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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sistem pemerintahan Indonesia terdapat pembagian wewenang yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem ini berjalan dengan 

pemerintah pusat memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Pemberian kekuasaan ini 

disebut desentralisasi. Tujuan dari desentralisasi ini diharapkan pemerintah daerah 

mampu mengatur daerahnya dengan baik dan mengoptimalkan pemanfaatan 

potensi-potensi daerahnya masing-masing. Dalam sistem ini dapat dirumuskan 

dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama yaitu politik, ekonomi, sosial-

budaya. 

Rumusan pertama dibidang politik pemerintah daerah dipilih secara 

demokrasi sehingga memungkinkan berlangsungnya pemerintahan yang responsif 

terhadap kepentingan masyarakat luas. Dibidang ekonomi memungkinkan 

lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas 

investasi memudahkan proses perijinan usaha dan membangun berbagai 

infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dalam bidang 

sosial-budaya  pemerintah daerah harus mampu menciptakan dan memelihara 

harmoni sosial, dan pada saat yang sama ekonomi akan memelihara nilai-nilai 

budaya daerah dengan mengelola sebaik mungkin potensi-potensi daerahnya.
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Sehingga dengan adanya sistem Desentralisasi ini pengelolaan negara Indonesia 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien, karena pemerintah pusat dan daerah 

dapat berjalan menjalankan tugasnya dan sektornya masing-masing pada fokus 

yang berbeda. 

Bentuk dari desentralisasi ini adalah pemerintah daerah diberikan 

wewenang membuat suatu peraturan/ kebijakan yang dibuat untuk mengatur 

daerahnya. Kebijakan ini dibuat atas kepentingan masyarakat mengatur dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Salah satu bentuk kebijakan 

pemerintah daerah adalah membuat Peraturan Daerah (Perda).  

Perda merupakan cara pemerintah daerah mengatur daerahnya dengan 

pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Artinya Perda 

merupakan turunan–turunan hukum dari Undang Undang. Dalam proses 

pembuatan dan perumusannya perda ini disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan di daerah tersebut. Perda yang dibuat ditujukan untuk mengelola 

dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah. Seperti di Kota Bandung 

sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat 

pemerintah membuat Perda guna menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki aktivitas pergerakan 

masyarakatnya yang padat, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata 

dan lain sebagainya, hal ini disebabkan karena padatnya jumlah penduduk di Kota 

Bandung dan ditambah lagi dengan jumlah wisatawan berkunjung. Kota Bandung  
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menjadi salah satu daerah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik 

domestik maupun mancanegara. bahkan berdasarkan hasil survey Kota Bandung 

menjadi tempat terfavorit wisatawan se-ASEAN (mengutip dari laman 

cnnindonesia.com). 

Hal ini disebabkan karena Kota Bandung memiliki banyak potensi-potensi 

daerah yang telah berkembang, salah satunya adalah potensi pariwisata. 

Pariwisata ini menjadi “nilai jual” yang paling banyak mendatangkan wisatawan, 

seperti kuliner yang dikenal unik dan beragam, Fashion buatan lokal yang 

memiliki kualitas baik dan juga harga yang terjangkau. dan destinasi wisata 

sejarah seperti gedung Asia-Afrika, jalan Braga, Gua Jepang Belanda dan wisata 

alam. Maka tak heran jika Kota Bandung menjadi salah satu  tempat wisata favorit 

se-ASEAN. 

Melihat potensi ini maka banyak pengusaha yang menjadikan Kota 

Bandung sebagai pasar mereka, sehingga tak jarang kita akan menemukan banyak 

iklan/ reklame di Kota Bandung. Reklame merupakan media pengiklanan yang 

cukup efektif karena dipasang pada tempat-tempat yang strategis. Reklame 

merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak 

ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan 

atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 

yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah. 



 
 

4 
 

Pertumbuhan reklame di Kota Bandung semakin meningkat, Pemerintah 

Kota Bandung dituntut untuk mampu mengendalikan pertumbuhan dan 

penyebaran reklame di Kota Bandung dampak dari berkembangnya sektor 

reklame ini memberikan dampak positif yaitu membantu sektor ekonomi atau 

pendapatan daerah Kota Bandung melalui pajak dan ijin yang ditetpkan terhadap 

pihak yang ingin melakukan penyelenggaraan reklame.dasar pengenaan pajak 

rekla,e adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagi dasar 

perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal reklame 

diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 

reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung 

dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, 

waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam 

hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan 

menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Di samping itu adapun dampak 

negatif yaitu munculnya reklame liar yang tidak sesuai dengan estetika tata ruang. 

Menanggapi hal ini Pemerintah Kota Bandung membuat Perda tentang 

Penyeleggaraan Reklame ini, yaitu Perda Kota Bandung nomor 04 tahun 2012 

yang kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 02 tahun 2017. 

Perda Kota Bandung  Nomor 02 tahun 2017 ini mengatur berbagai aspek 

kegiatan penyelenggaraan reklame diantaranya dalam Pasal 2 dikatakan bahwa  1) 

Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, 

keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan 

lingkungan serta sesuai dengan rencana kota. 2) Pola penyebaran perletakan 
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reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari : a) Kawasan tematik yaitu 

kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih 

dengan ciri dan pegaturan tertentu yang meliputi Jalan Dr. Djunjunan, Jalan 

L.L.RE Martadinata, Jalan Cibaduyut, Jalan Sudirman, dibawah Flyover Pasopati, 

dibawah Flyover Kiaracondong dan Flyover Jalan Jakarta. Kawasan khusus 

adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu 

Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalan R.A.A 

Wiranatakusuma, Jalan Pajajaran, Jalan Wastukancana, Jalan Aceh, Jalan 

Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman, dan Jalan Diponegoro. Pada 

kawasan kantor pemerintah, tempat pendidikan, tempat–tempat ibadah, lintasan 

jalan kereta api, Rumah sakit dan Kantor militer/kepolisian. 

Reklame memiliki berbagai macam jenis seperti yang dipaparkan dalam 

Pasal 7 yang berbunyi 1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, 

ukuran, konstruksi dan kelas jalan. 2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis 

adalah Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan light emitting 

diode (LED), Reklame layar, Reklame melekat,(sticker, graffity, dan mural), 

Reklame selembaran/brosur, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, 

Reklame udara, Reklame film/slide, Reklame running text, Reklame neon box, 

Reklame totem. 

Penyelenggara reklame memiliki kewajiban dan syarat–syarat yang harus 

dilakukan seperti dalam Pasal 8: 1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih 

dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari walikota atau pejabat 

yang ditunjuk. 2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan 

secra tertulis kepada walikota, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang 

ditetapkan dengan keputusan walikota. Dalam Pasal 14 memuat kewajiban 

seorang penyelenggara reklame antara lain: 

a) Menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro atau 

penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh walikota. 

b) Memelihara benda–benda dan alat-alat yang diperguanakan untuk reklame 

agar selalu berada dalam keadaan baik. 

c) Membongkar reklame bersera bangunan konstruksi segera setelah 

berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3x24 jam. 

d) Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang 

menimbulkan kerugian pihak lain. 

Aturan lain yang wajib dipatuhi oleh seorang penyelenggara rekmale 

seperti dalam Pasal 15 1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggaraan 

reklame yang bersifat komersial pada gedung danatau halaman Kantor Pemerintah 

Pusat atau Daerah, gedung dan atau halaman atau persil tempat pendidikan atau 

sekolah dan tempat–tempat ibadah, Tempat–tempat lain yang ditetapkan dengan 

peraturan walikota. 2) Untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol 

hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat–tempat tertentu yang dizinkan 

menjual minuman beralkohol. Untuk penyelenggaraan reklame produk rokok 

hanya dapat diselenggarakan di kawasan tertentu dengan ukuran luas reklame 
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disesuaikan dengan lebar jalan maksimal 4x6 meter dan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Walikota. 

Pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan ini diatur dalan 

Pasal 16 yang menjelaskan bahwa 1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan 

pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah 

reklame dan kelayakan konstruksi. 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk pengawasan 

diatur dalam  Pasal 17  yang berbunyi 1) Pengawasan atas kepatuhan untuk 

memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh walikota 

atau pejabat yang ditunjuk. 

Penertiban dijelaskan secara detail dalam Pasal 18 yang menjelaskan 

bahwa 1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame 

apabila: Tanpa izin, telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai 

ketentuan yang berlaku, tanpa tanda masa berlaku/ tanda pelunasan pajak, terdapat 

perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang teah diberikan, 

peletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan, Tidak sesuai 

lagi dengan rekomendasi konstruksi, tidak terawat dengan baik. 2) Dalam hal 

penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame berserta 

bangun bangunan reklame dalam batas waktu  3x24 jam. 

Setelah dilakukan penertiban maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penyidikan. Penyidikan dijelaskan dalam Pasal 21 yang berbunyi 1) Penyidikan 
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atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan 

oleh Penyidik Pegawai Negeri  Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah 

yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Jika penyidikan telah dilakukan maka orang yang dinyatakan bersalah 

akan diberikan sanksi seperti yang terdapat dalam Pasal 22: Pelanggaran terhadap 

ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00. (lima puluh 

juta rupiah) 

Berdasarkan pnjabaran pasal–pasal yang dijelaskan diatas sudah sangat 

jelas bahwa keberadaan dan penyelenggaraan reklame sudah diatur dengan sangat 

jelas mulai dari perijinan, pengawasan dan penendalian, penertiban dan ketetapan 

sanksi. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Tata Ruang (DISTARU) pada 

2017 terdapat 1055 pengajuan perizinan reklame. 

Implementasi Perda nomor 2 tahun 2017 ini diharapkan mampu mengatur 

penyelenggaraan reklame dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

menganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian 

bangunan dan lingkungan serta sesuai denganrencana Kota. Namun pelaksanaan 

Perda ini dari tahun ketahun belum berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 

Meskipun bedasarkan data diatas bahwa sudah banyak reklame yang sesuai 

dengan aturan Perda namun, disisi lain jumlah reklame liar pun masih tinggi.  

Pelaksanaan pada Perda ini dinas–dinas yang terkait seperti Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tata 



 
 

9 
 

Ruang (Distaru) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas dan 

fungsinya masing-masing, dan jika tugas dan fungsi ini dilaksanakan dengan baik 

dan sesuai dengan aturan maka tingkat keberhasilan Perda ini pun akan sangat 

terjamin. Seperti Satpol PP yang memiliki fungsi sebagai pelaksanan penertiban 

(baik berupa pemberian surat peringatan dan penertiban lapangan), melakukan 

penyidikan terhadap reklame yang di tertibkan dan memberikan ketentuan sanksi. 

Berdasarkan fungsi dan tugasnya disini Satpol PP memiliki peran yang sangat 

penting dalam penegakan Perda penyelenggaraan reklame tersebut.  

Temuan dilapangan menunjukan bahwa masih tingginya pelanggaran 

dalam penyelenggaraan reklame, berdasarkan data penertiban 2017 reklame: 

Tabel 1.1 

Tabel Data Penertiban Reklame 2017 

No Bulan Pelanggaran 

1 Januari 2 

2 Februari  4 

3 Maret  4 

4 April 14 

5 Mei 37 

6 Juni 19 

7 Juli 16 

8 Agustus 53 
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9 September 78 

10 Oktober 24 

11 November  34 

12 Desember 302 

  Total  587 

Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 

Fakta di lapangan menunjukan bahwa tingginya jumlah reklame liar di 

Kota Bandung, hal tersebut akan membawa dampak buruk kepada pemerintahan 

Kota Bandung seperti pajak yang anjlok, pola penyebaran reklame ilegal yang 

tidak sesuai aturan sehingga dalam penyebarannya cenderung terlihat menumpuk, 

tidak rapi dan mengganggu pendangan. Selain itu, masih banyaknya reklame-

reklame ilegal yang memuat unsur kampanye calon–calon Kepala daerah dan 

calon–calon anggota legislatif. Hal ini menjadi ironi karena Para calon kepala 

daerah yang bahkan sekarang masih menjabat (memiliki jabatan di Pemerintahan 

Daerah)  tidak mampu mengatur dan mengarahkan tim suksesnya untuk mentaati 

aturan yang berlaku.  

Berdasarkan temuan ini diindikasikan bahwa masih lemahnya 

pengendalian dan pengawasan (wasdal) terhadap penyelenggaraan reklame. 

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 217 Tahun 2018 pasal 41 ayat 1 

pengawasan/pengendalian reklame dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi 

yang ada pada perangkat daerah masing–masing. (a) terhadap aspek estetika, 

naskah ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan 

Pertamanan (DPKP3), juga berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 
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800/Kep.381 – Satpol PP/2017 Tentang Tim Pelaksanaan Penertiban Reklame 

Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 ditentukan bahwa DPKP3 bertugas untuk 

melakukan Wasdal. Dalam pasal yang sama ayat 3 Pengendalian/pengawasan 

dilakukan secara reguler dan hasil dari pada pengawasan/pengendalian 

disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bndung untuk 

ditindaklanjuti. 

 Namun pada implementasinya dilapangan berbeda, DPKP3 tidak 

menjalankan fungsinya sebagai Wasdal hal ini menyebabkan Wasdal pada tahun 

2017 tidak berjalan yang berdampak kepada terhambatnya kegiatan Penertiban 

yang dilakukan Satpol PP, sehingga Wasdal dan penertiban dilakukan sendiri oleh 

Satpol PP. Dalam pelaksanaan Wasdal yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan 

kurang maksimal hal ini diduga karena sumber daya manusia yang terbatas. 

Selain Wasdal faktor lain yang belum dilaksanakan dengan baik adalah 

pelaksanaan penertiban lapangan yang sering terjadi intervensi terhadap pelaksaan 

penertiban yang mana sering terjadi penundaan penindakan terhadap beberapa 

reklame ilegal. Selain itu Pemberian sanksi dalam Perda Nomor 02 tahun 2017 

dicantumkan bahwa jika terjadi pelanggaran yaitu masalah perijinan reklameatau 

reklame ilegal maka peyelenggara reklame ilegal tersebut akan dikenakan sanksi 

berupa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 15 dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp. 50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah). Namun pada imlementasinya sanksi 

ini belum pernah diterapkan berdasarkan tugasnya pemberian sanksi ini dilakukan 

oleh Satpol PP. 
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Sanksi merupakan faktor pendukung suatu peraturan/kebijakan, karena 

dengan sanksi mampu memberikan rasa jera dan takut kepada pihak – pihak yang 

menyalahi aturan, sehingga orang atau badan yang terikat dengan sanksi ini akan 

cenderung berjalan sesuai dengan aturan./kebijakan. Sanksi dalam Perda 

penyelenggaraan reklame ini ditujukan untuk memberikan efek jera dan rasa takut 

kepada pihak penyelenggara reklame yang tidak sesuai aturan. Hukum pidana 

(Moeljatno) merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang 

mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak 

boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang 

melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan 

pidana itu dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu maka wajar apabila seorang atau 

badan penyelenggara reklame melakukan pelanggaran dan tindakan yang tidak 

sesuai dengan aturan dalam Perda 02 tahun 2017 tersebut maka akan 

mendapatkan tidak pidana berupa hukuman kurungan selama 6 bulan.  

Fakta di lapangan menunjukan pemberian sanksi ini belum pernah 

diterapkan baik dari tahun 2014 sampai sekarang. sanksi yang sampai saat ini 

hanya berupa surat peringatan dan pembongkaran. Pemberian surat peringatan dan 

pembongkaran ini dinilai masih kurang efektif karena pihak penyelenggara 

reklame ilegal akan diberikan surat peringatan yang selanjutnya akan diberikan 

pilihan bongkar sendiri atau membayar pajak dan membuat ijin. Jika tidak 

membayar pajak dalam kurun waktu 3x24 jam maka reklame ilegal ini akan 

dibongkar. Sanksi seperti ini masih kurang efektif untuk mengurangi rekalame 
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ilegal di Kota Bandung hal ini terbukti dengan masih tingginya keberadaan 

reklame ilegal di Kota Bandung. 

Berdasarkan observasi dan temuan di lapangan terdapat permasalahan 

yang terjadi dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandung. 

Berdasarkan Perda No 08 Tahun 2016 merupakan Dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga 

Satpol PP memiliki wewenang untuk (1) Melakukan tindakan penertiban non-

yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada. (2) Menindak warga masyarakat, 

aparatur, ataubadan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. (3) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau Perkada. (4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/ atau Perkada. 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Satpol PP Kota 

Bandung memiliki peran tugas dan wewenang yang sangat penting dalam 

menjaga dan mengawal berjalannya Perda di Kota Bandung, tugas dan wewenang 

tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP dalam 

mengawal Perda yang diterapkan di Kota Bandung, sama halnya dengan Perda No 

02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung Satpol PP 

memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengawal 
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berjalannya Perda ini, oleh sebab itu Satpol PP menjadi Stakeholder yang sangat 

berpengaruh untuk mendukung ketercapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Dengan demikian diperlukannya penelitian terhadap Satpol PP untuk 

menganalisis permasalahan yang ada, maka penulis merasa penting untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang diformulasikan dalam judul Skripsi 

“Implementasi Peraturan  Daerah Kota  Bandung Nomor 02 Tahun 2017  

tentang  Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandungoleh Satuan  Polisi  

PamongPraja Kota Bandung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Masih ditemukan reklame yang melanggar atau ilegal tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Reklame 

2. Adanya ketidaktegasan dalam pelaksanaan penertiban reklame yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Reklame 

3.  penerapan sanksi terhadap pelanggar yang belum dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Reklame 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelaksaaan Perda Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bandung ? 

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan Perda Nomor 02 tahun 

2017 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasaahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksaaan Perda Kota Bandung Nomor 02 

tahun 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam 

penyelenggaraan reklame 

2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi dalam pelakasanaan Perda 

tersebut. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Perda Koata Bandung no. 02 

tahun 2017 ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila 

dilihat dari teoritis maupun praktis, yakni : 

1. Kegunaan Teoritis 



 
 

16 
 

a) Diharapkan dengan adanya penelitianini berguna untuk menambah 

ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Administrasi Publik 

khususnya konsentrasi Kebijakan Publik 

b) Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktivitas 

akademika. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian 

ini, peneliti dapat menerapkan ilmu – ilmu yang sudah dipelajari 

sebelumya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga 

bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan pengawasan 

b) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi 

pemerintah daerah agar mampu melaksanakan kebijakan 

Penyelenggaraan Rekalame lebih baik lagi. 

c) Bagi Masyarakat 

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat 

tentak pelaksanaan Perda yang ada di Koata Bandung khusus nya 

yang berkitan dengan penyelenggaraan reklame. 
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F.  Kerangka Pemikiran 

Bentuk upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Kota 

Bandung, Pemerintah membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Adanya Perda ini 

diharapkan dapat mengatur penyelenggaraan reklame yang mana jika tidak diatur 

maka akan memberikan banyak dampak buruk bagi pemerintah dan masyarakat. 

Dalam Perda No 02 tahun 2017 ini mengatur seluruh kegiatan penyelenggaraan 

reklame mulai dari pola penyebaran peletakan reklame, jenis reklame, mekanisme 

dan penyelenggaraan reklame, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame, 

dan ketentuan sanksi. Ketentuan–ketentuan tersebut diharapkan mampu 

memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dampak positif ini 

akan didapat apabila pelaksanaan / implementasi dari Perda ini berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan Perda yang ada. Keberhasilan Perda ini dipengaruhi oleh 

bagaimana dinas yang bertugas menjalankan perannya contohnya seperti SatpolPP 

menjalankan tugas dan fungsinya sbegai Penyelenggara Penertiban, Penyelidikan 

dan Sanksi. 

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu ”to implemen”. 

Dalam kamus besar webster (wahak, 2006:64), to implemen 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out ( 

menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ), dan to give practical  effecto  

(untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). 

Menurut Van Metter dan Van Horn (wahab, 2006: 65), implementasi 

adalah tidakan–tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau pejabat atau 
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kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Ada enam variable, menurut Van 

Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebjakan publik.  

1) Ukuran dan tujuan kebijakan  

Kinerja Implementasi kebijakan dapat dukur tingkat keberhasilannya jika – 

dan – hanya – jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio – kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran 

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis). Untuk 

dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan 

pubik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 

2) Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Tahap–tahap  dari keseluruhan proses implementasi menuntut 

adanya sumber dayayang berkualtas sesuai dengan pekerjaan yang 

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi 

ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber–sumber daya itu nihil, maka 

kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. 

3) Karakteristik Agen Pelaksana  

Pusat perhatian para agaen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yangakan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. 

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan 
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sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para 

agen pelaksanaanya. 

4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para pelaksana 

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini akan sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukan lah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5) Komunikasi Antar – Organisasi dan Aktivitas Pelaksana  

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat tama dalam emnentukan 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan 

komunikasi diantara pihak–pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi, maka asumsinya kesalahan–kesalahan akan sangat kecil 

terjadi; dan begitu pula sebaliknya. 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Hal terakhir yang prelu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn 

adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Teori yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn ini dapat membantu 

peneliti untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda nomor 02 tahun 2017 

Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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