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Abstrak 

 

Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya adalah 

mengintesifkan pendapatan melalui pajak reklame karena ketersediaan ruang publik kota. 

Namun demikian, pemasangan reklame dalam ruang publik kota seringkali tidak berjalan 

sesuai aturan sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan dari sektor ini. 

Dalam tulisan ini, penulis hendak mengelaborasi konfigurasi relasi antara pengusaha 

reklame dengan pemerintah Kota Surabaya dalam penataan reklame menggunakan Teori 

Kelompok Kepentingan dari Gabriel Almond. Sedangkan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan konfigurasi 

kepentingan antara asosiasi pengusaha reklame dengan pemerintah. Implementasi 

kebijakan Perwali No. 21/2018 belum efektif berjalan  karena dalam proses 

pengawasannya masih kuat tarik-menarik kepentingan antara para pemangku kepentingan 

terlibat seperti Dinas Pendapatan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Satpol PP, 

Anggota DPRD Kota Surabaya dengan kelompok kepentingan seperti asosiasi pengusaha 

reklame, dan biro iklan.  

 

Kata Kunci: Kota Surabaya, Kelompok Kepentingan, Reklame Liar, Pendapatan Asli 

Daerah, Konfigurasi Kepentingan Stakeholder  

Abstract 

One way to increase Regional Original Income in the city of Surabaya is to intensify 

income through advertisement tax due to the availability of the city's public space. Public 

spaces in the city of Surabaya are used to install billboards, but the installation has not 

run according to the applicable rules. It is seen that there are still many illegal billboards 

such as without permission and not according to the specified location. Problems with 

illegal billboards have been regulated in Perwali No. 21 of 2018 concerning the 

Implementation of Advertisement In this paper, the author would like to elaborate on the 

relationship configuration between advertising businessmen and the Surabaya City 

government in structuring the billboards using Gabriel Almond's Interest Group Theory. 

While the research method used is descriptive qualitative method, which is by describing 

the configuration of interests between advertising association employers and the 

government. Policy Implementation Perwali No. 21/2018 has not been effective yet 

because the monitoring process, there has been an interest attraction between involved 

stakeholders such as the Revenue Service and Cipta Karya and Spatial Planning, Satpol 

PP, Surabaya City DPRD Members with interest groups such as advertising business 

associations, and advertising agencies. 

 

Keywords: City of Surabaya, Interest Groups, Illegal Advertising, Regional Original 
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Pendahuluan 

Konsekuensi dari transfer kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungis pemerintahan, 

mengelola dan mengembangkan potensi di daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah 

dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) nya. Sebab, di dalam komponen PAD tercermin kemampuan dari 

pemerintah daerah untuk mengekstrakasi sumberdaya alam, penggalangan sumber-sumber 

retribusi dan pajak yang menunjukan pemanfaatan kewenangan menjadi sumber 

pendapatan. Di kawasan urban/perkotaan seperti Kota Surabaya, pemanfaatan ruang-ruang 

publik komersial untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran produk-produk barang dan 

jasa merupakan potensi besar yang didapat di dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

PAD Kota Surabaya dari sektor pajak reklame tahun 2014, target dan realisasi Rp 124,3 

miliar. Pada tahun 2015, pemerintah sempat mengalami kerugian karena tunggakan 

mencapai Rp 20 miliar. Pajak reklame yang terealisasi pada tahun 2015 kurang lebih Rp 

115,7 miliar, sedangkan target yang harus dipenuhi sebesar Rp 135 miliar.
1
 Dengan 

penurunan tersebut maka ditahun 2016 target PAD pada sektor reklame diturunkan 

menjadi Rp 129 miliar, sementara tahun 2017, setahun kemudian mengalami kenaikan 

menjadi Rp. 133 milyar.
2
 Jumlah ini relatif besar kontribusinya bagi APBD. Tidak 

mengherankan jika Kota Surabaya menjadi kota kedua terbesar di Indonesia, yang 

memiliki potensi kontribusi besar dari pajak reklame/iklan untuk PAD. 

Dalam Perwali No 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, menjelaskan 

tentang perijinan pemasangan reklame di Kota Surabaya. Peraturan dibuat untuk dipatuhi 

oleh beberapa pihak. Hal ini harus diperhatikan untuk pemasangan reklame, karena ada 

beberapa kategori reklame. Yaitu reklame dibawah 8 meter maupun diatas 8 meter. Untuk 

perijinan pemkot mendirikan tim reklame dibawah 8 meter ijin diberikan oleh dinas 

keuangan dan pengelolaan pendapatan Kota Surabaya, sedangkan untuk reklame diatas 8 

meter ijin diberikan oleh dinas cipta karya Kota Surabaya. 

Reklame liar terjadi di Kota Surabaya menyebabkan pemasukan PAD juga 

menurun, karena banyak pengusaha yang tidak membayar pajak reklame. Pemerintah 
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menjadi dilematis akan hal tersebut, karena target pajak reklame harus terealisasi dengan 

perencanaan tersebut. Pemerintah mengadakan suatu pertemuan khusus antara tim reklame 

dengan asosiasi pengusaha reklame yaitu Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia 

(P3I), pemilik lahan maupun biro iklan guna melakukan suatu negosiasi. Negosiasi 

dilakukan guna menyatukan satu kepentingan masing-masing, tetapi tidak menutup 

kemungkinan banyak pihak yang ingin mempertahankan kepentingannya masing-masing. 

Kepentingan pemerintah tentu saja ingin PAD dapat terus meningkat dalam hal pajak 

reklame ini, sedangkan pengusaha reklame ingin menjalankan bisnisnya dengan pajak 

yang kecil tetapi mendapatkan tempat yang cukup strategis di jalan ruas utama kota. 

Dilihat pada jembatan penyebrangan terdapat reklame besar, hal itu pemerintah 

memberikan lahan pada pengusaha dengan syarat ketertiban pada jembatan tersebut. 

Pengusaha tidak hanya dapat memasang reklame, melainkan saling membantu dalam hal 

estetikanya yaitu diberikan beberapa fasilitas yang ada pada jembatan penyebrangan. 

Fasilitas yang diberikan oleh pengusaha reklame beranekan ragam, pemerintah juga 

meminta agar pajak reklame yang telah ditentukan dibayarkan oleh para pengusaha. 

Hal tersebut menunjukan negosiasi yang terjadi guna menjalan kepentingan masing-

masing. Kepentingan yang harus ada timbal-baliknya antara pihak satu dengan pihak yang 

lain. Pemerintah harus menjalan peraturan yang dibuat agar semua dapat memiliki tata 

tertib. Tujuan peraturan tersebut untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi. 

Selain kepentingan pemerintah dengan pengusaha reklame, biro iklan disini juga berperan 

untuk mengiklankan produknya. Terdapat peraturan juga untuk biro iklan, agar produk 

yang dipasarkan tidak menyalahi aturan seperti iklan rokok yang banyak tersebar dimana-

mana, mengiklankan hal prostitusi. Dengan adanya negosiasi yang terjadi antara pihak 

yang terkait, hal itu merupakan bentuk persetujuan dari masing-masing pihak. Tetapi 

masih banyak saja reklame liar yang terjadi setelah kesepakatan yang telah dibuat. 

Menanggapi hal tersebut, pemerintah tidak diam untuk menertibkan reklame-

reklame yang terpasang pada ruang publik. Banyak penertiban yang dilakukan oleh tim 

reklame Kota Surabaya, khususnya satpol PP sebagai oknum yang bertindak dalam 

penertiban reklame di lapangan, terdapat dinas-dinas terakit untuk menindak atau 

membuat surat pelanggaran kepada pihak pemilik reklame agar reklame yang telah 

terpasang dalam daerah yang dilarang untuk dilakukan pemasangan reklame untuk segara 

dilakukan pembongkaran. Pembongkaran reklame dapat terjadi jika surat edaran yang 

diberikan dinas kepada satpol PP tidak dihiraukan oleh para pengusaha reklame, maka 



satpol PP yang akan melakukan pembongkaran. Pembongkaran yang terjadi memerlukan 

dana, adanya dana jaminan bongkar didapatkan oleh pembayaran dalam penyelenggaraan 

reklame. Namun begitu banyak reklame juga tidak dilakukan pembongkaran alasan dana 

tidak dikeluarkan, bukan berarti tidak di bongkar tetapi dilakukan penundaan sampai dana 

turun.  

Sebelum dilakukan pengesahan regulasi, terjadi negosiasi antara pembuat regulasi 

dengan yang menjalan regulasi tersebut. Pengusaha reklame mempunyai kekuasaan 

sendiri dalam suatu daerah di Kota Surabaya. Tidak semua pemilik reklame dapat 

memasang di daerah yang mereka inginkan karena adanya kekuasaan elite yang 

menguasai daerah tersebut. Pengusaha-pengusaha reklame yang memiliki kekuatan seperti 

Warna-warni, Rainbow Advertising, Tujuh-tujuh advertising, dan Oxcy advertising. 

Pengawasan yang lemah membuat reklame liar semakin banyak. 

Tata ruang reklame/iklan dalam konfigurasi kelompok kepentingan dengan 

pemerintah ini sudah pernah dijelaskan oleh Pritta Aprial Hapsari. Hasil oleh Prita 

menyatakan bahwa perizinan serta pembayaran pajak reklame secara umum sangat 

mempengaruhi letak lokasi dan pemasangan reklame.
3
 Pajak reklame dan perizinan dua 

aspek yang tidak dapat dipisahkan. Yan Suprandy Djabier menjelaskan bahwa Sumber 

Daya Manusia belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan, karena kurang 

personil implementor peraturan walikota tentang penyelenggaraan reklame sehingga sulit 

memaksimalkan peraturan walikota.
4
 Terdapat kepentingan-kepentingan dari pihak DPRD 

itu sendiri dalam kebijakan Perwali tentang Penyelenggaraan reklame dijelaskan oleh 

Allan Darmawan.
5
 Hernimawati juga menjelaskan tentang penataan reklame yang belum 

efektif dalam peningkatan PAD.
6
 Pedia Aldy dan Muhammad Rijal juga menjelaskan 

bahwa karakteristik khusus dalam penyelenggaraan reklame dilihat pada lokasi dan jenis 

reklame yang akan dipasang.
7
 Para aktor memanfaatkan ruang untuk kepentingan masing-

                                                             
3
 Hapsari, Pritta Aprili, Prabawani, Bulan, dan Listyorini, Sari. 2015. ‘Analisis Pemilihan Lokasi 

Pemasangan Reklame di Wilayah DKI Jakarta’. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 4 Nomor 4. Universitas 

Diponegoro. 
4
 Djabier, Yan Suprandy. 2015. ‘Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu’. e-

Jurnal Katalogis Vol 3 No 11. Hlm 51-60  
5
 Darmawan, Allan. 2012. ‘Konstalasi Politik Kota dalam Kebijakan Reklame di Surabaya’. Jurnal Politik 

Muda. Vol 1 Nomor 1 tahun 2012, Universitas Airlangga. 
6
 Hernimawati. Model Kebijakan Penataan Reklame di Kota Pekanbaru: Studi Kasus tentang Implementasi 

Kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota 

Pekanbaru, Repository Unpas, Universitas Pasundan 
7
 Aldy, Pedia dan Rijal, Muhammad. 2013. ‘Identifikasi Penataan Reklame di Kota Medan’. Jurnal 

Arsitektur Universitas Bandar Lampung JA! No. 3 Vol 2. 



masing pada teori Almond kelompok kepentingan sangat berpengaruh pada penertiban 

tata ruang reklame/iklan di Kota Surabaya. 

Terjadi proses transaksional yang melibatkan beberapa aktor pemilik iklan/reklame, 

agen makelar iklan reklame memanfaatkan jejaring politik untuk kepentingan pemasangan 

iklan reklame produk tertentu. Dalam hal tersebut, terjadi konflik kepentingan dalam 

penataan iklan reklame antara pemerintah kota vs pengusaha reklame bahkan melibatkan 

agen sebagai broker politik yang mengambil manfaat/keuntungan dalam penataan iklan 

reklame. Dengan mengacu pada argumen di atas, maka tulisan ini akan menggali 

bagaimana sesungguhnya permasalahan periklanan di Kota Surabaya serta bagaimana 

politik periklanan menjadi ajang transaksi kepentingan antar aktor dalam periklanan, yaitu 

aktor pengusaha iklan reklame, birokrasi dan agen atau broker iklan reklame.   

Teori Kelompok Kepentingan 

Kelompok kepentingan dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki 

kepentingan dan menjadi kelompok penekan dalam proses pembuatan kebijakan yang di 

buat oleh pemerintah. Kelompok kepentingan ini berupaya untuk mewujudkan apa saja 

hak-hak serta tuntutan yang dimiliki dalam kepentingannya untuk dapat ikut disertakan 

kedalam proses tersebut.  

Menurut Gabriel Almond menekankan pada aspek struktur dan fungsi komponen-

komponen dalam sistem politik.
8
 Kelompok kepentingan merupakan salah satu dari 

struktur politik yang terdapat dalam sistem politik, sebagai bagian dari infrastruktur 

politik. Fungsi utama kelompok kepentingan yaitu melakukan artikulasi politik. 

Artikulasi politik adalah proses pembuatan kebijakan dengan  menggabungkan 

berbagai kepentingan dan tuntutan-tuntutan masyarakat yang akan diubah di dalam 

alternatif  kebijakan. Fungsi artikulasi tersebut dijalankan untuk melakukan berbagai 

aktivitas yang singkron dengan berbagai kepentingan yang beragam di dalam masyarakat. 

Terdapat 4 metode gaya dan metode pengajuan kepentingan menurut Almond:
9
 1) 

Kepentingan Anomik adalah kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam 

masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan 
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norma-norma yang mengatur. Maka kelompok ini sering tumpeng tindih dengan bentuk-

bentuk partisipasi politik non konvensional; 2) Kepentingan Non-Asosiasi adalah 

kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam dan tidak terorganisir dan 

bersifat temporer. Kelompok ini adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional 

yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu; 3) 

Institusional adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta 

sebagai artikulasi kepentingan; dan 4) Asosiasional adalah kelompok yang terbentuk dari 

masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada 

pemerintah atau perusahaan pemilik modal.  

Kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan dan fokus tujuan 

yang berbeda-beda. Efek yang dihasilkan oleh adanya kelompok kepentingan ini pun 

berbeda-beda dilihat dari motivasi kelompok tersebut, besar kecilnya kelompok, lama 

keberadaannya, tingkat partisipasi politik langsung dan lain sebagainya. Adanya hal-hal 

tersebutlah yang dapat membedakan kelompok kepentingan satu dengan kelompok 

kepentingan yang lainnya. Upaya untuk mengetahui apakah kelompok kepentingan 

tersebut benar-benar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kepentingan yaitu dengan 

dilihat dari aktivitas operasional kelompok kepentingan tersebut. Tujuan adanya suatu 

kelompok kepentingan ini diharapkan bahwa masyarakat diluar pemerintahan tersebut 

dapat ikut serta pula kedalam proses pembuatan kebijakan. 

Pemerintah dan peraturan merupakan hasil dari interaksi kelompok diluar maupun 

di dalam pemerintahan. Keberadaan para anggota dapat mengontrol golongan. Para 

anggota tidak menilai golongan baik maupun golongan buruk dan juga tidak masuk dari 

salah satu golongan tersebut. Keberadaan dan tempat mereka masuk dalam suatu sistem 

politik. Pengaruh kelompok-kelompok dan bentuk tindakan melobi mereka merupakan 

hasil dari kebijakan publik. 

Para kelompok dapat mempertahankan orang-orang yang memiliki kopetensi 

dalam melobi agar kepentingan dari salah satu kelompok tetap akan berjalan dengan baik. 

Kelompok juga bisa mengusahakan untuk mempertahankan perlobi di dalam Washington. 

Dan biasanya agar mereka tetap dapat bertahan di dalam pemerintahan mereka melakukan 

kontribusi di dalam sebuah kampanye politik dan perlu diingat besar kecil sebuah anggota 

bukanlah sebuh masalah besar. Hal tersebut merupakan sistem politik yang dijalankan 

oleh para kelompok. 



Melalui teori tersebut, bahwa kelompok dapat memperhankan anggota untuk 

melakukan kepentingan. Kepentingan dilakukan untuk menguntungkan pihak kelompok. 

Terjadi negosiasi untuk menjalankan suatu kepentingan. Negosiasi yang terjadi masuk 

kedalam sistem politik. Kelompok kepentingan dapat ditarik dengan peran aktor-aktor 

yang terlibat dalam proses penertiban tata ruang reklame/iklan di Kota Surabaya. Para 

aktor saling mempertahankan kepentingan masing-masing, agar masuk dalam satu 

kebijakan. Kebijakan dibuat oleh pemerintah guna untuk semua masyarakat atau semua 

pihak dapat mematuhi aturan tersebut. Untuk mempengaruhi satu kebijakan guna 

menjalankan kepentingannya, maka para kelompok kepentingan yang berkaitan harus 

melakukan proses negosiasi. 

Kepentingan dapat mengubah satu kebijakan yang mana telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Kelompok kepentingan yang berkuasa itulah yang dapat mempengaruhi 

kebijakan, karena adanya proses negosiasi yang telah terjadi antara pemerintah dengan 

kelompok. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat tergoyahkan dengan kepentingan 

yang diberikan oleh kaum elite. Munculnya sifat saling mempertahankan kepentingan 

masing-masing menyebabkan kebijakan itu dapat berubah, selain mempertahankan 

kepentingan adanya timbal balik antara kelompok dengan anggota. Tarik menarik 

kepentingan antara pemeritah dengan pelaku usaha sebagai kelompok, dilihat pada proses 

pembuatan kebijakan yang melibatkan para kelompok ikut didalam proses pembuatan 

kebijakan tersebut. Hal itu dilakukan agar kepentingan pemerintah juga dapat dijalankan 

dengan bantuan oleh para kelompok tersebut. Pemerintah juga tidak dapat menjalankan 

kepentingan itu sendiri karena harus ada kelompok di dalam nya. Kaum elite disini adalah 

para pengusaha reklame. Untuk menjalankan kepentingan pemerintah, para pengusaha 

juga harus mematuhi aturan yang telah dibuat. 

Konfigurasi Kelompok Kepentingan vs Pemerintah Kota 

Reklame sebagai wadah/tempat pemasaran atau iklan produk dengan cara yang 

menarik. Reklame banyak diminati oleh biro iklan karenaa dapat menarik konsumen lebih 

banyak. Para konsumen dengan mudah melihat produk yang dipasarkan melalui reklame. 

Jasa reklame biasa digunakan untuk para produsen yang ingin memasarkan 

barangnya/produknya. Jenis-jenis reklame sesuai dengan perkembangan teknologi yang 

ada. Reklame berkembang tidak hanya berupa baliho kertas, melainkan terdapat reklame 

yang berbentuk visual. Reklame sebagai media iklan yang ditampilkan di luar ruang 



(Outdoor). Para biro iklan berlomba-lomba untuk dapat menyewa bidang reklame kepada 

pemilik kontruksi reklame. Selain jenis reklame yang diminati banyak biro iklan, tempat 

atau daerah pemasangan reklame juga dapat mempengaruhi pemasaran mereka. Tempat 

strategis pemasangan reklame ada pada ruas utama jalan pada daerah tersebut. Karena 

banyaknya konsumen yang melewati jalanan tersebut maka banyak juga konsumen yang 

melihat iklan mereka. Melihat banyaknya teknologi yang berkembang pada reklame, tidak 

semerta-merta pemasangan reklame dapat dilakukan, karena adanya peraturan yang 

berlaku didalam satu daerah tersebut.  

Reklame menjadi bisnis yang menggiurkan di kota-kota besar. Surabaya menjadi 

kota kedua terbesar di Indonesia. Banyaknya ruang publik di Kota Surabaya, ruang publik 

tersebut dimanfaatkan para aktor untuk menjalankan kepentingan masing-masing. 

Akibatnya banyak reklame liar yang terjadi di Kota Surabaya, masalah reklame liar itu 

dijadikan agenda kebijakan. Kebijakan dibuat berdasarkan fakta yang telah terjadi di 

lapangan, dengan  kebijakan bertujuan untuk dipatuhi. Aktor yang berkaitan dalam 

pembuatan kebijakan publik tentu pemerintah dan lembaga-lembaga yang bersangkutan 

dalam kebijakan penyelengaaraan reklame.  

Kebijakan tersebut ada di dalam Perwali No 21 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Reklame. Dalam perwali tersebut telah dijelaskan tata cara perijinan 

pemasangan reklame di Kota Surabaya. Adanya beberapa daerah yang tidak boleh 

dilakukan pemasangan reklame. Selain daerah atau lokasi pemasangan reklame, di dalam 

perwali tertulis jelas yang memberi perijinan sesuai dengan karakteristik reklame yang 

ada. Tim reklame dari pemerintah yaitu Dinas Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan 

Kota Surabaya, yang mengurusi ijin reklame degan ukuran dibawah 8 m
2
. Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memberikan ijin reklame yang berjenis megatron 

dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m
2
. Namun dalam hal itu bukan 

semata-mata perizinan reklame di bedakan tetapi menjadi satu kesatuan. Agar dalam 

penugasan perizinanpun tidak terbengkalai melainkan menjadikan proses perizinan lebih 

cepat. Selain dinas terkait, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi tim reklame 

dalam pemerintah yang bertugas untuk menertibkan reklame-reklame liar.   

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam penataan ruang publik di Kota. 

Ruang publik yang berada di dalam kota tidak dapat diselenggarakan pemasangan 

reklame. Kepentingan pemerintah selain pembuat aturan, pemerintah juga ingin 



menaikkan pajak reklame, agar PAD yang masuk juga besar. Hal ini dibuktikan pada 

tahun 2015, pemerintah menargetkan 135 miliyar untuk sektor reklame. Dengan target 

tersebut para tim reklame dari kepemerintahan berusaha untuk PAD itu agar terealisasi.  

Dalam kenyataannya dengan target yang ditinggikan, tidak membuat para pengusaha 

mematuhi aturan yang ada. Banyak pengusaha yang tidak membayar pajak, karena 

memberatkan untuk para pengusaha. Itu yang membuat reklame menjadi liar, karena 

pemilik reklame tidak membayar pajak. Selain itu, biro iklan juga lebih memilih reklame 

kecil daripada harus membayar sewa tempat reklame yang begitu mahal. Menjadi 

pertimbangan pengusaha untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat, karena para biro 

iklan tidak menyewa kontruksi reklame besar. Dengan ketidakpatuhan pengusaha reklame 

menjadikan pemerintah juga mengalami kerugian untuk pemasukan PAD.  

PAD yang didapatkan pada tahun 2015 menurun dan tidak sesuai dengan target yang 

diberikan. Dengan kejadian tersebut, adanya perubahan aturan yaitu target diturunkan dan 

pajak reklame juga diturunkan dengan persetujuan dari para pengusaha. Untuk mengetahui 

persetujuan pengusaha, pemerintah menggelar rapat yang dihadiri beberapa pihak terkait 

yaitu pihak tim reklame kepemerintahan Kota Surabaya, anggota dewan, para pemilik 

reklame (pengusaha reklame), agen iklan, pemilik lahan. Dalam rapat tersebut adanya 

negosiasi yang satu sama lain memiliki kepentingan sendiri untuk saling dipertahankan.  

Kepentingan pemerintah tentu saja agar pemasukan PAD meningkat terutama dari 

sektor reklame yang menjadi pemasukan terbesar pada PAD. Untuk menaikkan target 

tersebut, tentu saja ada timbal balik untuk pengusaha reklame. Dengan menurunkan pajak 

reklame, dan tidak memperketat aturan. Contohnya iklan rokok yang masih banyak ada 

diiklankan di Kota Surabaya. Reklame yang terpasang pada JPO, pemasangan reklame di 

ruas jalan utama Kota Surabaya. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha 

reklame maupun biro iklan yang bertujuan untuk para pengusaha dapat membayar pajak 

sesuai dengan aturan yang ada. 

Dalam kenyataannya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak membuat 

semua pengusaha reklame dapat mengikuti aturan yang ada, masih banyak reklame liar 

yang terjadi di Kota Surabaya. Pemerintah menjadi dilematis dengan perlakuan pengusaha 

tapi juga harus memenuhi kepentingannnya sendiri. Adanya ketidaksesuaian masalah 

tersebut menjadi pemerintah harus bertindak tegas kembali. Penertiban yang dilakukan 



pemerintah kepada reklame-reklame tidak berijin menunjukkan kepada pengusaha bahwa 

pemerintah juga dapat menertibkan reklame tersebut. 

Kepentingan pengusaha untuk mendapatkan benefit yang besar, harus melakukan 

pemasangan reklame di ruas Kota Surabaya karena banyaknya masyarakat yang melintas 

jalan tersebut. Reklame yang terpasang pada jalan utama Kota Surabaya menjadi sasaran 

untuk para biro iklan menyewa space reklame tersebut. Adanya negosiasi yang terjadi 

antara pemerintah dan pemilik reklame tidak menjadikan Kota Surabaya bersih dan tertib 

akan pemasangan reklame. Harus ada timbal balik untuk mereka saling menjalankan 

kepentingan mereka masing-masing, karena kepentingan dari masing-masing 

mempengaruhi satu sama lain. Pengusaha reklame membutuhkan pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan, sedangkan pemerintah membutuhkan pengusaha reklame untuk 

pemasukan PAD.  

Dengan hal tersebut karena masing-masing pihak yang bersangkutan saling 

mempertahankan kepentingan masing-masing. Dalam hal penyelenggaraan reklame ini 

terdapat banyak aktor yang terlibat didalamnya. Aktor tersebut adalah dari pemerintah itu 

sendiri, lembaga kepemerintahan, pengusaha reklame atau pemilik reklame, biro iklan, 

pemilik lahan. Dilihat dari aktor dari pengusaha reklame bahwa pengusaha ingin 

mendirikan satu reklame di satu tempat, dimana tempat tersebut masuk dalam ruang 

terbuka yang tidak boleh dilakukan pemasangan reklame. Hal tersebut membuat para 

pengusaha terus berusaha untuk reklame itu tetap di pasang, dengan cara negosiasi antara 

pihak yang berkaitan dengan pemilik usaha. 

Dalam hal ini pemilik lahan menjadi perhatian khusus untuk pengusaha reklame, 

karena pemilik lahan yang memiliki hak untuk menyewakan lahannya kepada pengusaha 

reklame tersebut. Kepentingan masing-masing juga saling dipertahankan, kepentingan dari 

pemilik lahan yaitu mendapatkan benefit uang sewa lahan yang sangat besar yang 

menguntungkan pihak pemilik lahan. Dan kepentingan yang dipertahankan oleh pihak 

pengusaha reklame yaitu bagaimana caranya agar reklame tersebut terpasang, maka 

mereka juga memberikan syarat harga dari pemilik lahan. Dalam hal ini yang dibicarakan 

adalah pemilik lahan warga yang dimana dilakukan pemasangan reklame pada lahan 

rumah mereka. Dalam pemasangan tersebut terjadi negosiasi antara keduanya yang 

berakhir dengan kesepakatan bersama yang menjadikan salah satu perizinan yang akan 

diajukan kepada lembaga kepemerintahan yaitu dinas-dinas terkait.  



Adanya beberapa kepentingan yang saling dipertahankan tersebut, membuat 

kebijakan yang ada juga dapat berubah. Karena pembuat kebijakanpun juga memiliki 

kepentingan yang harus dijalankan. Kepentingan pemerintah juga tidak dapat dilakukan 

sendiri, melainkan memerlukan beberapa aktor yang masuk didalam kebijakan tersebut. 

Dengan negosiasi yang terjadi antara pemerintah dengan aktor-aktor yang terlibat dalam 

permasalahan reklame ini adalah bentuk dari sistem politik.  

Kesimpulan 

Pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan reklame terjadi dengan proses 

negosiasi antara berbagai macam pihak yang bersangkutan. Didalamnya terdapat beberapa 

kepentingan yang saling dipertahankan untuk keuntungan masing-masing.  Pemerintah 

juga tidak ingin dengan adanya banyak reklame yang terpasang di kota, akan merusak 

estetika kota tersebut dan juga dapat menurunkan realisasi target PAD dalam sektor pajak 

reklame. Sedangkan dari pelaku usaha juga tidak ingin membayar pajak yang besar untuk 

memasang reklame.   

Menjawab konfigurasi kelompok kepentingan dengan pemerintah dimulai dengan 

perumusan kebijakan, pengusaha reklame ikut andil dalam perumusan kebijakan yang 

seharusnya hanya pemerintah yang memiliki kuas penuh dalam kebijakan. Kebijakan yang 

dibuat juga dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha mengerti akan syarat dan 

ketentuan yang telah diberlakukan. 

Untuk menjawab pertanyaan siapa saja aktor-aktor yang berkepentingan dalam 

penataan reklame atau iklan di Kota Surabaya dan apakah kepentingan dari masing-

masing aktor tersebut. Aktor yang terlibat dalam hal ini adalah pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan dan ingin menjalankan kepentingan nya menaikan PAD dari sektor 

pajak reklame, di dukung dengan kepentingan para pelaku usaha untuk meningkatkan 

PAD. Pengusaha menjadi aktor yang penting, karena menjalan kepentingan nya dana 

dapat merubah kebijakan yang telah dibuat.  
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