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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menuntut masyarakat, 

terutama yang hidup di daerah perkotaan untuk dapat mengetahui berbagai macam 

informasi serta produk konsumsi yang akan digunakan. Iklan merupakan sarana 

informasi dan promosi yang efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli benda konsumsi yang akan digunakan. Saat ini banyak sarana promosi 

yang digunakan oleh pelaku usaha untuk pemasaran produknya. Sarana periklanan 

khususnya di Kota Bandar Lampung, yang semakin marak belakangan ini adalah 

melalui media reklame, baik reklame papan/billboard/megatron, kain, sticker, 

selebaran, udara, suara, film/slide, dan lainnya. Penggunaan reklame sebagai 

sarana informasi dan promosi, menjadikan reklame mempunyai kedudukan 

penting pada kehidupan ekonomi masyarakat luas
1
. 

Reklame atau  iklan media luar ruang adalah suatu media periklanan besar yang 

biasa digunakan para perusahaan untuk memasarkan produk dan/atau memberikan 

                                                           
1
 Anggi Aribowo, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Reklame 
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informasi-informasi kepada masyarakat luas. Reklame pada umumnya 

ditempatkan di area yang sering dilalui oleh masyarakat, misalnya pada sisi 

persimpangan jalan raya, yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun 

pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya
2
. Reklame juga merupakan 

sebagai alat komunikasi visual dalam lingkungan perkotaan, dengan tujuan untuk 

mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. Reklame dapat digunakan baik 

untuk iklan komersial, iklan sosial, maupun iklan politik
3
. Reklame umumnya 

berisi ilustrasi yang besar dan menarik disertai dengan slogan.  

Berdasarkan Pasal  1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, Reklame adalah benda, alat 

perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya 

untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada 

suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau 

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

Peletakan titik reklame di Kota Bandar Lampung masih perlu dilakukan analisis 

serta pengamatan dalam menentukan wilayah atau area mana yang layak untuk 

pemasangan reklame, guna mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai Kota 

Tapis Berseri. Hal tersebut perlu didukung dengan penciptaan tata letak reklame 

bertiang luar ruang yang sesuai dengan ketentuan teknis konstruksi bangunan dan 

memenuhi nilai estetika serta agar reklame-reklame ilegal yang ada tidak semakin 

                                                           
2
 http://www.google.com/url.wikipedia.org/wiki/Reklame, dilihat pada tanggal 1 Oktober 2014, 

pukul 20.25 wib. 
3
 http://www.heqris.com/2009/06/pengertian-reklame.html, dilihat pada tanggal 1 Oktober 2014, 

pukul 20.40. 
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banyak di Kota Bandar Lampung. Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, telah 

ditentukan kawasan pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung, yaitu 

kawasan bebas, kawasan khusus, kawasan selektif, dan kawasan umum. 

Berkaitan dengan keberadaan reklame yang semakin semerawut di kota Bandar 

Lampung, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitannya dengan 

reklame, peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Perizinan Reklame, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kelas 

Jalan Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame. Dan Peraturan 

Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial 

Titik Reklame Pada Ruas Jalan Kota Bandar Lampung. Lahirnya peraturan di atas 

adalah untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Tapis Berseri 

yang perlu didukung dengan penciptaan tata letak reklame bertiang luar ruang 

yang sesuai dengan ketentuan teknis kontruksi bangunan dan memenuhi nilai-nilai 

estetika dan keberadaan reklame di Kota Bandar lampung menjadi tertib, tertata, 

dan tidak  membahayakan keselamatan masyarakat. 

Penempatan reklame di suatu kota dalam praktiknya, seringkali tidak 

mengindahkan rencana tata ruang kota yang sebenarnya telah ditentukan dalam 

suatu peraturan. Keberadaan reklame dapat ditemukan hampir di setiap sudut jalan 

raya tanpa memperhatikan aspek keindahan kota sehingga menimbulkan kesan 

tidak terpelihara dengan baik. Banyak reklame yang berdiri tegak di tempat yang 

tidak semestinya dan tanpa izin, seperti di ruang terbuka hijau, pohon-pohon, 

tiang listrik dan tempat lainnya yang didirikan oleh perusahaan advertising yang 
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tidak bertanggung jawab. Penempatan reklame yang tidak sesuai dengan tepat 

yang telah disediakan dan tanpa izin tentu saja mengganggu hak masyarakat untuk 

menikmati ruang publik yang bersih, nyaman, dan aman. 

Salah satu kerugian nyata akibat keberadaan reklame liar atau yang berdiri tanpa 

izin terjadi di Kota Bandar Lampung yang diberitakan oleh koran Lampung Post. 

Dinas Tata Kota Bandar Lampung menebang 5 (lima) reklame tidak berizin. Lima 

reklame tersebut berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim sebanyak 2 (dua) buah, 

Jalan Morotai 1 (satu) buah, dan Jalan Ratu Dibalau sebanyak 3 (tiga) buah. 

Selain tidak berizin reklame tersebut tidak di ketahui siapa pemiliknya dan kondisi 

kontruksinya yang sudah buruk. Menurut informasi Dinas Tata Kota Bandar 

Lampung juga telah mengirim surat teguran kepada perusahaan advertising yang 

mendirikan reklame di Jalan Teuku Umar, karena reklame tersebut  berdiri di 

tengah median jalan, dan dinilai melanggar
4
.  

Kasus ini merupakan bukti jelas bahwa penempatan reklame masih tidak sesuai 

dengan peraturan yang ada. Tidak adanya suatu pengawasan pemasangan reklame 

dan tanpa adanya izin pendirian atau pemasangan reklame berdampak pada tidak 

tertatanya kota dan kurangnnya keindahan kota, serta dapat membahayakan 

keselamatan masyarakat apabila dari kontruksi tiang reklame tidak terpelihara 

dengan baik. Seharusnya, penempatan reklame pada titik-titik tertentu dalam 

rencana tata ruang kota harus sesuai dengan mekanisme perizinan yang sudah 

diatur, pemerintah dan aparat yang berkaitan juga harus lebih tegas dalam 

menangani masalah reklame liar ini. 

                                                           
4
 Roy baskara Pratama, Pemkot Tertibkan Reklame liar,Lampung post, 16 September 2014, hlm.6. 
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Berdasarkan pemaparan di atas dan kondisi di lapangan, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengaturan penentuan titik reklame di 

Kota Bandar Lampung yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau 

menertibkan titik-titik peletakan reklame yang bertebaran di kota Bandar 

Lampung yang bisa dikatakan tidak layak tampil dan penempatannya menyalahi 

aturan yang berlaku sehingga menyebabkan polusi visual. Oleh karena itu, maka 

penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam judul skripsi yaitu  

Peletakan Titik Reklame di Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan peletakan titik reklame di bagian 

wilayah Kota Bandar Lampung? 

b) Apakah faktor penghambat dalam peletakan titik reklame di bagian wilayah 

Kota Bandar Lampung?  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitan 

Penelitian ini bertujuan untuk deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 

mengenai 

a) Pengaturan dan pelaksanaan peletakan titik reklame di bagian wilayah Kota 

Bandar Lampung. 

b) Faktor penghambat dalam peletakan titik reklame di bagian wilayah Kota 

Bandar Lampung. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

hukum administrasi negara dan memberikan kontribusi pada hukum tata 

lingkungan khususnya mengenai peran sentral pemerintah dalam Pengendalian 

terhadap penentuan titik reklame. 

b) Kegunaan Praktis 

Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1) Memberikan masukan mengenai usaha dalam mengoptimalkan peran 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengendalian terhadap penentuan 

titik reklame serta faktor-faktor penghambat dalam dalam pengendalian 

terhadap penentuan titik reklame agar dapat bermanfaat bagi masyarakat 

Bandar Lampung dan mengetahui dengan lebih jelas bagaimana bentuk 

pengendalian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penentuan titik 

reklame. 

2) Sebagai rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dalam pengendalian terhadap penentuan titik reklame melalui pemberian 

sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang. 

3) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara. 

 

 

 


