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PENINDAKAN PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME) 

Oleh : Andi Suryanto 

ABSTRAK 

Perizinan memliliki peranan besar dalam menopang kas suatu daerah, 

perizinan, pendapatan/pemasukan dari sektor perizinan sangat besar apabila diurus 

dan dikelola sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaturan perizinan reklame serta atau kendala yang terjadi di lapangan 

serta upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penertiban pelanggaran-

pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Tanjungpinang.  

Dan penarikan sampel menggunakan metode purpossive sampling, dimana 

jumlah sampel bukan menjadi prioritas utama akan tetapi kedalaman informasi yang 

didapatkan lebih menjadi pertimbangan. yang dijadikan sampel atau responden 

adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi berkenaan dengan topik 

penelitian yang berjumlah 3 orang. 

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan kaedah kualitatif atau deskriptif 

analisis. Pemilihan pendekatan kualitatif dan deskriptif ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi yang mendalam tentang fenomena pelanggaran reklame yang 

terjadi di Kota Tanjungpinang. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan reklame terjadi 

disebabkan lempar tanggungjawab Pemerintah Kota Tanjungpinang semantara 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang tidak memiliki kewenangan penindakan pelanggaran-pelanggaran 

yang terjadi 

 

Kata kunci : Izin, Reklame, pelanggaran   

 

 

 

 

 



 
 

LICENSING SETTINGS IN THE CITY ADVERTISING TANJUNGPINANG (STUDY 

ON THE GRANTING OF LICENSE AND INSTALLATION OF VIOLATION 

POLICING ADVERTISING) 

By : Andi Suryanto 

Abstracs 

Licensing memliliki major role in supporting the treasury of the area, Licensing 

income/ evenue from the licensing sector is very large if taken care of and 

maintained properly. This study aims to determine how licensing arrangements 

billboard This study aims to determine how licensing arrangements billboard and or 

constraints that occur in the field as well as government efforts Tanjungpinang 

publisher  billboards violations that occurred Government  Tanjungpinang. 

And sampling using purposive sampling method, where the number of samples is not 

a top priority but the depth of information acquired over consideration. respondents 

sampled or are they which is considered to provide information regarding with the 

research topics were three people. 

Type this study researchers used qualitative or descriptive analysis, Selection of 

qualitative and descriptive approach is intended to obtain in-depth information 

about the phenomenon that occurs advertisement breaches in Tanjungpinang 

The results of this study concluded that the implementation of the billboard occurs 

due to throwing responsibility of the Tanjungpinang  Government m oreover 

Integrated Licensing Service Agency and Investment  Government Tanjungpinang  

does not have enforcement authority violations that occurred 

Keywords : permission, advertisement, violation 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang harus 

dipenuhi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan semangat 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya 

dalam rangka memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di 

bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan semangat otonomi, pemerintah pusat 

telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri. Sama halnya dengan kewenangan pengurusan perizanan. 



 
 

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan kewenangan kapada daerah untuk 

mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.  

Sektor perizinan memliliki peranan besar dalam menopang kas suatu daerah, 

perizinan, pendapatan/pemasukan dari sektor perizinan sangat besar apabila diurus 

dan dikelola sebagaimana mestinya, terutama didaerah-daerah yang sedang 

membangun dan berkembang seperti kota tanjungpinang. Berbagai macam izin atau 

pengurusan izin seperti; restoran, perhotelan, tempat wisata, tempat-tempat hiburan 

dan lain-lain tentunya besar Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini. Retribusi/pajak 

dari berizinan tidak sedikit jumlahnya; pajak restoran, tempat-tempat wisata, tempat 

hiburan, iklan (reklame) yang terpasang ditempat-tempat umum memliki pemasukan 

yang signifikan untuk kas daerah. Maka dari itu perlunya pemerintah daerah 

penertibkan pajak iklan dan reklame.  

Sebagaimana pengakuan salah seorang Satpol Pamong Praja, yang 

menyatakan jika pihaknya sering mendapat telepon dari pihak ketiga, yang dalam hal 

ini kebetulan adalah anggota DPRD Tanjungpinang, yang meminta agar reklame liar 

di kawasan tertentu tidak dibongkar. Akibatnya, Satpol Pamong Praja pun tidak bisa 

berbuat banyak karena mereka menjadi serba repot, dan reklame-reklame liar masih 

tetap memenuhi wajah kota. Akan tetapi sebagai aparat penertiban pun Satpol 

Pamong Praja tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atas 

reklame-rekleme liar dan bermasalah, tanpa adanya garis komando atau perintah 

tugas yang melandasi atau menjadi dasar tindakan yang mereka lakukan. Tanpa 

adanya peraturan yang jelas yang menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

penindak kesemrawutan reklame, pelanggaran-pelanggan akan terus-menuerus dan 



 
 

semakin hari semakin bertambah banyak. Maka dari itu perlu adanya aturan yang 

jelas sehingga jelas juga kewenangan mereka. 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat 

permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Kewenangan 

daerah dalam hal penertiban reklame di Kota Tanjungpinang sesuai Perda No. 64 

tahun 2012?  

 

3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni : 

- Untuk mengetahui bagaimana pengaturan reklame di wilayah Kota 

Tanjungpinang beserta sistem maupun prosedur yang digunakan?  

- Untuk mengetahui segala permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan 

serta diketahui pula tentang upaya dari Pemerintah kota sebagai salah satu 

aparat penegak hukum dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran reklame 

yang terjadi di wilayah Kota Tanjungpinang? 

3.1 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah dengan 

menggunakkan teknik Library Research yaitu metode pengumpulan data 

melalui telaah kepustakaan berupa buku/literature ilmiah tentang studi 

permasalahan yang sesuai.Sedang data yang diolah dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang berkenaan dengan topik permasalahan mengenai 

reklame sesuai dengan penelitian ini. 



 
 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Kebijakan tentang desentralisasi wewenang kepada pemerintah daerah, 

selanjutnya ditetapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang 

pemerintahan daerah yang terdiri dari tiga tingkat daerah otonom yaitu daerah tingkat 

1 dan tingkat 2 dan sebagai daerah tingkat 3 adalah desa. Undang-undang tersebut 

sudah memberikan dasar pendekatan kepada kehendak rakyat di daerah agar turut 

berperan dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah 

pusat terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan di daerah, sehingga daerah 

menjadi pasif dan tidak kreatif karena hampir semua urusan atau kebijakan daerah 

ditentukan oleh pemerintah pusat. Perlakuan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan 

oleh pusat kepada daerah,  merupakan bukti bahwa pemerintah pusat tetap 

memegang kendali kekuasaan di daerah. Sehingga seiring perkembangan zaman, 

pemerintah terus mencari jalan keluar dalam hal otonomi daerah hingga keluarnya 

undang-undang terbaru mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004. 

Pada perkembangan lebih lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

mengalami perubahan atau penyempurnaan. Diantara nya adalah diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan perkembangan terakhir adalah diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan-perubahan 

yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanyalah sebatas pada 



 
 

penyempurnaan saja tanpa mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tersebut. 

Otonomi dareah adalah perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan 

merupakan penerapan konsep teori daerah pembagian kekuasaan yang membagi 

kekuasaan secara vertikal yaitu daerah dibawahnya (Hasibuan: 20:2005). Konsep 

penyelenggaraan daerah otonom tidak dapat lepas dari pemerintah pusat itu sendiri 

dalam mewujudkan niat baiknya pada daerah, untuk itu para penyelenggara 

pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD mempunyai peran aktif 

dalam setiap tugas yang diemban oleh daerah atas pelayanan publik, yang diartikan 

sebagai pendekatan seutuhnya seorang pegawai instansi pemerintah kepada 

masyarakat dan menyebabkan masyarakat untuk bersikap menolong bersahabat dan 

profesional yang bias memuaskan masyarakat datang kembali untuk memohon 

pelayanan berikutnya. 

C. ANALISA DATA 

 

1. Pengamatan Pemasangan Reklame Di Wilayah Kota Tanjungpinang 

 

Terdapat banyak penyedia jasa reklame dan ratusan reklame yang terdapat di 

Kota Tanjungpinang,  akan tetapi hanya bebrapa saja dari mereka yang mengurus 

dan memliki izin, hal ini dikarenakan masalan perizinan itu sendiri tidak jelas. 

Dengan dicabutnya peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 186 Tahun 2004 dan 

berlakunya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Reklame. Peraturan baru ini hanya merujuk pada pemungutan 

pajak bukan mengatur izin reklame. Maka perarutan paturan ini mental, penyedia 

jasa reklame tahu persis bahwa aturan ini tidak ada. Peran Badan Pelayanan Perijinan 



 
 

Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang hanya 

mengeluarkan izin, untuk pengawasan, penertiban sampai penindakan, kewenangan 

itu tidak ada. Banyak pihak yang menyalahkan terjadinya kesemrawutan dan 

ketidakteraturan keberadaan reklame menjadi urusan yang harus diselesaikan oleh 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang. Padahal sudah jelas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang hanya memiliki kewenangan 

mengeluarkan izin saja.  

Instruksi Walikota Tanjungpinang kepada Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang hanya lewat 

komunikasi tidak dibarengi dengan perangkat yang jelas sehingga hal ini menjadi 

dilema tersendiri. Seharusnya yang berperan besar dalam pengawasan, penertiban 

sampai penindakan masalah reklame adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tanjungpinang yang merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kota 

Tanjungpinang sendiri. Pada kenyataannya Satuan polisi Pamong Praja tidak bisa 

berbuat banyak dengan alasan yang kurang tepat, mereka tidak memliki biaya untuk 

melakukan penertiban sampai penindakan pelanggaran-pelanggaran reklame yang 

terjadi di Kota Tanjungpinang, dengan alasan Satuan Polisi Pamong Praja tidak 

memiliki anggaran dana untuk membekali mereka bekerja, dalam hal ini yaitu 

penindakan berupa pembongkaran reklame-reklame yang dianggap melanggar 

aturan. Sangat ironis memang satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan perangkat 

aparat Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang bekerja untuk Pemerintah tidak 



 
 

didukung masalah teknis hingga pendanaan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang itu 

sendiri.  

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan pajak Reklame maka Keputusan Walikota 

tanjungpinang Nomor 186 Tahun 2014 tidak berlaku. Sementra dalam Peraturan 

Walikota Nomor 64 Tahun 2012 hanya mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pajak 

Reklame tidak sampai pada tataran penertiban atau bahkan sampai dengan 

penindakan. Timbul pertanyaan bagaima semestinya permasalahan reklame ini.   

Apakah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang, atau Pemerintah Kota Tanjungpinang ? 

Dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2012 

menyatakan “setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau 

perpanjangan harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau satuan kerja perangkat daerah lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan pendelegasian wewenang. Sesuai pasal ini maka idealnya 

setiap orang atau badan yang hendak memliki/memasang reklame terlebih dahulu 

memiliki izin oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

(BP2TPM) Kota Tanjungpinang, atau Pemerintah Kota Tanjungpinang. Akan tetapi 

apabila terjadi pelanggaran mulai dari tata letak, spesifikasi dan lainnya Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang, atau Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bisa melakukan 

penertiban sampai dengan pembongkaran. Hal ini disebabkan tidak ada satupun pasal 



 
 

dari Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2012 sebagai Peraturan 

terbaru tidak mengatur itu.  

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang, atau Pemerintah Kota Tanjungpinang hanya dapat memberikan 

sanksi administrasi berupa Surat Peringatan dan membekukan izin reklame, tidak 

sampai dengan tataran penindakan.  

Guna memperoleh keberanan akan permasalahan pelanggaran-pelanggaran 

reklame di Kota Tanjungpinang penulis melakukan wawancara/interviev kepada 

pihak terkait dalam hal ini mereka yang terlibat/bertindak sebagai pelaku reklame di 

Kota Tanjungpinang. Penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis 

persiapkan sebelumnya.  

Yang pertama penulis menanyakan berapa jumlah reklame yang dimiliki? 

Masing-masing Responden menjawab; 

“AC sebagai responden pertama memiliki 21 reklame, DC sebagai responden kedua 

menjawab memilki 18 reklame, dan responden ke 3 NC meliki 12 reklame yang 

tersebar di Kota Tanjungpinang” 

Pertanyaan kedua apakah saudara mengurus izin-izin reklame yang dimiliki?  

“Untuk pertanyaan yang kedua penulis terkejut dengan jawaban ketiga responden 

karena dari total 51 reklame hanya 4 yang berizin”. 

 

Pertanyaan ketiga; berapakah reklame yang anda memiliki izin? 

 

“responden pertama menjawab dari 21 reklame yang dimilki tidak satupun yang ia 

urus izinnya, responden kedua dan tiga masing-masing menjawab hanya dua yang 

mereka urus izinnya dari 18 dan 12 reklame yang dimiliki” 

 

Pertanyaan selanjutnya apakah ada kendala/atau kesulitan dalam mengurus 

inzin reklame?  

“Ketiga Responden menjawab senada, tidak. Hanya saja mereka malas 

mengurusnya karena tidak diurus saja tidak masalalah kok” 



 
 

 

Selanjutnya penulis bertanya, bagaimana dengan reklame-reklame yang anda 

miliki namun izinnya tidak diurus? Apakah ada tindakan dari pihak berwenang? 

Apakah anda pernah diberi sanksi?  

“jawaban dari ketiga responden adalah ; tidak jadi masalah, selama ini baik-baik 

saja mereka belum pernah mendapatkan sanksi baik denda ataupun kurungan 

penjara akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang mereka terima cuma 

sebatas surat peringatan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang, belum ada tindakan konkrit yang mereka 

terima dan dianggap merugikan”. 

 

Selanjutnya penulis bertanya kepada ketiga responden, apakah anda pernah 

melakukan pelanggaran dalam hal perizinan reklame di Kota Tanjungpinang? 

“Ketiga responden menjawab; pelanggaran? Pelanggaran seperti apa? Apa yang 

dilanggar? Bukannya Peraturan walikota Nomor 64 Tahun 2012 hanya mengatur 

Pajak Reklame? Bukan mengatur izin reklame? Kalau pajak reklame mereka 

membayar ya, bagaimana mau dikatakan melanggar aturan, kalau aturannya sendiri 

tidak ada, jadi syah-syah saja kami memasang reklame sesuka hati, kalau mau 

nindak atau kasih sanksi buat dulu donk aturannya yang jelas, kami sebagai 

masyarakat bukan mau membangkang atau kebal hokum akan tetapi kami butuh 

kepastian, perlu aturan yang jelas” 

 

Lantas penulis mencoba mewawancarai salah seorang anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebagai aparatur pemerintah, apakah pernah 

melakukan tindakan penertiban reklame di Kota Tanjungpinang? Jawaban Satpol 

tersebut adalah 

“reklame yang mana yang harus ditindak? Instruksi dari mana untuk menindak? 

Dengan apa harus bekerja? Selama ini tidak ada instruksi atau perintah baik dari 

kesatuan Polisi Pamong Praja Atau Walikota Tanjungpinang Sekalipun”. 

 

Yang terakhir penulis menanyakan kepada petugas dibagian perizinan, 

bagaimana prosedur pengurusan izin reklame dan wewenang Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)?  



 
 

“Dia Menjelaskan bahnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal (BP2TPM) hanya memberikan/mengeluarkan izin terkait dengan reklame 

akan tetapi seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran dilapangan pihaknya tidak 

punya kewenangan untuk menindaknya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (BP2TPM) hanya dapat memberikan teguran berupa surat 

Peringatan” 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penelitian ini dapat berguna nantinya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada Bab IV, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur izin reklame di Kota 

Tanjungpinang, 

2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih minim penindakan 

3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang hanya menerbitkan pemberian izin reklame namun tidak 

mampu menindak melanggaran-pelanggaran yang terjadi  

4. Muncul wacana penambahan pos khusus Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang yaitu bagian 

penindakan. 

Jadi dapat ditarik kesimpulkan bahwa pelanggaran Perizinan reklame di Kota 

Tanjungpinang dikarenakan tidak adanya kewenangan khusus  Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang dan 

langkah kongkrit Pemerintah Kota Tanjungpinang. 



 
 

2. Saran  

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang segera mengeluarkan peraturan berkaitan 

penindakan pelanggaran reklame 

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang segera melakukan tindakan atas 

pelanggaran-pelanggaran reklame yang terjadi 

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang menguatkan Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang bukan hanya 

pengurusan izin reklame akan tetapi diberikan wewenang untuk penindakan. 

4. Pemerintah Kota Tanjungpinang segera mengesahkan pos penindakan 

pelanggaran reklame pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang 

Selain itu sebaiknya Pemerintah Kota Tanjungpinang mengoptimalkan peran 

Satuan Polisi Pamong Praja untuk penindakan pelanggaran-pelanggaran reklame 

yang terjadi di Kota Tanjungpinang.  

Daftar Pustaka 

a. Buku-buku 

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 2004,  

Albert Hasibuan, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 1995 

Bondan Winarno, Rumah Iklan upaya menjadikan periklanan Indonesia tuan rumah 

dinegeri sendiri, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta 2008 

Daniel Benny H Simanjutak, Cara Mengurus Izin penyelenggaraan Reklame 

Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosda, Bandung, 2000 

Gema Pariwara, Gema Aneka Iklan 3 Juni 2010 

HAW. Widjaya. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 

2005 
H.B, Siswanto.2005, Pengantar Manajemen, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta  

Kasim, Iskandar, 2005. Manajemen Perubahan CV. Alfabeta. Bandung  

Kencana, Inu. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta  

Manullang M. 2008. Dasar-dasar Manajemen Yogyakarta: UGM Press  



 
 

M.Hadjon, Philipus, Spelt.N.M,Ten Berg.J.BM, Pengantar Hukum Perizinan, 

Yuridiks, 1993  

Mundzir Muhammad, Definisi Reklame, cetakan keempat, alumni bandung, 1996 
Rachmawati. 2009. Dasar-dasar manajemen. Jakarta. Erlangga  

Siagian, Sondang.P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta  

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Ilmiah. Alfabeta, Bandung 

Yuwono Trisno, Abdulloh. Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya, 2004 

 
b. Dokumen/Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

Keputusan Walikota Kota Tanjungpinang No. 186 Tahun 2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Reklame 

Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 51 Tahun 2011 tentang nilai sewa reklame 

Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 64 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Reklame 
 

 

 

 

 

 

 


