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ABSTRAKSI 


Dewasa ini bisnis periklanan tumbuh dengan pesatnya, hal ini berkaitan 
dengan perkembangan perekonomian yang eukup pes at khususnya muneulnya 
berbagai produk dan semakin selektifnya konsumen dalam memilih produk yang 
akan dikonsumsi. Perturnbuhan bisnis periklanan membawa konsekwensi 
bertambahnya jumlah reklame khususnya papan reklamelbillboard. Seiring 
dengan hal tersebut, muneul berbagai permasalahan berkaitan dengan jumlah 
papan reklame tersebut, seperti menghutannya kota karena reklame, 
kesemrawutan reklame, penggunaan jalur hijau untuk reklame sehingga 
menyebabkan peningkatan suhu, dan masalah lain yang diakibatkan oleh 
reklame. 

Melihat ienomena tersebut maka pemerintah membuat suatu regulasi yang 
bertuJuan untuk menertibkan, menata reklame serta untuk memperoleh 
pemasukan daerah dalam bidang reklame. Adapun rurnusan permasalahan yang 
diketengahkan disim adalah bagaimana implementasi SK Walikota Surabaya no 
09 tahun 2003 daiam Perijinan Penyelenggaraan Reklame di kota Surabaya dan 
faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi 
perijinan penyelenggaraan reklame mi. 

Lokasi penelitian ditentukan seeara purpOSlve di kota Surabaya, dalam 
penelitlan im yang menjadi populasi penelitian adalah semua orang atau instansi 
yang terlibat dalam implementasi perijinan penyelenggaraan reklame, adapun 
jumlah sampel ada dua yaitu aparat pelaksana dan kelompok sasaran. Sampel 
aparat pelaksana dltentukan secara purposive sedangkan sampel kelompok 
sasaran ditetapkan dengan dua cara yaitu secara purposive pada Persatuan 
Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) eabang kota Surabaya dan seeara 
snowball pada kelompok sasaran non-P3I. 

Dari temuan data yang ada perijinan penyelenggaraan reklame berada dalam 
masa transisi yaitu masa perpindahan dari berdasarkan SK Walikotamadya Dati 
II Surabaya no 92 tahun 1998 menjadi berdasarkan SK Walikota Surabaya no 09 
tahun 2003. Peraturan baru ini pada proses perijinan reklame lebih menekankan 
pada unsur penataan dan penertiban reldame. 

Implementasi perijinan reklame ini melalui tahapan sesuai dengan data 
yyang ada yaitu sosialisasi SK Walikota Surabaya nomor 09 tahun 2003 sebagai 
dasar implementasi perijinan penyelenggaraan reklame, pemrosesan perijinan 
penyelenggaraan reklame, dan pengendalian perijinan penyelenggaraan reklame. 
Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi dalam implementasi ini ditetapkan 
fak10r struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan koordinasi, 
disposisi/sikap pelaksana, dan dukungan kelompok sasaran yang didasarkan 
pada pemikiran George Edward dan GrindJe. 

Dari uraian tersebut dapatlah dianalisa dan diambil suatu kesimpulan bahwa 
sejauh ini implementasi perijinan reklame belum optimal dilaksanakan karena 
masih banyak kekurangan seperti ditingkat sosialisai yang hanya dilakukan 
kepada keiompok sasaran, komunikasi dan koordinasi yang kurang dilakukan, 
Jumlah sumber daya baik dana maupun aparat pelaksana masih kurang, selain 
itu juga karena kurangnya dukungan dari kelompok sasaran serta masyarakat. 
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