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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan pembangunan serta perkembangan dunia bisnis di 

Indonesia, semakin maju pula pendirian papan-papan reklame baik insidentil 

maupun permanen, diantaranya vidiotron, billboard, neon box, baligho, spanduk, 

benner, tiang bener atau tiang reklame dan umbul-umbul. Hal ini karena reklame 

merupakan alat, perbuatan atau sebuah media yang di pergunakan untuk 

mempromosikan, memeperkenalkan suatu barang atau jasa kepada masayarakat 

yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, serta di dengar dari suatu tempat umum 

kecuali yang dilakukan oleh pemerintah  agar orang atau masyarakat tertarik untuk 

membelinya. Reklame digunakan karena memiliki potensial yang pasif untuk 

menyampaikan atau menginformasikan suatu produk.  

Keberadaan papan-papan reklame saat ini semakin banyak dan menumpuk 

tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan, 

diantaranya, dalam penyelenggaran reklame masih banyak masyarakat yang tidak 

mengikuti prosedur pemasangan, tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan 

masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan serta tidak 

sesuai dengan rencana kota atau tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan 

sehingga sangat mengganggu kenyamanan, seperti yang kita tahu bahwa 

penyelenggara reklame saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di 
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Setiap tanah dan bangunan ditepian jalan, diantaranya dipancang di bahu jalan, 

berm, ikat di tiang listrik, rambu, tempel dipohon atau di paku dipohon, masa 

berlaku habis, tidak terdaftar sampai dengan tidak berizin dalam menyelenggarakan 

reklame. Keberadaannya tidak beraturan seolah setiap orang bebas memasang 

reklame sesuka hati, sehingga membuat kesemerautan yang cenderung merusak 

pemandangan wajah Kota. 

Melihat semakin berkembangnya papan reklame tersebut tentu saja harus 

ada kendali pengawasan serta penertiban untuk penataan reklame disetiap ruas jalan 

dan bangunan. Sehingga adanya pengawasan reklame yang merupakan salah satu 

bagian dari wewenang Dinas ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) untuk menjaga kerapian, kenyamanan keindahan serta ketertiban. 

 Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok 

diantaranya menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketentraman 

masyarakan dan ketertiban umum salah satunya adalah menertibkan sejumlah 

penyelengara reklame yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah 

ditetapkan. Pelanggaran ketertiban, kenyamanan dan ketentraman kota oleh 

penyelenggara reklame terjadi di kota-kota besar Indonesia juga terjadi di kota 

Bandung, yang dimana Bandung juga merupakan salah satu kota yang sebagian 

besar masyarakatnya menyelenggrakan reklame dalam mempromosikan barang 

atau jasa kepada konsumen, tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh 

masyarakat terkait dengan ketertiban, keamanan dan kenyamanan terutama 

kewajiban untuk melakukan izin dalam penyelenggra reklame. Sebagaimana 

peraturan daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggra 
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Reklame disebutkan bahwa “Setiap penyelenggara reklame harus terlebih dahulu 

mendapat izin tertulis penyelenggra reklame dari Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk.  

Satpol PP berkewajiban untuk melakukan penertiban dilapangan apabila 

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggra reklame, penertiban yang 

dilakukan berupa pembongkaran reklame sebagaimana pertauran daerah Nomor 02 

Tahun 2017 Pasal 19 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkna 

bahwa “Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk 

pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dan melibatkan 

perangkat daerah terkait. Dalam pelaksanaannya di lihat dari waktu dan sifatnya 

Satpol PP Kota Bandung melakukan operasi yaitu melalui operasi keliling dan 

pelaporan dari masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Satpol PP Kota Bandung memiliki 

masalah terkait dengan penertiban reklame yang menyebabkan sebagian reklame 

atau temuan-temuan pelanggaran reklame khususnya reklame ilegal di Kota 

Bandung tidak semua dapat di tertibkan dalam bentuk pembongkaran sebagaimana 

yang telah disebutkan dalam peraturan daerah nomor 02 Tahun 2017 pasal (19). 

Kemudian Standar waktu yang ditentukan sering tidak tepat, yang dimana standar 

waktu dalam pelaksanaan penertiban reklame yang ukuran besar adalah 1 sampai 

dengan 2 jam tapi yang terjadi dilapangan memakan waktu 3 sampai dengan 4 jam 

untuk membongkar satu buah reklame yang berukuran besar tersebut. 
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Kepala bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung menyatakan bahwa 

dalam penertiban reklame ini masih kurangnya alat atau fasilitas untuk melakukan 

pembongkaran reklame ilegal terutama alat yang dibutuhkan atau diperlukan untuk 

membongkar reklame ilegal permanen yang berukuran besar dan terbuat dari tiang-

tiang besar pula. Sehingga tidak semua reklame ilegal dapat di tertibkan oleh Satpol 

PP Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari data laporan reklame ilegal insidentil 

dan permanen di beberapa ruas jalan raya di Kota Bandung tahun 2019 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.1  

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen Satpol PP Bandung 

Bulan Januari-Mei 2019 

No Jenis 

Reklame 

Bulan Januari-Mei 2019 

Januari Februari Maret April Mei 

1 Vidiotron 0 0 0 0 0 

2 Billboard 2 1 1 0 5 

3 Neon Box 0 0 0 1 0 

4 Baligho 5 41 13 11 9 

5 Spanduk 4 79 2 0 7 

6 Benner 1 9 60 55 4 

7 Tiang 

bener 

0 1 80 0 0 

8 Umbul-

umbul 

0 4 28 0 0 

Total  12 135 184 67 25 
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Jumlah Penertiban 10 

ditertibkan 

129 

ditertibkan 

161 

ditertibkan 

 59 

ditertibkan 

21 

ditertibkan 

Sumber: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 

2019  

 

 

Tabel 1. 2 

Laporan Data Reklame Ilegal Insidentil dan Permanen Satpol PP Bandung 

Bulan Juni-Oktober 2019 

 

No Jenis 

Reklame 

Bulan Juni-Oktober 2019 

Juni Juli Agustus september Oktober 

1 Vidiotron 0 1 0 0 0 

2 Billboard 2 3 1 0 5 

3 Neon Box 1 0 0 0 0 

4 Baligho 17 37 41 11 3 

5 Spanduk 4 51 138 11 6 

6 Benner 7 94 9 53 5 

7 Tiang 

bener 

0 0 2 0 3 

8 Umbul-

umbul 

5 34 18 0 0 

Total  36 220 290 75 22 

Jumlah Penertiban 29 

ditertibkan 

211 

ditertibkan 

282 

ditertibkan 

71 

ditertibkan 

16 

ditertibkan 

Sember: Laporan Harian Hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 

2019 
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  Data diatas menunjukkan belum seluruhnya reklame ilegal dapat 

ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung. Dibulan januari total reklame ilegal 

adalah 12 reklame dan jumlah penertibannya sebanyak 10 kali benertiban, dibulan 

februari 135 jumlah penertiban sebanyak 129, dibulan maret 184 dengan jumlah 

penertiban sebanyak 161, dibulan april 67 dengan jumlah penertiban sebanyak 59, 

dibulan mei 25 dengan jumlah penertiban sebanyak 21, dibulan juni 36 dengan 

jumlah penertiban sebanyak 29, dibulan juli 220 dengan jumlah penertiban 

sebanyak 211, dibulan agustus 290 dengan jumlah penertiban 71, dibulan 

September 75 dengan jumlah penertiban sebanyak 71 dan dibulan oktober 22 

dengan penertiban sebanyak 16 penertiban. Adanya ketidaksesuaian data jumlah 

reklame ilegal dengan jumlah reklame yang ditertibkan pada bulan januari sampai 

dengan oktober ini menunjukkan bahwa hasil kinerja Satpol PP Kota Bandung 

dalam penertiban reklame belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karna 

minimnya alat dan sarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan 

penertiban reklame tersebut. Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame 

Tahun 2019”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Masih adanya penyelenggara reklame Ilegal yang tidak ditertibkan oleh Satpol 

PP Kota Bandung. 

2. Belum tercapainya kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam pelaksanaan 

penertiban reklame terhadap pelanggaran penyelenggara reklame. 

 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana produktivitas pegawai Satpol PP dalam Pelaksanaan Penertiban 

Reklame? 

2. Bagaimana Kualitas Sumber daya dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame 

Tahun 2019? 

3. Bagaimana ketepatan waktu pegawai Satpol PP Kota Bandung dalam 

pelaksanaan Penertiban reklame? 

4. Berapa jumlah waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penertiban reklame 

oleh pegawai Satpol PP Kota Bandung? 

5. Bagaimana pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan penertiban reklame 

tahun 2019? 

6. Bagaimana biaya dalam pelaksanaan penertiban reklame oleh pegawai Satpol 

PP Kota Bandung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui produktivitas pegawai Satpol PP dalam Pelaksanaan 

Penertiban Reklame 

2. Untuk mengetahui Kualitas Sumber daya dalam Pelaksanaan Penertiban 

Reklame Tahun 2019 

3. Untuk mengetahui ketepatan waktu pegawai Satpol PP Kota Bandung dalam 

pelaksanaan Penertiban reklame 

4. Untuk mengetahui jumlah waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan 

penertiban reklame oleh pegawai Satpol PP Kota Bandung 

5. Untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan penertiban 

reklame tahun 2019 

6. Untuk mengetahui biaya dalam pelaksanaan penertiban reklame oleh pegawai 

Satpol PP Kota Bandung 

 

1. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik 

secara   praktis maupun teoritis sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk memperdalam ilmu, pengalaman dan 

pengetahuan khususnya mengenai penertiban reklame. Serta memiliki 
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kerangka berfikir yang sistematis dan menambah pengalaman mengenai 

bagaimana membuat suatu karya tulis ilmiah khususnya membuat skripsi yang 

baik. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, peneliti ini dapat 

menjadi bahan referensi bagi mahasa siswa lain khususnya mahasiswa jurusan 

Administrasi Publik konsentrasi reklame yang akan menindaklanjuti penelitian 

ini dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian 

yang lebih baik.  

c. Untuk menambah referensi mahasiswa dalam penelitian yang terkait dengan 

permasalahan kinerja pegawai Satpol PP dalam penertiban reklame Kota 

Bandung. 

d.  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan 

Gelar Sajana Ilmu Politik dari Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

b. Untuk menambah motivasi dan memberikan masukan kepada pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban 

reklame. 
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c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca serta dapat 

mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dalam bidang keilmuan lainnya. 

d. Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Kerangka Pemikiran 

Pembahasan Skripsi tentang Kinerja Satpol PP dalam Pelaksanaan 

Penertiban Reklame penulis menggunakan teori menurut Wibowo (2017) yang 

dimana teori ini pas dengan permasalahan yang ada pada kinerja pegawai di Satpol 

PP Kota Bandung dalam pelaksanaan penertiban reklame diantaranya 

permasalahan ketepatan waktu, sumberdaya dan biaya, Berdasarkan pengamatan 

peneliti bahwa Satpol PP Kota Bandung memiliki masalah terkait dengan 

penertiban reklame yang menyebabkan sebagian reklame atau temuan-temuan 

pelanggaran reklame khususnya reklame ilegal di Kota Bandung tidak semua dapat 

di tertibkan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Produktivitas  

Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan 

output fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas merupakan hubungan 

antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam 

memproduksi output. Ukuran produktivitas misalnya di produksi oleh kelompok 

yang terdiri dari empat orang pekerja dalam waktu seminggu.  
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2. Kualitas  

Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut jumlah 

ditolak, dan cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan 

pelanggan atau penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan.  

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau 

persentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran ketepatan 

waktu mengukur apakah oraang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan. 

4. Cycle Time 

Cycle Time menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari 

satu titik ke titik lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur berapa lama 

sesuatu dilakukan. 

5.  Pemanfaatan sumber daya 

Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang 

dipergunakan lawan sumber daya tersedia untuk dipergunakan. Pemanfaatan 

sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, computer, kendaraan dan bahkan orang. 

6. Biaya  

Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per 

unit. Namun banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya 

per unit. Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secara menyeluruh.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Satpol 

PP Kota Bandung dalam penertiban reklame, dari uraian diatas maka kerangka 

pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bandung Dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame Tahun 

2019 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 04 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Reklame 

Dalam Pasal 19 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Penertiban 

Penyelenggaraan Reklame 

Indikator Kinerja 

Wibowo (2017:160-161) 

1. Produktivitas    

2. Kualitas     

3. Ketepatan waktu    

4. Cycle time 

5. Pemanfaatan sumber daya 

6. Biaya  

 

Tercapainya Kinerja Pegawai Satpol PP Kota Bandung 

Dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame Tahun 2019 
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3. Proposisi 

 

Berdasarkan pemikiran diatas maka proposisi dari penelitian ini adalah  

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam Pelaksanaan 

Penertiban Reklame Tahun 2019 akan berjalan dengan baik jika sesuai dengan   

Produktivitas, Kualitas, Ketepatan waktu, Cycle time, Pemanfaatan sumber daya 

dan Biaya.



 
 

 
 

 


