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lsi Ringkasan : 

1.	 Masalah Pene1itian dan Rumuaannve . 
Sebagai alat komunikasi kepada konsumen, reklame harus 
menarik dari segi bahasa, estetika dan etika. Disamping 
itu penempatan reklame harus tepat di tempat yang 
strategis dilihat orang. Oleh karena memerlukan tempat 
yang strategis ini, tidak jarang terjadi, bahwa pema
sangan reklame d1suatu tempat ternyata berak1bat pada 
buruknYa keindahan kota. Bahkan lebih dari itu. tidak 
jarang kehadiran pemasangan reklame menimbulkan gang
guan ketertiban umUIn. Misalnya kasus pemasangan "TV 
Raksasa" di Jalan Urip Sumoharja merupakan suatu bukti 
bahwa reklame memerlukan pengaturan yang bijaksana. 
Dal~l rangka mengatur ketertiban pemasangan reklame 
tersebut, Pemda telah menetapkan Peraturan Daerah NomoI' 
1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan dalam Daerah 
Tingkat II Surabaya. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai 
dasar pengaturan pemasangan reklame agar a tetap mem
perhatikan kepentingan ketertiban umum. 

Berdasar uraian di atas, perumusan masalah penelitian 
ini adalah : a. Bagaimana pelaksanaan prosedur mempero
leh i3in reklame ? b. Bagaimana sistem persyaratan yang 
melekat dalam perizinan reklame agar tidak mengganggu 
ketertiban umum ? c. Bagaimana pola pengawasan dan pola 
dan sistem penegakannya jika terjadi pelanggaran izin0 

Tujuan Penelitian 
,I)	 Penelitian in1 bertujuan untuk menelusuri apakah 

prosedur pengurusan izin reklame sudah sesuai 
Jensan ketentuan peraturan daerah 
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,:::)	 Fenelitian ini juga bertujuan untuk menemukan ben
tuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam rangka 
penegakan hukum dalam pelakaanaan pengawasan 
penggunaan izin reklame 

(3)	 Menenmkan kaitan f ungts Lcrie I antara penegakan hukum 
perizinan reklame dengan Ketertiban Umum di Sura
baya 

3.	 Metode Penelitian 
Langkah-langkah penelitian ini dimulai dengan menelu
suri bahan hukum sekunder berupa ketentuan perundang
undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan 
Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dalam memberikan 
izin Reklame. Langkah penelusuran peraturan ini dimak
sUdkan untuk mencari dasar keabsahan wewenang Peme
rintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam menjalankan per', 
izinan reklame. Hasil penelusuran ini dipergunakan 
sabagai bahan kajian pembanding dari rumusan-rumusan 
hukum yang ada. 
Dari penelitian awal, dilanjutkan dengan melakukan 
penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara seeara 
terbuka dengan pejabat pemerintah yang terkait dengan 
masalah perizinan reklame, yaitu baik dalam prosedur 
pembcrian i::in maupun dalam hal pengawasan dan penega
kan izin. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar pelaksanaan tugas para pejabat sudah 
dilaksanakan dengan baik. 

4.	 Kesimpulan dan Saran. 
(1) Kesimpulan. 
a.'	 Izin Reklame merupakan bentuk pelaksanaan kewena

ngan pemerintah yang didasarkan pada peraturan 
per-undang-iundengan : 

b.	 kewenangan pemerintah menjalankan prosedur permoho
nana az i n reklamc tidak diperbolehkan melanggar 
peraturan perundang-undangan. 

c.	 pjedia Reklame pada dasarnya mer-upekan media komu
nikasi antara produsen dan koneumen dalam kai t annva 
de ngan ke t ng i ncrmve untuk memasarkan suatu .,roduk. 

d.	 Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya 
meLa l u i aparatnya mempunyai kewajiban un t uk memper
h etikari ke cent.r ngen ketertihan umum di daerah 
Kot amadv a Surabaya. Ket.e r t i ban pembe r Lan izin 
r ek Lame dil-:atikan dengan keindahan, ke eope.nan dan 
ke ee l eme r.an war ge kota Surabaya. 

(=:) Saran 
a.	 Nilai-nilai ketertiban dalam rangka pemasan~an 

reklame di kawasan yang ramai haruB dijadikan hahan 
pert.imbangan. 

b.	 Koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan Penega
k an dan Penertiban Pemasangan Rek l ame pe r Lu mempe
r o Le h 'pc r-he t.Le....n yang lebih ITIe-madai. 
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