
 

 

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN  IZIN 

SPANDUK DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 

 

TRI KUSTIADI 

100565201156 

 

ABSTRAK 

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan 

kesejahteraan bagi warganya. Dalam hal perizinan ,Peran pemerintah dalam 

pelaksanaan izin spanduk dilimpahkan kepada Dinas BP2T(Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu)Kota Tanjungpinang. Pemberian izin, pengawasan serta 

penindakan merupakan tugas pokok yang dilakukan BP2T dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan dibidang 

pemasangan spanduk. sebanyak 232 papan reklame yang dinyatakan tidak berizin, 

berhasil mendata sebanyak 246 papan reklame, tapi hanya 14 papan 

reklame/spanduk yang memiliki izin.  

Untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur dalam pengurusan, penindakan dan 

pengawasan izin spanduk oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota 

Tanjungpinang yaitu dengan menggunakan Konsep Operasional. Pada penelitian 

ini Konsep Operasional yang digunakan mengacu kepada konsep Handoko 

(2001:361). Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 orang. Analisis data 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di analisa bahwa perizinan merupakan 

salah satu instrumen yang digunakan dalam pengurusan pemasangan reklame 

(spanduk) merupakan persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu secara 

umum. Masih banyaknya reklame yang tidak  memiliki izin, dari 319 yang berizin 

dan 186 unit yang  melakukan pelanggaran pemasangan reklame (spanduk) dan 

kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pengurusan izin serta harus 

adanya tindakan yang lebih berat agar terjadi efek jera bagi yang melakukan 

pelanggaran bukan  sekadar pencabutan  atau pembongkaran tapi harus ada 

hukuman pidana untuk pelanggaran izin reklame (spanduk) di Kota 

Tanjungpinang. 

Kata Kunci : Perizinan,Pengawasan,Penindakan 



 

 

ABSTRACT 

 Government has the duty and responsibility to seek prosperity for the 

citizens. In terms of licensing, the government role in the implementation of 

banner licences is assigned to BP2T office (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu / 

Integrated Licensing Services Agency) of Tanjungpinang City. Licence granting, 

supervision and prosecution is the main task of BP2T to increase the quality of 

public service for processing licence of banner installation. As many as 232 

billboards stated unlicensed, managed to record as many as 246 billboards, but 

only 14 billboards /banners which have licenses. 

 To know and evaluate the procedure in the management, enforcement and 

supervision of banner licence by Integrated Licensing Service Agency/ Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Tanjungpinang, that is by using the 

Operational Concept.  In this research, Operational Concept that was used referred 

to Handoko’s Concept (2001: 361). Informants in this research that is as many as 

8 people. Data analisis that was used in this research is descriptive qualitative 

analysis. 

 Based on the research result it can be analyzed that the licensing is one of 

the instruments used in billboard (banner) installation is the approval from the 

government based on legislation to decipher the act or specific actions in 

common. There are still many unlicensed billboards, from 319 licensed and 186 

unit that did the offence of billboard (banners) installation and lack of public 

awareness about processing licence as well as the needed more action in order to 

make a deterrent effect for those who committed the violation not just the 

revocation or demolition but there must be a criminal punishment for offence of 

billboard (banner) licence in Tanjungpinang City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I. Latar belakang 

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan 

kesejahteraan bagi warganya. Oleh karena itu dibutuhkan sikap pemerintah yang 

proaktif. Salah satu peran serta pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas 

masyarakatnya adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan 

pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan bahkan 

mengendalikan. 

 Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah 

menuju moderanitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional ini 

mencangkup seluruh aspek kehidupan bangsa misalnya aspek politik, ekonomi, 

sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta khususnya dalam bidang 

administrasi negara. 

Pelayanan publik dalam hal perizinan sudah menjadi suatu perhatian bagi 

pemerintah di Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) pada Pasal 1 yang 

dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

keseriusan mengenai pelayanan publik juga tampak dengan adanya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Permendagri 

PPPTSP), yang mengatur mengenai pelayanan perizinan. 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tanjunpinang 

merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk 

urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas 

pemerintahan yakni dalam segi pelayanan. Bentuk pelayanan publik dalam 

masalah perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang, unit tersebut merupakan lembaga yang diberi 

kewenangan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengurusi masalah 

perizinan dalam hal kegiatan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. 

Dalam pelaksanaan proses pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan 



 

 

mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota 

Tanjungpinang. 

Pelayanan publik sering mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat, 

seperti pendapat yang dikemukakan oleh L.P. Sinambela, yang 

menyatakan:”bahwa masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik 

yang berkualitas dari aparat pemerintah, Meskipun tuntutan tersebut sering kali 

tidak sesuai dengan harapan, sebab secara normal pelayanan publik selama ini 

masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan 

seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

melayani, bukan yang dilayani. 

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. 

Salah satu unsur penunjang kegiatan perdagangan adalah promosi yaitu 

berupa reklame yang berada di luar ruang dan digunakan oleh pengiklan nasional 

serta lokal untuk menjual barang atau jasa kepada wisatawan, orang-orang yang 

berlalulalang, dan masyarakat setempat, sehingga dalam koridor tersebut menjadi 

lahan yang strategis untuk penempatan reklame luar ruang.  

Reklame tersebut akan cenderung mengambil ruang terbuka kota yang 

dianggap strategis sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah dilihat 

oleh warga kota. Tempat tempat yang strategis tersebut meliputi persimpangan 

jalan. 

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. 

Sebagaimana pemberitaan Tanjungpinang pos  Dinas Tata Kota dan 

Pengawasan Bangunan melakukan penertiban sebanyak 232 papan reklame yang 

dinyatakan tidak berizin, berhasil mendata sebanyak 246 papan reklame, tapi 

hanya 14 papan reklame/spanduk yang memiliki izin, sedangkan 232 papan 

reklame tidak berizin (sumber data :Tanjungpinang pos,5juni2015). 



 

 

Mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan ataupun individu di 

Kota Tanjungpinang lebih memilih menggunakan reklame untuk media promosi, 

kemudian kebutuhan akan perizinan pun meningkat dengan adanya pemilihan 

media informasi reklame yang banyak digunakan oleh warga Kota 

Tanjungpinang. 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perizinan harus ditunjang, 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulisanya 

memfokuskan penelitian dengan mengambil judul: Peran Pemerintah Dalam 

Mengawasi Dan Menindak Pelanggaran Pelaksanaan  Izin  Reklame Kota 

Tanjungpinang  tahun  2015. 

I.II. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

berbagai masalah sebagai berikut:Bagaimana peran pemerintah dalam  

pengawasan izin reklame (spanduk)? 

I.III. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

a. Tujuan Penelitian   

Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawsan dan menindak izin 

reklame(spanduk) 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. 

b. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan menjadi sumbangan 

pemikiran terutama bagi mahasiswa sebagai media belajar untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran pemerintah dalam memberikan 

izin pemasangan reklame dan penindakannya. 

I.IV. Kerangka Teori 

I.IV.I. Pengawasan 

Dalam suatu sistem atau organisasi yang fungsional, kinerja sangat 

dipengaruhi oleh adanya pengawasan karena sistem atau organisasi dapat berjalan 

dengan baik apabila mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai dengan 

fungsinya dengan demikian maka tujuan dari suatu sistem tertentu dapat tercapai 

dengan  maksimal.  



 

 

Menurut Robert J.Kodoatie dan Roestam S dalam pengaturan penataan 

ruang merupakan suatu pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang. Penyelenggaran 

penataan ruang merupakan kegiatan meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan 

dan pelaksanaan penataan ruang. 

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam 

manajemen, pengawasan adalah fungsi manajemen yang merupakan pengukuran 

dan perbaikan dari pelaksanaan atau kegiatan – kegiatan para bawahan agar 

rencana – rencana yang sudah dirancang dapat tercapai.  

I.IV.II. Penindakan 

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan 

dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan 

norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk 

mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma 

hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa 

pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan  perlindungan hukum  bagi  

masyarakat. 

Sarana penegakan hukum itu di samping penindakan adalah sanksi. Sanksi 

merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sangsi 

biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin 

dapat disebut  in cauda venenum, artinya di ujung suatu  kaidah hukum  terdapat 

sanksi. 

Menurut M. Husein harun serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam 

Undang-undang. 

I.V. Konsep Operasional 

Menurut Handoko (2001:361) macam – macam  pengawasan  yaitu :  

a. Pengawasan pendahuluan/steering control dirancang untuk mengantisipasi 

masalah–masalah atau penyimpangan dari standar  atau tujuan  dan  

memungkinkan  koreksi dibuat sebelum  suatu tahap kegiatan.  

b. Pengawasan yang dilakukan dengan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan/ 

concurent control.Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu 

dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 

sebelum kegiatan bisa dilanjutkan.  



 

 

c. Pengawasan umpan balik/ feedback control dikenal untuk mengukur hasil dari 

suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab–sebab penyimpangan dari rencana 

yang telah ditentukan dan penemuan–penemuan yang diterapkan untuk kegiatan–

kegiatan serupa dimasa mendatang.  

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu 

ada perbaikan dalam pelaksanaan. 

I.VI.  Metode Penelitian 

I.VI.I. Jenis  penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2001 : 6 menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain, 

tetapi penelitian untuk mendekripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagai mana adanya sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berulang-ulang sehingga hasil yang diinginkan akan mudah dicapai. 

I.VI.II. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kantor dinas Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BP2T) kota Tanjungpinang. dikarenakan segala yang bersangkutan 

dengan perizinan reklame(spanduk) di pegang oleh BP2T. 

 

I.VI.III. Informan 

Informan yang diambil dintaranya meliputi; kepala dinas badan pelayanan 

perizinan terpadu, staff maupun pegawai kantor badan pelayanan  perizinan  

terpadu  dan  masyarakat 

Tabel I.I Informan 

No Informan jumlah 

1 Kepala Dinas BP2T 1 

2 Sekda BP2T 1 

3 Kabid Pengendalian Dan Penindakan 1 



 

 

BP2T 

4 Kabid Perizinan Jasa Usaha  1 

5 Masyarakat 4 

 

I.VI.IV. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

a.Data primer  

Data primer adalah data inti yang diambil secara langsung oleh peneliti 

meliputi data wawancara kepada para narasumber. Menurut Arikunto (2006:145) 

mengatakanbahwa data primer adalah data yang di kumpulkan dan diolah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. 

b.Data sekunder 

Data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara, namun melalui 

dokumen-dokumen dan literatur Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data 

yang deperoleh dari pihak kedua dan sudah diolah melalui laporan, dokumen  

yang terkait  permasalahan  izin  reklame 

I.VII. Teknik pengumpulan  data 

a.Observasi 

Menurut Sugiyono (2011:166) teknik observasi merupakan suatu proses 

yang komplek dan sulit, yang tersusun dari suatu proses biologis dan proses 

psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Dalam 

penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur yang telah 

dirancang secara sistematis, tentangapa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu check list.  

b.Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:231) Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara dalam hal ini melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

beberapa pegawai yang dianggap sudah mengetahui secara baik bagaimana 



 

 

program yang diberikan oleh pemerintah, Adapun alat yang digunakan yaitu 

interview guide (pedoman wawancara). 

 

I.VIII. Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif .menurut Bogdan dan Biklen (Zuriah,2006:217) Analisis data dalam 

penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara 

sistematis,transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadapbahan-bahan tersebut agar 

di interpretasikan temuannya kepada orang lain. 

Moleong (2002:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses 

pengorganisasian, dan penguratan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian 

dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. 

Adapun langkah - langkah analisa data yang dilakukan adalah : (1) menelaah dari 

semua data yang tersedia dari berbagai sumber 

(2) reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi 

(3) menyusun data kedalam satuan-satuan 

(4)pengkategorian data sambil membuat koding 

(5) mengadakan pemeriksaaan keabsahan data 

 (6) penafsiran data secara deskriptif. 

BAB II 

Landasan Teori 

II.I. Peran   

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh 

seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang 

dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibankewajiban 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya 

peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan 

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. 



 

 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

II.II. Pemerintah 

Pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang 

bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan 

penyelenggaraan negara. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa 

bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Dengan 

demikian dalam usaha ilmiah sistem adalah suatu tatanan atau susunan yang 

berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang 

berkaitan antara satu dengan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai 

suatu tujun. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah segala bentuk 

kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ 

negara yang  mempunyai  otoritas  atau  kewenangan untuk menjalankan 

kekuasaan.  

II.III. Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu 

organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses  mengawasi dan mengevaluasi 

suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya 

pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang 

memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di 

dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan,seperti 

pengawasan Pendahuluan (preliminary control), Pengawasan pada saat kerja 

berlangsung (cocurrent control), Pengawasan (feed back control). 

Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri 

dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, tahap Penentuan 

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, 

Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan 

dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.  

II.IV. Penindakan 

Pemerintah seperti hal perorangan ,sebagai subjek hukum dapat pula 

melakukan tindakan-tindakan  dalam  hukum,untuk melakukan perbuatan dalam 



 

 

lapangan hukumini di jelaskan dalam kualitas sebagai badan  hukum  yang  

bertindak  atas  nama  institusi bukan atas nama jabatan, Dalam melakukan 

aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan 

biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum(rechtshandeli-ngen). Dalam 

kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam 

katagori kedua, rechtshandelingen. tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan 

yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintahan. tindakan pemerintahan memiliki beberapa 

unsur yaitu sebagai berikut : 

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai 

penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) 

dengan  prakarsa dan  tanggung jawab  sendiri. 

2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan  fungsi 

pemerintahan. 

3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum di bidang  hukum  administrasi. 

4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

II.V. Perizinan 

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal 

pemerintah mengarahkan warganya melalui  instrumen perizinan untuk terlibat 

dalam  kegiatan warga. Bahkan tidak berhenti pada satu tahap, akan tetapi melalui 

serangkaian kebijakan. Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah 

untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan 

yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan 

ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.  

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan 

oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur 

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin 

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu 

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Setelah 

izin di proses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan 

memberikan laporan berkala, dan  sebagainya, sebagai  rangkaian  dari  kegiatan  

pengawasan. Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum 

Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: 



 

 

melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang 

Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari 

permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang 

dimohonkan. 

BAB  III 

GAMBARAN UMUM 

BADAN  PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU  (BP2T) 

KOTA  TANJUNGPINANG 

III.I. Letak  Geografis  Kota Tanjungpinang 

Secara geografis  Kota Tanjungpinang  terletak di Pulau  Bintan dengan  

posisi  berada  pada 51° sampai  dengan 59° lintang  Utara  dan 104,23° sampai  

dengan  104,34° bujur Timur dengan  luas  wilayah 239,50 km2. Batas-batas 

wilayah Kota Tanjungpinang  adalah   sebagai berikut : 

Utara    : Kecamatan  Bintan  Utara, Kabupaten  Kepulauan  Riau dan      Kota  

Batam 

Selatan : Kecamatan  Bintan Timur, Kabupaten  Kepulauan Riau 

Barat    : Kecamatan   Galang, Kota Batam 

         Timur   : Kecamatan  Bintan  Timur, Kabupaten  Kepulauan Riau. 

Kota Tanjungpinang awal mulanya merupakan pusat pemerintahan 

kabupaten Bintan, yang dahulunya bernama Kabuten Kepulauan Riau. Laju 

pertumbuhan berbagai sektor kehidupan masyarakat dan laju gerak pembangunan 

serta yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia menjadikan Kota 

Tanjungpinang tidak lagi mencerminkan sebagai Ibukota Kecamatan. Hal tersebut 

mendorong pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau untuk meningkatkan status 

Tanjungpinang sebagai sebuah Kota Administratif. Pada tanggal 18 Oktober 

1983, Kota Administratif Tanjungpinang diresmikan 

Kota Tanjungpinang adalah ibukota Provinsi Kepualauan Riau, terletak di 

Pulau Bintan. Perdagangan menjadi suatu kebutuhan mengingat tanah kota yang 

dikenal dengan kota bestari ini berjenis podsolik merah kuning yaitu tanah masam 

dengan tekstur pasir berlempung.  

 

 



 

 

Gambar III.I 

 

kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

III.II. Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BP2T)  Kota Tanjungpinang 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kota Tanjungpinang yang bertugas memberikan pelayanan 

Perijinan  kepada masyarakat/dunia usaha secara prima (cepat, tepat, benar, bersih 

dan transparan) minimal memenuhi standar yang telah ditetapkan (standar 

prosedur,biaya dan waktu) 

A. Visi dan Misi Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BP2T)  Kota 

Tanjungpinang 

VISI 

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN PRIMA DALAM 

MENUNJANG INVESTASI YANG KONDUSIF DI KOTA TANJUNGPINANG 

TAHUN 2018” 

Pelayanan Prima : adalah  pelayanan yang dijalankan oleh sumber  daya 

aparatur secara profesional berdasarkan kepada Standar Operasional Pelayanan 

(SOP) dan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM). 

Kondusif adalah situasi tenang sehingga memberikan hasil yang dinginkan 



 

 

 

 

MISI 

1. MEMPERSIAPKAN PENERAPAN PROSEDUR PERIZINAN DENGAN 

POLA PELAYANAN SATU PINTU 

Misi ini mengandung  makna  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam 

memberikan pelayanan perizinan selalu berpedoman kepada  prosedur  dan  

peraturan  yang  ada dengan pola one stop service. 

2. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DENGAN 

PENINGKATAN PEMANTAUAN, PENGENDALIAN PERIZINAN 

Misi ini mengandung makna Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai 

peran dalam meningkatkan Iklim Usaha di Kota Tanjungpinang 

B. Struktur Organisasi  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  

(BP2T)  Kota Tanjungpinang 

Uraian  struktur  organisasi  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BP2T)  Kota 

Tanjungpinang 

1.Struktur Organisasi 

a.Kepala badan 

b.Sekretariat ,membawahkan: 

    -Sub Bagian Penyusunan Program,Evaluasi dan Pelaporan 

    -Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

    -Sub Bagian Keuangan 

c.Bidang  Perizinan  Tertentu,terdiri  dari 

    -Sub Bidang  Pelayanan Perizinan  Tertentu 

    -Sub Bidang  Verifikasi dan Penetapan Perizinan Tertentu 

d.Bidang Perizinan Jasa Usaha 

     -Sub Bidang  Pelayanan Perizinan Jasa Usaha 

     -Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Perizinan Jasa Usaha 



 

 

e.Bidang  Pengendalian dan Penindakan 

      -Sub Bidang  Pengendalian 

      -Sub Bidang Penindakan 

f.Kelompok  Jabatan  Fungsional 

BAB IV 

PERAN PEMERINTAH DALAM  PENGAWASAN PELAKSANAAN  IZIN  

SPANDUK  DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 

Dalam Negara hukum pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana 

pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum.Tugas dan kewenangan pemerintah adalah 

untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang 

masih dipertahankan. Untuk  melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai 

wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan. 

Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual maka ketetapan 

merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin dimana izin merupakan 

instrument yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka 

penyerahan urusan pemerintahan ditunjukkan dengan antara lain menumbuh 

kembangkan penanganan urusan dalam berbagai bidang, meningkatkan daya 

saing daerah dalam proses pertumbuhan melalui efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu 

kebebasan tertentu untuk secara aktif bertindak atas inisiatif  sendiri 

menyelesaikan berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara cepat. 

Administrasi negara adalah alat perlengkapan negara baik di tingkat pusat dan 

daerah yang menjalankan seluruh kegaiatan bernegara dalam menjalankan 

pemerintahan. Alat tersebut dapat berupa seorang petugas/pejabat maupun badan 

pemerintahan, alat perlengkapan negara ini dilengkapi dengan wewenang untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan dan mengambil kebijakan-kebijakan.  

Badan pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas pokok membantu 

walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan  

pelayanan administrasi, interegritas sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan  

kepastian dalam pengurusan segala perizinan.Dari jasa pengiklanan  sendiri harus  

mampu membuat sebuah reklame yang dapat membujuk khalayak  ramai tertarik 



 

 

terhadap produk/ barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam reklame tersebut 

sesuai dengan strategi perusahaan untuk mencetak penjulan dan  keuntungan. 

 Reklame (spanduk) tersebut juga harus menarik hingga mampu untuk  

mengarahkan  konsumen  membeli   produk yang  telah   dirancang 

sedemikian  rupa ,  sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan 

pembeli. Pemasangan reklame harus memperhatikan  estetika kota agar  

keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan 

kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut 

ditempatkan ditempat yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, pemasangan 

reklame yang mendapatkan izin dan diperbolehkan oleh pemerintah yaitu reklame 

dalam bentuk reklame kain (spanduk), materi reklame billboard (yang telah 

mendapatkan izin peletakan titik reklame/spanduk) 

Uraian tugas dan fungsi organisasi  dan tata kerja badan pelayan perizinan 

terpadu menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 3 huruf g 

dan pasal 70 peraturan daerah no 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas 

peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga 

teknis daerah Kota Tanjungpinang, maka perlu menetapkan uraian tugas pokok 

dan fungsi organisasi dan tata  kerja badan  pelayanan perizinan terpadu dalam 

suatu peraturan Walikota.  

Pada dasarnya pemasangan reklame spanduk mempunyai izin dari 

pemerintah kota Tanjungpinang agar tidak terjadi pelanggaran izin dan 

pengawasan yang di lakuan pemerintah kota Tanjungpinang  yang di kendalikan 

di dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tanjungpinang, 

Berkaitan dengan hal tersebut, penerbitan izin sebagai salah satu bentuk 

keputusan haruslah dapat dipertanggung jawabkan  kepada masyarakat. 

Sebagai bagian dari wewenang administratif juga seharusnya 

mengaplikasikan asas-asas umum pemerintahan yang layak yang antara lain 

akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan dan mengutamakan kepentingan 

umum.maka dilakukan penelitian dengan wawancara sebagai berikut : 

IV.I. Izin dalam pengurusan spanduk di Kota Tanjungpinang 

Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya propaganda, slogan ataupun 

berita yang perlu diketahui oleh umum.  Atau  spanduk yaitu kain membentang 

yang biasanya berada di tepi jalan yang berisi text, berwarna serta bergambar. 

Spanduk sebagai suatu media informasi, bisanya dibuat dengan menggunakan cat, 

sablon (screen printing) atau dengan cara cat mesin. 



 

 

Spanduk pada jaman sekarang ini sebagai media promosi yang cukup 

populer, karena harganya yang cukup murah serta proses pengerjaanya yang 

sangat cepat. Jaman Sekarang ini Sudah banyak sekali perusahaan yang bergerak 

di bidang periklanan serta memiliki mesin Digital Print Sendiri untuk 

membuatnya. Spanduk sangat dibutuhkan khususnya dalam promosi baik itu 

untuk memperkenalkan ataupun mempuat masyarakat umum untuk mengetahui 

suatu perusahaan atau produk, melalui spanduk  juga kamu dapat menampilkan 

gambar sekaligus informasi yang menunjang minat pembeli atau konsumen. 

Gambar IV.I 

 

Reklame (Spanduk) yang brizin dan tidak berizin 

Salah satu masalah yang cukup besar di pemasangan reklame/spanduk 

adalah masalah pengurusan izin, yang tidak pernah teratasi setiap tahunnya. faktor 

perizinan bisa banyak  macamnya,dan ini tidak boleh di abaikan oleh pemerintah 

.usaha untuk mengatasi izin adalah kewajiban pemerintah untuk membenarkan 

cara pengurusan izin untuk mengatasi masalah ini.wawancara di lakukan kepada 

dinas BP2T Kota Tanjungpinang, berikut petikan wawancara yang di lakukan: 

Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mengatur dan 

mengontrol pelaksanaan penyelenggaraan izin reklame di Kota Tanjungpinang? 

“Tentunnya kita bekerja sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang 

nomor 17 tahun 2015 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata 

kerja badan pelayanan perizinan terpadu” (Wawancara,Jam09.00Wib,  Rabu, 16 

november 2016) 

Syarat pengurusan izin pemasangan reklame(spanduk) dengan mengisi formulir 

permohonan izin reklame dan di bagi menjadi 2 kiteria : 



 

 

1.Reklame berukuran mulai dari 8m keatas: 

1. Fotocopy KTP pemohon. 

2. Formulir permohonan dan surat pernyataan. 

3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi yang berbadan 

hukun. 

     4. Bukti  kepemilikan lahan atau bukti sewa lahan bila menggunakan lahan 

swasata,perorangan, atau  Pemerintah. 

5. Fotocopy izin mendirikan bangunan reklame. 

6. Fotocopy asuransi reklame 

2.Reklame berukuran  kurang dari 8m kebawah: 

1. Fotocopy KTP pemohon 

2.  Formulir permohonan dan surat pernyataan. 

3. Gambar design dan kontruksi sedarhana. 

4. Gambar denah lokasi pemasangan reklame. 

      5. Bukti kepemilikan lahan atau bukti sewa lahan bila menggunakan lahan 

swasata,perorangan, atau  Pemerintah. 

6. Fotocopy  kuitansi bila perpanjang 

7. Map berwarna kuning 

8. Materai Rp. 6000,- 

Dengan menyatakan bersediah mematuhi ketentuan penyelenggaraan reklame 

yang di tetapkan BP2T Kota Tanjungpinang sebagai berikut: 

1. Membayar pajak reklame 

2. Memasang/membongkar sendiri reklame di panggung spanduk milik Pemko 

Tanjungpinang 

3. Mematuhi Perda Kota Tanjungpinang No.8 th.2005 tentang  ketertiban 

kebersihan dan keindahan lingkungan,norma keagamaan kesopanan kesusilaan 

serta tidak  mengganggu lalu lintas 

4. Memperpanjang izin reklame yang telah berakhir masa berlakunya 



 

 

5. Bertanggungjawab atas semua akibat yang timbul  bilamana merugikan pihak 

lain 

6. Kehilangan atau kerusakan reklame tidak menjadi tanggungjawab  BP2T Kota 

Tanjungpinang 

7. Apabila melanggar/mengabaikan ayat 1 s/d 6 sesuai jenis reklame maka seluruh 

perizinan akan di cabut 

Adapun alur pelayanan pengurusan izin yang di keluarkan oleh  BP2T sebagai 

berikut: 

Gambar IV.II 

Alur Pelayanan Perizinan 

 

 

Keteranagan gambar dari BP2T 

 

Perencanaan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang di 

perlukan untuk mencapai tujuan yang di inginkan dengan mengetahui kondisi dan 

menganalisa kondisi saat sekarang,meramalkan perkembangan berbagai faktor 

noncontrollable yang akurat,memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan 

tujuan dan sasaran yang di perkirakan dapat di capai serta menetapkan langkah-

langkah untuk mencapai tujuan tersebut,serta menetapkan berbagai kegiatan yang 

akan di laksanakan.Perencanaan wilayah sebagai langkah dalam menciptakan 

kehidupan yang efesien ,nyaman,serta lestari pada akhirnya menghasilakan 



 

 

rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang telah di rencanakan 

oleh pihak pemerintah. 

Pemasangan reklame pada sarana atau prasarana Kota diatur lebih lanjut 

dalam pengaturan Walikota dan tetap memperhatikan  nilai-nilai estetika maka 

keindahan dan kerapihan kota tetap terjaga. Pemasangan reklame selain 

memperhatikan prosedur, juga harus memperhatikan lokasi pemasangan agar 

reklame tersebut tidak mengganggu dan membahayakan pejalan kaki maupun 

pengendara bermotor, maka saat pemasangan harus memperhatikan badan jalan. 

Badan Jalan  adalah daerah yang meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur 

pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki. 

Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi. Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya 

didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan 

tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal ini dikarenakan 

pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan 

dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah 

guna mencapai tujuan yang konkrit. 

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan ditanah atau 

di bangunan milik Pemerintah kota, milik perorangan, atau badan yang disewakan 

sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, 

fasilitas sosial dan ketertiban umum. Tempat pemasangan atau panggung reklame 

yang sudah ada yaitu : 

1. Simpang senggarang km.14 

2. Bundaran tugu tangan km.12 

3. Simpang ganet 

4. Terminal bintan center 

5. Simpang km.10 (SPBU) 

6. Lampu merah bintan center 

7. Simpang RH.Fisabillilah 

8. Jl.Gatot subroto(lampu merah) 

9. Turunan rumah sakit 

10. Jl.Dokabu 



 

 

11. Jl.Ir.Sutami (SPBU) 

12. Jl.Pemuda (SMU 4) 

13. Jl.Agus salim (tugu pensil) 

14. Simpang basuki rahmat-engku putri 

15. Jl.Sukarno hatta 

16. Simpang ketapang-bakar batu 

17. Kacapuri 

Dinas Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota tanjungpinang 

mengklaim jumlah pengurusan izin  yang di keluarkan bulan januari sampai bulan 

desember 2015 adalah 319 izin. 

IV.II. Pengawasan dalam menindak izin reklame (spanduk) 

Reklame merupakan media periklanan besar, yang ditempatkan pada area 

yang sering dilalui, misal pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame 

berisi iklan yang ditujukan agar dilihat pejalan kaki maupun pengendara 

kendaraan yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan 

menarik, disertai dengan slogan ,reklame digunakan untuk menyebutkan media 

periklanan ruang luar . reklame  juga berarti seruan yang berulang mengandung 

arti  yaitu untuk kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat luas atau 

khalayak  sasaran pesan.Reklame dapat diartikan juga sebagai benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang ,untuk tujuan 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang pribadi atau badan, yang ditempatkan 

ditempat tertentu sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau 

ddinikmati oleh umum. 

Dalam suatu sistem atau organisasi yang fungsional, kinerja sangat 

dipengaruhi oleh adanya pengawasan karena sistem atau organisasi dapat berjalan 

dengan baik apabila mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai dengan 

fungsinya  dengan demikian maka tujuan dari suatu sistem tertentu dapat tercapai 

dengan maksimal. Pengawasan disebabkan oleh budaya kepentingan umum di 

masyarakat 

sebagian tugas  badan dibidang pengendalian dan penindakan atas perizinan 

yang telah di terbitkan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bidang pengendalian dan penindakan menyelenggarankan fungsi : 



 

 

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana di bidang 

pengendalian dan penindakan. 

b.  Pengkordinasian pelaksanaan pengendalian dan penindakan. 

c. Pelaksanaan pengendalian dan penindakan terhadap izin yang telah 

diterbitkan. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pemimpin. 

wawancara dilakukan kepada kepala bagian pengendalian dan penindakan 

BP2T Kota Tanjungpinang? 

Bagaimanakah pengawasan yang di lakukan BP2T di lapangan 

“pengawasan di lakukan 2kali dalam 1 minggu yaitu pada hari selasa dan 

kamis”(Wawancara,Jam09.00Wib,Senin 28 november 2016) 

Selanjutnya menganalisis persepsi masyarakat yang ada di sekitar  yang 

beraktivitas di koridor jalan pagar batu Kota Tanjungpinang. Berikut 

pertanyaannya Pernahkah  anda melihat secara langsung kegiatan pengawasan 

reklame(spanduk) yang BP2T? 

“Pernah,1 minggu 1 sampai 2 kali saya melihat mobil BP2T berhenti di 

papan pemasangan reklame(spanduk)pagi jam 09.00wib”(wawancara,Jam 

09.30Wib, Rabu/30 November 2016) 

Gambar VI.III

 

Alur Pengaduan Pelanggaran Pemasangan Reklame 



 

 

Perbaikan terhadap penyimpangan. Berkaitan dengan perihal pengawasan 

dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, maka guna 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka aparatur pemerintah dalam 

melaksanakan fungsinya harus dapat memenuhi seluruh ketentuan, utamanya 

dalam menentukan apakah sebuah izin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya 

tentu saja mengawasi pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan  izinya atau 

tidak.  

Tabel IV.I 

Penertiban Reklame Spanduk 

N

o. 

Jenis 

Reklame 

Kepemilik

an 

lahan/Panggung 

reklame 

J

umlah 

Keterangan 

1 Baliho Swasta 8 

Unit 

Rusak, Habis 

masa berlaku 

2 Spandu

k 

Pemko 5

3 Unit 

Tidak ada cap 

lunas pajak,Masa 

berlaku habis,Kondisi 

rusak 

3 Baner Swasta/Pe

mko 

9

0 Unit 

Kondisi 

rusak,Tidak sesuai 

penempatan 

4 Umbul-

umbul 

Swasta/Pe

mko 

3

5 Unit 

Tidak sesuai 

penempatan 

 jumlah  1

86 unit 

 

      

           Sumber darri BP2T 

jumlah reklame yang di tertibkan sebanyak 186 unit dengan lokasi yang 

berbeda-beda jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelanggara iklan adalah 

sebagai berikut : 

1. Tidak sesuai dengan tempat yang telah di setujui 



 

 

2. Masa berlaku iklan telah selesai 

3. Iklan tanpa izin 

4. Iklan yang belum membayar pajak 

5. Kondisi reklame yang tidak terawat ataupun rusak 

Adapun dari data diatas  reklame yang telah ditertibkan. 

Dengan penertiban ini diharapkan dapat  menjadikan wajah ibu kota 

Provinsi Kepri semakin tertata rapi. 

BAB V 

PENUTUP 

V.I.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

Perizinan merupakan salah satu instrumen digunakan dalam pengurusan 

pemasangan reklame (spanduk) merupakan persetujuan dari pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau 

perbuatan tertentu yang secara umum. Izin merupakan perbuatan dalam peraturan 

berdasarkan persyaratan dan  prosedur sebagaimana ketentuan perundang-

undangan. Tujuan izin yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti 

keinginan pemerintah. 

Masih banyaknya reklame yang tidak  memiliki izin dari 319 yang berizin 

dan 186 unit yang  melakukan pelanggaran pemasangan reklame (sapnduk) dan 

Tugas BP2T  dalam memberi izin pemasangan reklame menurut PERATURAN 

WALIKOTA TANJUNGPINANG  NOMOR 17 TAHUN 2015 serta melakukan 

pengendalian dan  penindakan izin pemasangan reklame (spanduk) serta  

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pengurusan izin serta harus 

adanya tindakan yang lebih berat untuk pelanggaran izin, untuk membuat efek 

jerah bagi yang melakukan pelanggaran bukan sekadar pencabutan atau 

pembongkaran tapi harus ada tindakan Pidana buat pelanggaran izin reklame 

(spanduk) di Kota Tanjungpinang. 

V.II.Saran 

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



 

 

Di perlukan sosialisasi dan informasi tentang pengurusan izin reklame 

(spanduk) ,Perlu perbaikan tempat tempat pemasangan reklame yang memenuhi 

standart serta Perlu adanya komitmen masyarakat yang melakukan pengurusan 

izin untuk menekan tingkat pelanggaran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Arikunto, Suharsimi.2006 . Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan 

Praktik). Rineka Cipta: Jakarta. 

Handayaningrat, Soewarno.1988. Administrasi Pemerintahan dalam 

Pembangunan Jakarta : Haji Mas Agung 

 

Handoko, T Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumberdaya 

Manusia,Edisi Kedua. BPFE, Yogyakarta. 

Mardiasmo Manullang . 2008. Dasar-dasar  Manajemen ,Yogyakarta: 

UGM Press 

Moleong, Lexy,J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung :Remaja 

Rosdakarya. 

Mulyadi. and Johny. 1999,”Sistem Perencanaan dan Pengendalian 

Manajemen: Sistem Pelipat Ganda 

M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka 

cipta. Jakarta. 1991 hlm 56 

Nurwigati, Tanpa tahun. Peningkatan Peran Perizinan Sebagai Instrumen 

Pemerintah. 

Lijan Poltak sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori kebijakan dan       

implementasi, (Jakarta: Bumi Aksara , 2006) , hlm: 4 

Robert J.Kodoatie dan Roestam S. Tata Ruang Pengeloaan Bencana, 

Insfratruktur, Ruang Wilayah, Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Jogjakarta, 

2010, hlm. 54 

Sarwoto,Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen,(Jakarta, cetakan 

keenambelas, Ghalia Indonesia, 2010, hal 94. 



 

 

Soekanto, Soerjono. 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta : 

Rajawali Pers 

Sugiyono  2001, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta 

Bandung 

Sugiyono.2010.Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,R& D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, 

(Jakarta, Edisi Pertama, Prenada Media, 2005) hal 317. 

 

Sinambela, L.P, 2006,  Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara,  Jakarta. 

Zuriah, nurul.  2006. Metodologi penelitian sosisal & Pendidikan.  Jakarta: 

PT BumiAksara. 

 

 


