron di kota surabaya ini bila dikaitkan 

dengan teori implementasi kebijakan menurut Grindle adalah implementasi 

sebagai suatu proses politik dan administrasi. Peneliti dapat menjelaskan 

mengenai proses implementasi perizinan reklame videotron di kota Surabaya 

Kegiatan implementasi dipengaruhi oleh : 

a. Kepentingan yang dipengaruhi 

b. Tipe keuntungan atau manfaat 

c. Luasnya perubahan atau derajat perubahan 

d. Tempat pembuatan keputusan 

e. Program implementor, dan 
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f. Komitmen terhadap sumber daya.  

Dalam teori Grindle menjelaskan adanya keberhasilan dari suatu program 

kebijakan dan manfaat kebijakan tersebut untuk masyarakat serta bagaimana 

derajat perubahan yang dicapai setelah proses perizinan reklame videotron 

terselesaikan sesuai prosedur yang ada. Selain itu Grindle menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan amat ditentukan oleh tingkat 

implementasi itu sendiri, yang terdiri dari content of policy (Isi Kebijakan) dan 

Context of  Policy (lingkungan kebijakan) 

 Menurut analisis peneliti, proses implementasi perizinan reklame 

videotron di kota Surabaya ini sejauh ini sudah memenuhi prosedur yang ada dan 

terbilang sangat mudah sekali dalam melakukan pengajuan perizinannya yang 

melalui berbagai tahap diaman tahap-tahap tersebut melalui beberapa instansi 

terkait seperti dinas pemberi izin. Namun dilapangan dalam pelaksanaanya masih 

ditemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaanya, masih ada yang 

mendirikan konstruksi reklame videotron dahulu baru mengurus perizinannya. Hal 

ini tentu saja ada sesuatu hal yang membelakangi proses perizinan ini, ada yang 

masih proses namun sudah beroperasi dan ada juga yang mendirikan konstruksi 

reklame videotron tanpa ada surat rekomendasi dan surat perizinan sama sekali 

dari dinas pemberi izin. Pelanggaran perizinan reklame ini sendiri juga berdampak 

pada masyarakat yang terdampak seperti pemilik persil dan masyarakat yang ada 

dijalan raya seperti pengendara kendaraan bermotor yang selalu mengeluhkan 

reklame videotron yang tersebar dibeberapa titik, yang selalu dirasakan adalah 

tingkat kecerahan dari cahaya yang ditimbulkan oleh reklame videotron sendiri 
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pada saat malam hari. Hal itu tentu saja mengganggu konsentrasi pengendara dan 

mengganggu pandangan pengendara karena silaunya cahaya yang ditimbulkan. 

 Dalam implementasinya, Grindle menyatakan ada implementasi content of 

policy yaitu isi kebijakan dan context of policy yakni lingkungan kebijakan. 

Dalam content of policy atau isi kebijakan terdiri dari kepentingan apa yang 

mempengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, kondisi perubahan yang dicapai 

serta mekanisme pendistribusian dalam kebijakan perizinan reklame videotron di 

kota Surabaya. Menurut peneliti manfaat yang diterima masyarakat adalah dari 

berkembangnya videotron ini sendiri dapat memunculkan bahwa masyarakat 

mengerti akan kemajuan yang sedang di lakukan oleh pemerintah di bidang 

teknologi dan informasi namun hal yang dikeluhkan dalam implementasi 

perizinan reklame ini mengapa selalu konstruksi reklame tersebut itu sampai 

merusak bangunan atau lahan milik warga yang terdampak reklame videotron 

tersebut. sedangkan kebijakan tersebut menginginkan bila warga sampai 

terdampak itu tidak sampai adanya pengerusakan terhadap asset kepemilikan 

seseorang walaupun itu sudah tertuang dalam perjanjian antara pemilik persil 

dengan biro reklame masing-masing. Hal-hal yang mempengaruhi kebijakan 

sendiri adalah kepentingan politik sendiri yang berujung pada kepentingan 

ekonomi pada masing-masing stakeholder yang terlibat dalam kegiatan perizinan 

reklame videotron ini. Kepentingan ekonomi sendiri ini juga menyangkut pada 

kepentingan ekonomi politik di mana ketika reklame videotron yang dimiliki oleh 

biro reklame masih dalam proses perizinan dan pembayaran retribusi pajak namun 

reklame videotron tersebut sudah mulai menayangkan produk-produk dari 
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perusahaan besar hal ini tentu saja menjadi sebuah pelanggaran dan 

penyalahgunaan implementasi kebijakan perizian reklame yang dilaksanakan oleh 

DPRD dan dinas pemberi izin dan juga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 

kota Surabaya dirasa juga menjadi salah satu celah yang dapat digunakan untuk 

kepentingan ekonomi politik dengan melakukan lobbying oleh pihak biro reklame 

kepada DPRD kota Surabaya beserta dinas pemberi izinnya, namun dalam hal ini 

kepentingan ekonomi politik letaknya yang paling kuat adalah antara biro reklame 

dengan SATPOL-PP karena tugas SATPOL-PP adalah mematikan listrik reklame 

videotron kota Surabaya apabila masih dalam proses namun reklame tersebut 

sudah mulai menayangkan produk-produk perusahaan besar. 

 Sedangkan context of policy yang berisi beberapa strategi aktor yang 

terlibat, yaitu 

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 

para aktor yang terlibat 

2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa 

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran 

Melihat suatu kebijakan selalu ada berbagai kepentingan di dalamnya. 

Dalam hal ini peneliti melihat berbagai kekuasaan dan kepentingan dalam proses 

kebijakan seperti adanya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan 

rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh para stakeholder yang berperan dalam 

kebijakan perizinan reklame videotron ini sangatlah besar dan kepentingan yang 

dihasilkan pun bukan sebuah kepentingan yang biasa, melihat bahwa apa yang 

dilakukan oleh para pengusaha reklame ini adalah sebuah bisnis yang perolehan 
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keuntungannya sangat besar dan merupakan sebuah proyek yang sangat 

menguntungkan pemerintah kota, maka para stakeholder yang bermain 

didalamnya seperti pengusaha reklame, anggota DPRD beserta dinas pemberi izin 

lainnya mereka memanfaatkan kepentingan politik mereka guna mencapai 

kepentingan ekonomi mereka karena perizinan reklame ini sendiri dari awalnya 

sudah sarat akan kepentingan politik karena apabila seorang pengusaha ingin 

menyelenggarakan reklamenya diruang publik di beberapa titik yang strategis 

maka disini peranan yang membantu adalah relasi antara pengusaha reklame 

dengan penguasa yang berada di kota Surabaya, penguasa disini dapat diartikan 

adalah para anggota DPRD kota Surabaya dan juga dinas-dinas pemberi izin 

lainnya dan juga dalam menjalankan kepentingan-kepentingan mereka sendiri 

para stakeholder juga membutuhkan strategi-strategi yang tepat sasaran agar 

tujuan mereka tercapai. Strategi disini adalah bagaimana cara pengusaha reklame 

tersebut untuk bisa mempengaruhi para elit birokrasi agar perizinan reklame 

mereka dipermudah dengan mengatasnamakan relasi antar stakeholder tersebut. 

Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa sendiri menjadi pengaruh 

utama jalannya kebijakan perizinan reklame videotron di kota Surabaya ini. 

sebuah institusi yang dipimpin oleh seorang pemimpin pastilah memiliki sebuah 

tujuan kemanakah sebuah institusi itu dijalankan, apakah institusi itu mengarah 

kepada tujuan yang positif atau tujuan yang negatif. Setiap bergantinya suatu 

rezim dari sebuah institusi maka tujuan-tujuan dari institusi itu sendiri juga 

berubah arah, kearah positif atau ke arah yang negatif. Dalam implementasi 

kebijakan perizinan reklame videotron di kota Surabaya ini rezim institusi yang 
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berkuasa sendiri telah mengalami perubahan ketika peraturan baik itu perda 

maupun perwali yang telah mengalami pembaharuan pastilah tujuan dari istitusi 

itu berubah mengikuti jalannya perda dan perwali yang ditetapkan. Rezim dari 

sebuah institusi seperti SATPOL-PP, DCKTR, dan UPTSA kota Surabaya sendiri 

ketika mengalami rotasi kepemimpinan maka tujuan dari institusi itu sendiri juga 

akan berubah mengikuti perubahan dari pemimpin dari institusi. Dapat dilihat 

seperti perubahan rezim yang terjadi di tubuh SATPOL-PP kota Surabaya, 

DCKTR, dan UPTSA beserta anggota DPRD kota Surabaya. Dalam kebijakan 

perizinan reklame videotron ini karakteristik dari setiap institusi dan anggota 

dewannya sendiri mudah terpengaruhi oleh kepentingan yang dijalankan oleh para 

pengusaha reklame videotron, karena bentuk dari reklame itu sendiri menunjukan 

bahwa tingkat kuantitas ekonomi dari pengusaha reklame tersebut sangat tinggi 

sehingga jalannya rezim yang berkuasa dalam perizinan reklame videotron di kota 

Surabaya ini tidak belandaskan lagi pada perwali yang ada, namun berlandaskan 

pada seberapa besar kuantitas ekonomi yang telah mereka sepakati, besarnya 

kuantitas ekonomi yang mereka sepakati tentu saja menunjukan bagaimana 

jalannya tujuan dari institusi yang berpengaruh terhadap perizinan reklame 

videotron yang sejatinya tujuan institusi itu yang awalnya di tumpangi oleh 

kepentingan politik saat ini institusi itu ditumpangi oleh yang namanya 

kepentingan ekonomi dengan adanya peningkatan kuantitas ekonomi para 

stakeholder yang berperan didalamnya.  

Tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran menjadi salah satu kunci 

keberhasilan suatu kebijakan/program yang diselenggarakan oleh para 
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stakeholder. Dalam point yang terakhir ini, tingkat kepatuhan para kelompok 

sasaran adalah para pengusaha reklame videotron yang berada di kota Surabaya. 

Undang-undang, perda, dan perwali yang dibuat sendiri sejatinya digunakan untuk 

mengikat para pengusaha reklame vidoetron untuk bisa taat ketika mereka 

menyelenggarakan bisnisnya di ruang publik. Pengikatan ini ditujukan untuk 

membantu menjaga estetika dan kerapian kota Surabaya dan juga mengikat para 

pengusaha reklame agar tidak merugikan masyarakat yang terdampak oleh 

reklame videotron itu sendiri. Namun apa yang terjadi di lapangan tingkat 

kepatuhan para pengusaha reklame saat ini itu seberapa besar dan perda perwali 

yang sudah ditetapkan hanya menjadi tulisan belaka karena adanya relasi yang 

kuat antar stakeholder yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik yang 

berujung pada peningkatan kepentingan ekonomi masing-masing stakeholder. 

Tingkat kepatuhan pengusaha reklame videotron yang rendah terhadap 

perwali yang ada sendiri dilator belakangi oleh kepentingan para stakeholder dan 

rezim yang berkuasa pada institusi yang terkait, sehingga apa yang dikatakan oleh 

Grindle sendiri bahwa keberhasilan suatu implementasi itu diukur dari content dan 

context memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti teliti sehingga dengan kata 

lain, relevansi antara teori yang diterapkan Grindle dengan permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti kali ini memberikan sebuah hubungan yang kuat dan 

memiliki hubungan yang jelas karena ketika kita membicarakan implementasi 

kebijakan dari sudut pandang politik maka yang kita gunakan untuk menganalisis 

beberapa fenomena didalamnya adalah menggunakan context dari yang diterapkan 

oleh Grindle 
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III.8 Keterkaitan State-Market-Politik Dengan Proses Perizinan 

 State atau negara merupakan sebuah ruang dimana dalam ruang tersebut 

terdapat beberapa variabel kehidupan yang saling mempengaruhi variabel 

kehidupan yang lainnya seperti power atau kekuatan dimana kekuatan itu 

merupakan suatu hal yang didapatkan dengan cara berusaha melalui berbagai cara 

agar para aktor yang ada di dalam state itu dapat mencapai kesejahteraan mereka 

masing-masing dan juga state tidak lepas dari yang namanya batas atau teritorial 

yaitu batas yang merupakan sumber dari segala batas yang ada di dalam 

lingkungan negara. Batas tersebut bertujuan untuk mengikat segala sesuatu yang 

ada di dalamnya termasuk masyarakat agara di dalam state itu tercipta yang 

namanya kesetaraan baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lain 

sebagainya. 

 Market atau pasar yang merupakan sebuah aktivitas yang bersifat 

transaksional antara beberapa aktor atau stakeholder yang memiliki tujuan guna 

memenuhi segala kebutuhan konsumsi dari masing-masing aktor atau stakeholder 

tersebut. Pemenuhan kebutuhan konsumsi keseharian mereka sendiri juga terkait 

dengan supply-demand dari sebuah pasar yang sedang mereka kendalikan bersama 

dengan aktor atau stakeholder yang lainnya agar dalam sebuah state tersebut dapat 

meningkatkan derajat kehidupan dari para aktor atau stakeholder dan masyarakat 

yang ada didalam negara (Gilpin, 2001:79). 

 Politik yang merupakan sebuah aktivitas dimana dalam aktivitas itu 

terdapat beberapa aktor yang melakukan kegiatan pemerintahan dengan adanya 

pikiran yang saling mempengaruhi agar mendapatkan beberapa dukungan tertentu 
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baik itu dengan cara yang benar maupun dengan cara yang tidak dibenarkan 

karena adanya keterbatasan undang-undang yang membuat mereka harus mencari 

celah manfaat agar tujuan mereka lebih mudah untuk dicapai. 

 Keterkaitan antara State-Market-Politik dengan proses perizinan reklame 

videotron di kota Surabaya ini adalah negara yang merupakan sebuah wadah bagi 

mereka yang ingin menjalankan roda kehidupan mereka dengan cara berbisnis 

dengan semua lapisan masyarakat yang lainnya tentu saja mereka tidak bisa lepas 

dari yang namanya perundang-undangan. Dalam negara, undang-undang 

merupakan hal yang diutamakan dalam menjalankan segala kegiatan baik itu 

kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kegiatan politik dan kegiatan yang 

lainnya.  

Dalam proses perizinan reklame videotron ini sendiri konteks negara 

dalam hal ini adalah negara menaungi bagi mereka siapa saja yang menjalankan 

roda bisnis periklanan di Indonesia dan di kota Surabaya. Negara sebagai 

tempatnya melaksanakan perundang-undangan juga mengikat siapa saja yang 

ingin menjalankan roda bisnis periklanan agar dalam negara ini tercipta sebuah 

keserasian hidup baik dalam ruang lingkup nasional mapunan daerah seperti 

terciptanya keserasian di ruang lingkup kota Surabaya ini. Para pelaku usaha biro 

reklame yang ada di kota Surabaya ini sepenuhnya diikat oleh yang namanya 

regulasi dimana regulasi ini yang menciptakan adalah negara dan para politisi 

yang juga didalamnya menciptakan suasana politik agar dalam pelaksanaannya di 

lapangan dapat dipantau dengan baik. Suasana kegiatan politik di lapangan ini 

adalah peranan para anggota DPRD kota Surabaya dalam menciptakan keserasian 
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dan keseimbangan antara negara-pasar-politik yang ada di kota Surabaya ini, 

keserasian ini tercipta melalui banyak hal yang salah satunya adalah pengawasan 

dan pengontrolan terhadap implementasi kebijakan perizinan reklame videotron di 

kota Surabaya yang sepenuhnya juga mendapat pengaruh dari pemerintah pusat. 

 Perilaku anggota DPRD sendiri dalam mengawasi dan mengontrol juga 

dapat memunculkan situasi pasar yang sifatnya transaksional antar pemilik 

kepentingan atau stakeholder. Dengan kata lain Negara-Pasar-Politik dalam 

implementasi kebijakan perizinan reklame videotron di Surabaya ini sepenuhnya 

mendapatkan pengaruh dari Negara-Pasar-Politik karena melihat dari konten dan 

konteks kebijakan yang dianut oleh Grindle dapat dilihat bahwa semuanya 

memiliki ketergantungan antara satu sama lain namun dalam kasus proses 

perizinan reklame videotron ini adanya banyak pihak yang dirugikan dan juga 

banyak pihak yang diuntungkan, pihak yang dirugikan sendiri adalah masyarakat 

yang terdampak oleh implementasi kebijakan ini seperti masyarakat yang 

lahan/persilnya terdampak oleh konstruks reklame videotron dan juga pihak yang 

di untungkan dalam penelitian ini adalah para elit pengusaha yang menjalin relasi 

dengan para aktor birokrat yang sepenuhnya dalam kasus pelanggaran videotron 

mereka mempermainkan birokrasi pemerintah kota Surabaya dengan cara yang 

tidak benar dalam hal ini pun memunculkan adanya market yang bersifat 

transaksional yang menguntungkan dengan cara yang tidak benar. 

 Dalam konteks Negara-Politik-Pasar, Ketika sebuah pasar yang di 

dalamnya itu terdapat beberapa variabel seperti para elit pengusaha reklame yang 

ingin menanamkan modalnya di dalam negara atau wilayah di kota Surabaya ini 
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tentu saja mereka terbentur oleh beberapa aturan yang dibuat oleh negara, disini 

negara adalah anggota DPRD kota Surabaya termasuk di dalamnya Komisi C 

yang merupakan salah satu pengontrol dan pengawas dari jalannya kebijakan 

perizinan reklame ini namun ketika di antara negara dengan pasar itu ada 

intervensi dari politik beserta elit politiknya maka disitu tercipta sebuah fenomena 

politik yang sifatnya merugikan negara dan menguntungkan pasar, merugikan 

pasar maksudnya adalah tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap elit 

birokrasi (dalam penelitian ini adalah anggota dewan terkait dan dinas pemberi 

izin) dapat turun drastis karena adanya intervensi politik yang menjembatani 

proses perizinan reklame videotron ini. Hal ini tentu saja membuat kualitas 

birokrasi pemeritahan kita menjadi buruk dan tidak seharusnya kegiatan tersebut 

terus-menerus dilakukan. Sedangkan yang menguntungkan pasar adalah para elit 

pengusaha mereka mendapatkan keuntungan tambah dengan adanya relasi antara 

pasar dengan negara yang dijembatani oleh fenomena politik. Seperti reklame 

videotron yang dimiliki oleh salah satu pengusaha ternama yang sudah tayang 

tersebut namun proses perizinannya masih belum selesai maka pihak dari biro 

reklame dapat mencari keuntungan perusahaan pada waktu yang belum 

ditentukan. Penemuan fenomena politik yang dijalankan oleh pihak dari 

pengusaha ternama tersebut tidak lepas dari latar belakang sosial yang ditemukan 

oleh peneliti bahwa dalam perjalanan karirnya secara tidak langsung juga 

mendapatkan dukungan politik dari berbagai pihak karena saat ini beliau tengah 

menjabat dalam salah satu organisasi olah raga terbesar di Indonesia. Melihat 

pengalaman hidup beliau tidak dapat diragukan lagi bahwa salah satu bisnis usaha 
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reklame yang dia jalankan juga mendapatkan dukungan dari partai politik dan 

anggota dewan yang menaungi pembangunan di kota Surabaya termasuk 

didalamnya penyelenggaraan reklame di kota Surabaya. 
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BAB IV
PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan reklame videotron 

di kota Surabaya ini masih banyak yang menyimpang dari perda dan perwali yang 

sudah ditetapkan sebelumnya banyak yang diantaranya telah mendahului 

pembangunan konstruksi lalu baru mengurus prosedur perizinan reklame 

videotron. Hal ini tentu saja memunculkan beberapa spekulasi bahwa dalam 

pengimplementasiannya ditumpangi oleh beberapa kepentingan politik antara 

pihak dari biro reklame yang melanggar dengan para dinas pemberi izin guna 

mencari keuntungan yang lebih untuk sebuah kepentingan kelompok atau 

perorangan. Dalam pelaksananya sendiri peranan DPRD kota Surabaya juga 

sangat penting karena para anggota dewan juga menjadi pengawas dan pengontrol 

jalannya kebijakan tersebut agar mereka yang menjalankan kebijakan perizinan ini 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik .

Dalam pelaksanaan di lapangan ketika ada reklame videotron yang 

sekiranya telah melanggar perwali yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwa 

reklame videotron di setiap titik yang pengoperasiannya berada di ruang publik 

haruslah mendapatkan perizinan dan rekomendasi dari dinas terkait baik itu dalam 

penyelenggaraanya maupun dalam penertibannya namun dalam kenyataannya 

penertibannya pun masih menemui kendala yang diataranya lokasi yang tidak 

mudah di jangkau, plat durasi perizinan reklame yang tidak ditempel pada 

tempatnya tentu saja menyulitkan pagi pihak satpol-pp dalam melakukan 

pengecekan dan penertiban reklame dan juga dalam setiap penertiban selalu
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disertakan beberapa lembaran surat peringatan administratif yang ditujukan 

kepada pemilik biro reklame videotron yang telah melanggar peraturan yang ada, 

namun apa yang ditemulan di lapangan ada beberapa fenomena penertiban yang 

juga ikut ditunggangi oleh sebuah kepentingan yang sifatnya mencari keuntungan 

bagi perorangan atau kelompok kepentingan. 

Berkenaan dengan relasi antar stakeholders yang terlibat dalam perizinan 

reklame videotron ini ditemukan bahwa adanya intervensi politik yang 

menjembatani antara pasar dengan negara, pasar disini adalah pengusaha biro 

reklame dan negara disini adalan pemerintah kota Surabaya beserta dinas pemberi 

izin yang menjalankan kebijakan ini dengan dasar hukum yang mengikat kinerja 

mereka. Kepentingan stakeholder yang ada dalam perizinan reklame videotron ini 

jelas menjadi sebuah realita bahwa kulitas dari SDM dan kualitas dari instansi 

yang menaungi perizinan reklame ini masih belum bisa dipercaya sepenuhnya 

oleh masyarakat karena tidak adanya transparansi antara stakeholder dengan 

masyarakat yang wilayah persilnya terdampak oleh konstruksi reklame videotron 

tersebut. 

Latar belakang sosial pengusaha reklame videotron dalam perizinan 

reklame ini dirasa menjadi sebuah kunci utama dari lancarnya perizinan reklame 

yang ada di Surabaya ini karena seperti pihak dari biro reklame ternama dengan

latar belakang sosial dari pengusaha reklame tersebut adalah seorang pengusaha 

besar dan saat ini tengah menjabat sebagai organisasi olah raga terbesar di 

Indonesia dan juga pernah memiliki jabatan penting dalam salah satu partai politik 

di Jawa Timur. Dengan latar belakang seperti itu tidak diragukan lagi bahwa 
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perusahaan reklame yang dimilikinya tentu saja menjadi salah satu alat 

tunggangan politiknya dimana menjalankan bisnis reklamenya.

Sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi 

kebijakan perizinan reklame termasuk didalamnya reklame videotron semuanya 

tidak berjalan sesuai dengan perwali nomor 85 tahun 2006 tentang tata cara 

penyelenggaraan reklame dan tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan dari 

dinas pemberi izin dan adanya intervensi politik yang dilakukan oleh elit 

pengusaha terhadap elit birokrasi di Surabaya.

Terakhir, dengan kaitannya dengan kesimpulan teoritik dari penelitian ini 

sebagaimana yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi 

kebijakan yang dianut oleh Merilee S. Grindle sebagaimana yang beliau terapkan 

bahwa dalam impelemntasi kebijakan menurutnya ada beberapa variabel yang 

saling berkaitan antara lain 1. Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam 

isi kebijakan; 2. Jenis manfaat yang diterima dan dihasilkan oleh kelompok 

kepentingan: 3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 

kedudukan implementor dalam sebuah kebijakan; 5. Pelaksana dari sebuah 

kebijakan; 6. Sumber daya yang memadai. Dan juga lingkungan dari kebijakan 

yang dianut oleh Grindle sendiri yaitu 1. Pengaruh dan kekuasaan yang diberikan 

oleh stakeholder; 2. Karakteristik instirusi dan rezim yang berkuasa ; dan 3. 

Tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran. Keterkaitannya dengan penelitian ini 

adalah ketika kebijakan perizinan reklame termasuk reklame videotron di 

dalamnya dalam penyelenggaraanya ditemukan beberapa pelanggaran seperti 

yang di lakukan oleh pengusaha ternama selaku pemilik reklame yang masih 
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proses namun sudah menayangkan iklan produk dari perusahaan jasa 

telekomunikasi di Indonesia dan di Surabaya, di sini pengusaha reklame videotron

berperan sebagai seorang pengusaha reklame yang pada awalnya sudah memiliki 

latar belakang sosial sebagai kader partai dan sempat salah satu pengurus penting 

dari salah satu partai politik di wilayah Jawa Timur yang tentu saja bila dikaitkan 

dengan teori yang dianut oleh Grindle bahwa kekuasaan yang dimilikinya sebagai 

pengusaha besar dan memiliki peran dalam partai politik dapat mempengaruhi  

proses perizinan reklame videotronnya di kota Surabaya dan juga tentu saja 

kekuasaanya itu mempengaruhi rezim dari institusi yang terkait dengan perizinan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial pengusaha reklame 

tersebut menjadi ukuran seberapa besar pengaruh latar belakang sosialnya 

terhadap jalannya proses perizinan reklame videotron miliknya yang ada di kota 

Surabaya.

IV.2 Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran terhadap 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dalam kedepannya dapat berjalan 

sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyalahi peraturan sebelumnya, antara 

lain :

1. DPRD kota Surabaya dengan komisi yang terkait dengan 

pembangunan beserta pemerintah kota Surabaya dan dinas pemberi 

izin lebih meningkatkan pengawasan di lapangan karena dalam 

kenyataanya masih banyak terjadi penyelewengan yang menyebabkan 

kesenjangan sosial
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2. DPRD kota Surabaya seharusnya bisa lebih tegas dalam melakukan 

peringatan terhadap dinas pemberi izin dan dinas yang menertibkan 

karena banyak diantaranya melakukan pelanggaran yang cukup berat

3. Masyarakat sendiri harus ikut peran serta dalam proses pembuatan 

kebijakan karena dampaknya sendiri kepada masyarakat seperti 

kepemilikan persil yang mayoritas selalu merugikan pemilik persil 

dengan adanya beberapa pengerusakan bangunan yang membahayakan 

bila konstruksinya tidak benar

4. Dalam pengajuan proses perizinannya sendiri tidak perlu berlama-lama 

dalam menyutujuinya agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam 

pengawasan peroperasian reklame videotron dilapangan

5. Pemerintah seharusnya memberikan syarat lebih ketat terhadap biro 

reklame yang ingin mendirikan konstruksi reklame mereka denagn 

cara tidak memperbolehkan untuk mendirikan konstruksi yang sampai 

merusak persil masyarakat kota Surabaya karena dapat menimbulkan 

spekulasi bahwa kaum lapisan atas selalu menindas kaum laisan 

bawah.
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