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Abstract 

 

Outdoor media communication policy was developed problematically, in terms of design plans, 

authority of the actors that make up , and the substance of regulation itself. Surabaya’s case can 

be used as an ideal example based on two things. Firstly, the Mayor Regulation (Perwali) of 

Surabaya—numbers 56 and 57 in 2010 on billboards—finally bring the threat of impeachment in 

Surabaya Mayor as the executive. This is the first time in Indonesia, when communication 

policy’s controversy can deliver an impeachment action. Secondly, the outdoor media policy 

sued because it is considered a defect in the formulation. These two things can be drawn in two 

research questions, how the preparation and formulation of Regulation Mayor (Perwali) 

Surabaya No. 56 of 2010 and Perwali No. 57 of 2010, as well as how the dynamics of the policy 

process in that formulation? Through the case study method , this research seeks to elaborate the 

dynamics of policy formulation and legislation billboards in Surabaya. The results of this study 

demonstrate the gap between the ideal of Perwali’s design and its practical reality. Perwali 56 

and 57 also leads directly to the economic targets of PAD Surabaya, which at the same time 

show the political and economic power-realtion. There is needed communication policies—in the 

form of local regulations—that can provide clarity and fair authority position between the 

executive and the legislative. In addition, it is also important to consider the aesthetic-ethical 

aspects of outdoor media and  re-design outdoor media policy model which has the perspective 

of public space communication that does not put forward a mere economic outcomes, but also 

the public interest. 

 

Keywords: outdoor media, billboards, Perwali 56 and 57 in Surabaya, political economy 

 

Abstrak 

 

Kebijakan komunikasi media luar ruang merupakan kebijakan yang dalam penyusunannya 

sangat problematis, baik dari segi rencana desain penyusunan, posisi dan kewenangan aktor-

aktor yang menyusun, hingga substansi yang menjadi keluaran/outputnya. Kasus di Surabaya 

dapat dijadikan contoh ideal berdasarkan dua hal. Pertama, digugatnya kebijakan Peraturan 

Walikota (Perwali) Surabaya nomor 56 dan 57 tahun 2010 mengenai reklame hingga 

mendatangkan ancaman pemakzulan (impeachment) pada Walikota Surabaya sebagai eksekutif. 

Kritik kebijakan media luar ruang dengan implikasi pemakzulan ini, barulah pertama kali terjadi 

di Indonesia. Kedua, kebijakan media luar ruang tersebut digugat karena dinilai cacat dalam 

penyusunannya. Dari dua hal ini dapat ditarik dua pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana 
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penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 

57 Tahun 2010, serta bagaimana dinamika proses kebijakan Perwali Surabaya Nomor 56 Tahun 

2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010? Melalui metode studi kasus, penelitian ini berupaya 

mengelaborasi kebijakan penyusunan dan dinamika dari produk hukum reklame di kota 

Surabaya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan kesenjangan antara idealisasi penyusunan 

Perwali dengan praktiknya. Tendensi Perwali 56 dan 57 juga mengarah langsung pada target 

ekonomi PAD Surabaya, yang pada sisi yang sama memperlihatkan kepentingan ekonomi dan 

politik sekaligus. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan komunikasi dalam bentuk peraturan 

daerah yang mampu memberikan kejelasan posisi dan kewenangan antara eksekutif dan 

legislatif. Disamping itu, penting pula dibuat peraturan walikota/daerah yang mengatur aspek 

estetis-etis media luar ruang, serta model kebijakan media luar ruang yang memiliki perspektif 

ruang publik komunikasi sehingga yang dikedepankan tidak sekedar capaian ekonomi belaka, 

melainkan juga kepentingan publik. 
 

Kata Kunci :. media luar ruang, reklame, Perwali 56 dan 57 kota Surabaya, ekonomi politik. 
 

 

Pendahuluan 

 

Pada bulan Januari 2011 atau  hanya 3 

(tiga) bulan setelah terpilihnya Tri 

Rismaharini sebagai wali kota Surabaya, 

konjungtur politik Surabaya berubah karena 

usulan impeachment(pemakzulan jabatan) 

wali kota dari DPRD Kota Surabaya. Pokok 

soal yang menjadi raison d'êtrepelengseran 

wali kota adalah produk hukum kebijakan 

komunikasidalam bentuk Peraturan Wali 

Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 

2010 mengenai kenaikan pajak reklame dan 

Perwali Nomor 57 Tahun 2010 mengenai 

kenaikan pajak reklame di kawasan terbatas. 

Peristiwa ini dicatat sebagai upaya 

impeachment pertama dan serius yang lahir 

dari konfrontasi kebijakan komunikasi di 

Indonesia dan bertahan dalam rentang waktu 

yang sangat lama.
1
 

Kebijakan komunikasi yang 

diimplementasikan melalui dua perwali itu 

secara langsung bukan hanya 

mendisiplinkan tata-letak dan merapikan 

administrasi media luar ruang, melainkan 

juga mengatur penetapan harga baru. 

                                                 
1
 Periksa M. Saleh, Impeachment Kepala Daerah  

(Studi Kasus Usulan Pemberhentian Walikota 

Surabaya Ir. Tri Rismaharini), Jurnal Narotama, vol 

XI, 2012. 

Implikasi dari kebijakan ini, 167 titik dari 

16.012 titik reklame akan segera terkena 

kenaikan pajak reklame hingga Rp 120 juta 

per titik. Reklame tersebut berukuran di atas 

50 meter persegi yang kebanyakan  di jalur-

jalur utama kota. Sementara 1.256 titik 

reklame dengan ukuran antara 8 meter 

persegi hingga 50 meter persegi naik antara 

Rp 3 juta hingga Rp10 juta pertitik.
2
 

Jika titik tolak hitung diambil dari 

besaran PAD, sebelum pajak reklame 

dinaikkan, PAD Kota Surabaya dari sektor 

reklame mencapai angka Rp 8 miliar per 

tahun. Setelah dua Perwali ini diketuk, 

proyeksi PAD naik mencapai Rp 13 miliar 

per tahun, prosentase kenaikan yang luar 

biasa drastis di atas 50%. 

Dari situ, dapat dikemukakan tiga 

alasan dan urgensi dari tulisan ini. 

Pertama,studi kasus atas kebijakan 

komunikasi media luar ruang dan kritik 

kebijakan atasnya, masih cukup jarang untuk 

diambil sebagai sebuah tema, atau jika pun 

ada, seringkali dikerjakan secara parsial, 

bukan dalam skema komprehensif, mulai 

regulasi, tata-letak, hingga substansi. Jika 

                                                 
2
 Data didapat dari perhitungan manual peneliti 

berdasarkan Perwali Nomor 56 Tahun 2010 dan 

Perwali Nomor 57 Tahun 2010  
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media Penyiaran dan media cetak memiliki 

UU Pers dan UU Penyiaran, serta jika media 

baru (internet) memiliki UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), maka media luar 

ruang belum memiliki UU semacam itu, 

sehingga tak dapat dipenuhi prasyaratlex 

specialis yang mampu memberikan detail di 

tingkat implementasi. 

Kedua,tuntutan atas kerja ini secara 

teoretik senantiasa melibatkan trikotomi 

negara-pasar-publik, sehingga analisis atas 

ketiganya adalah hal yang tidak terelakkan. 

Beberapa referensi penelitian menunjukkan 

kecenderungan analisis substansi,
3
 analisis 

arsitektural
4
, serta analisis ekonomi

5
--

sesuatu yang bersifat terlampau parsial 

untuk tema kebijakan komunikasi.  

Ketiga,Surabaya menjadi kota paling 

riuh untuk perkara kebijakan dan regulasi 

media luar ruang, yang dipicu oleh terbitnya 

peraturan walikota mengenai penetapan 

harga baru reklame. Pengaturan media luar 

ruang dalam bentuk reklame di Surabaya, 

melibatkan konfigurasi yang cukup lengkap 

antara relasi negara-pasar-masyarakat sipil.  

Disamping lengkapnya konfigurasi 

aktor, Surabaya juga dipilih karena 

kebijakan tersebut telah menjadi wacana 

yang berkembang sedemikian rupa, hingga 

mampu menggiring badan legislatif untuk 

mengusulkan pemakzulan (impeachment) 

                                                 
3
 Very Arwanto, Analisis Isi Iklan Rokok pada Media 

Luar Ruang di Yogyakarta, Skripsi UPN Veteran 

Yogyakarta, 2011. 
4
 Lenandi Soetrisno Lasmono, Perancangan Sistem 

Papan Reklame Tahan Angin, Skripsi Universitas 

Petra Surabaya, 2010. 
5
 Budiono, Analisis Efektifitas Atas Pemungutan 

Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan PAD, 

Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2003; 

Helvianti, Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 

Terhadap PAD Di KabupatenRokan Hilir, Riau, tesis 

Universitas Sumatera Utara, 2009; Dini Nurmayasari, 

Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang, 

tesis Universitas Diponegoro, 2010; Faizah Wachdin, 

Pengaruh Pajak Reklame & Pajak Hiburan 

Terhadap PAD Kota Surabaya, skripsi UPN Veteran 

Surabaya, 2010;  

atas walikota Surabaya, Tri Rismaharini. 

Sementara itu, kebijakan media luar ruang 

dipilih karena kebijakan ini relatif 

dikesampingkan dalam wacana-wacana 

publik, serta jarang didalami sebagai salah 

satu bentuk kebijakan komunikasi, 

disamping konteks komunikasi media 

penyiaran (elektronik), media cetak, maupun 

media baru (internet).
6
 Berdasar latar 

belakang yang telah didedah pada bagian 

awal, tulisan ini ingin menyasar pada 

pertanyaan: i). bagaimana proses desain 

kebijakan dalam Peraturan Wali Kota 

(Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 

dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010? ii). 

bagaimana evaluasi kebijakan Perwali 

Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan 

Perwali Nomor 57 Tahun 2010? 

  

Regulasi Media Luar Ruang: Komparasi 

Luar dan Dalam Negeri 

Penelusuran pertama peneliti dapat 

dari telaah Aragonès & Sánchez, yang 

mengelaborasi bahwa di Porto Alegre, 

kemenangan pemilu Partai Buruh dalam 

pemilihan umum wali kota telah 

memberikan titik pijak yang sangat penting 

bagi kebijakan media luar ruang ketika 

transparansi sudah mulai diperkenalkan dan 

diperkuat
7
. Pada masa kemenangan tersebut, 

partai mengusung metode penentuan 

anggaran publik secara partisipatif yang 

mulai diterapkan sejak 1989. Sejak itu, 

metode ini meluas dan diadaptasi ke lebih 

dari 190 kota dan beberapa negara. Ini 

merupakan koreksi atas pendekatan 

sebelumnya yang memutuskan sesuatu di 

                                                 
6
 Lihat Ulasan Cabe. (2006). Green Space Strategies: 

A Good Practice Guide . London: Commission for 

Architecture and The Built Environment.; Cabe. 

(2010). Urban Green Nation: Building The Evidence 

Base. London: Commission for Architecture and The 

Built Environment. 
7
 Aragonès, Enriqueta., Sánchez., Santiago, (2004). A 

Model Of Participatory Democracy:Understanding 

The Case Of Porto Alegre September PAC Project, 

European Commission  
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belakang pintu oleh segelintir orang, tanpa 

pengetahuan warga masyarakat. 

Implikasinya, peraturan proteksi atas ruang 

publik dari media-media liar membuahkan 

hasil yang memuaskan. Politik yang 

melibatkan partisipasi berhasil 

menghasilkan masyarakat sipil yang kuat 

yang mampu menciptakan situasi saling 

kontrol, termasuk dalam kebijakan ekstrim 

membebaskan seluruh ruang kota dari iklan 

media luar ruang
8
.  

Agak mirip dengan Porto Alegre 

adalah apa yang terjadi pada Sao Paulo. 

Gilberto Kassab, wali kota Sao Paulo, berani 

membayangkan kota yang ia pimpin yang 

bebas iklan luar ruang. Ia membuat 

peraturan radikal pada tahun 2006 bernama 

Lei Cidade Limpa (peraturan kota bersih) 

yang melarang keberadaan segala iklan luar 

ruang — termasuk pembagian pamflet di 

jalan.
9
 

Bagi Gilberto, peperangan melawan 

polusi adalah keniscayaan, dan ia ingin 

memulai dari yang paling mencolok, yaitu 

polusi visual. Dewan perwakilan kota 

menyetujui ide Gilberto. Pada awal tahun 

2007, aturan itu betul-betul dijalankan. 

Dalam lima tahun, 15.000 reklame dan 

1.600 papan toko diturunkan. Sao Paulo 

menjadi kota yang berbeda sama sekali. 

Rumah-rumah yang tadinya tertutupi 

reklame kini menampakkan wajah aslinya. 

Tak heran 70 persen warga kota sepakat bila 

aturan ini dilanjutkan.
10

 Detil peraturan 

bernomor PL 379/06 ini awalnya diprediksi 

akan menyebabkan kerugian (potential loss) 

                                                 
8
Terence Wood & Warwick E. Murray, 

“Participatory Democracy In Brazil And Local 

Geographies: Porto Alegre And Belo Horizonte 

Compared”, European Review of Latin American and 

Caribbean Studies 83, October 2007, 19-41 
9
The Economist, “Visual pollution”, Oct 11 2007 

10
 Robin Hartanto, Mimpi Jakarta Tanpa Papan 

Reklame, diakses dari 

http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-

blog/mimpi-jakarta-tanpa-papan-reklame-

072355767.html. Terakhir diakses pada 22/05/13. 

hingga 133 juta US Dollar, disamping akan 

mengancam pengangguran 20.000 pegawai 

media luar ruang disana.
11

 Dengan sanksi 

perdata hingga 4.500 US Dollar per hari, 

kebijakan ini berjalan efektif.  

Hong Kong memberikan tafsir lain 

yang menarik. Salah satu usaha pemerintah 

Hong Kong dalam memulai optimalisasi 

ruang publik adalah dengan menerapkan 

public-private partnership. Pemerintah 

Hong Kong memberikan insentif bonus luas 

lantai tambahan vertikal bagi pihak privat 

yang menyediakan ruang publik di lahan 

propertinya. Bonus luas lantai tambahan ini 

bisa mencapai 5 kali lipat dari ruang publik 

yang diberikan oleh pihak properti yang 

bersangkutan.  

Ruang yang kemudian banyak 

dikenal sebagai Privately Owned Public 

Space (POPS) atau Privately Owned Public 

Open Space (POPOS) banyak terlihat di area 

urban Hong Kong. Istilah “Privately Owned 

Public Space” sendiri diperkenalkan di New 

York pada tahun 1960, istilah ini 

mengandung dua makna yang secara hakikat 

bertentangan
12

: 

“Privately Owned” refers to the 

legal status of the land and/or 

building on or in which the public 

space is located. Owners would 

continue to control overall access 

and use of their private property and 

the public as a whole could not 

secure rights of access and use 

without the owner’s express 

permission. Thus, it is a “Public 

Space” rather than a public property 

in this case since it is not owned by 

the city. 

“Public Space” means a physical 

place located on private property to 

which the owner has granted legally 

binding rights of access and use to 

                                                 
11

 Patrick Burgoyne, “Sao Paulo: The City that Said 

No to Advertising”, Businesweek, June 18 2007. 
12

 Kayden, op., cit., hlm 30  

http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mimpi-jakarta-tanpa-papan-reklame-072355767.html
http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mimpi-jakarta-tanpa-papan-reklame-072355767.html
http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mimpi-jakarta-tanpa-papan-reklame-072355767.html
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members of the public. Ownership 

continues to reside with the private 

owner, public space may be thought 

of as an easement held by the public 

on the owner’s property.  

 

Lebih lanjut lagi, Kayden 

menyampaikan bahwa penemuan regulasi 

ini telah meningkatkan kesadaran warga 

dalam ruang publik, membatasi intervensi 

pasar, dan memperluas lalu-lintas diskursus 

publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

ruang publik yang terintegrasi dengan 

pembangunan demi menyediakan 

pengalaman penjalan kaki yang lebih baik. 

Moda perencanaan ini mendukung 

kerjasama antara sektor publik dan privat. 

Dengan demikian, persoalan tata-kelola 

media luar ruang, terselesaikan dengan 

sendirinya. Pengaturan dan manajemen 

ruang publik yang baik telah membuat 

proteksi untuk dirinya sendiri, terutama dari 

persoalan-persoalan kesemrawutan. 

Pemerintah United Kingdom 

memberikan perspektif lainnya dengan 

menempatkan komisi independen dengan 

kewenangan spesifik guna melindungi ruang 

publik. Di UK, Commission for Architecture 

and the Built Environment atau lebih dikenal 

dengan CABE hadir sebagai komisi 

independen yang memberikan solusi kepada 

pemerintah dan penilaian terhadap 

perancangan desain arsitektur untuk 

melindungi ruang publik. Tujuh puluh 

persen dari pemerintah lokal di UK berjalan 

seirama dengan solusi desain dari CABE. 

Dengan kata lain, langkah afirmasi 

perlindungan ruang publik dan tata kelola 

media luar ruang sudah terangkum pada 

masing-masing regional yang 

mengimplementasikan rekomendasi CABE. 

Pemerintah London juga rajin 

merangsang secara intensif penyelenggaran 

ruang hijau melalui beberapa program 

seperti Great Spaces Design
13

. Melalui 

program ini, London’s boroughs (bisa 

dianalogikan seperti kota administratif jika 

di Indonesia) dirangsang untuk 

meningkatkan kualitas ruang hijau di distrik 

masing-masing bekerjasama dengan agen 

pemerintah Design for London dan London 

Development Agency. Aspek estetik menjadi 

poin kunci, sehingga segala macam 

gangguan lainnya (media liar), akan 

ditindak.  

Jika disederhanakan, maka pendekatan 

tiga wilayah dalam kebijakan media luar 

ruang dapat disarikan dalam matriks berikut: 

 

                                                 
13

 A. Madanipour,  “Marginal Public Spaces In 

European Cities” dalam A. Madanipour,  Whose 

Public Space? International Case Studies In Urban 

Design And Development.(Oxon: Routledge: 2010) 

hlm. 31-50. 
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Matrik 1 

Judul: Komparasi Kebijakan Media Luar Ruang pada Tiga Wilayah 
 

   Pendekatan Kebijakan Media Luar Ruang  Sub-Metode 

Porto 

Alegre-

SaoPaulo 

 Partisipasi 

publik 

 Transparansi 

Keuangan 

-Koreksi politik status quo dengan 

orientasi demokrasi ekonomi 

-Pusat perubahan berada pada dimensi 

pergantian faksi dalam rezim 

-Partisipasi 

anggaran untuk 

ruang publik 

Hong Kong  POPS-

POPOS 

-Kerjasama antara sektor publik dan privat 

-Meningkatkan kesadaran warga dalam 

ruang publik, membatasi intervensi pasar, 

dan memperluas lalu-lintas diskursus 

publik 

-Insentif Bonus 

UK  Komisi/badan

/agensi 

khusus 

 

-Penciptaan agensi/badan/komisi khusus 

yang berwenang mengatur media luar 

ruang 

-Program dan insentif ruang hijau 

-Desentralisasi 

kewenangan 

komisi ke 

tingkat distrik. 

Sumber:

 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan media 

luar ruang berpusat pada perhitungan pajak 

reklame. Bila dilihat dari kontribusinya bagi 

pajak daerah, pajak reklame merupakan 

komponen ekonomi yang demikian 

pentingnya bagi pendapatan daerah yang 

berpotensi dan ditujukan langsung kepada 

usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Pemasukan dari pajak reklame didapatdari 

nilai sewa reklame yang dipasang dengan 

tarif sewa reklame berdasarkan darilokasi 

pemasangan reklame, lamanya pemasangan 

reklame, dan jenis ukuran reklame.
14

 

  

 Pihak-pihak yang menggunakan jasa 

reklame dari bidang pendidikan, 

industri,perhotelan, hiburan, bank-bank dan 

lembaga keuangan, transportasi, komunikasi 

danpihak pemerintah.Pajak Reklame adalah 

pungutan yang dikenakan terhadap 

penyelenggaraanreklame.
15

 Pajak Reklame 

dikenakan dengan alasan bahwareklame 

dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatubarang, 

                                                 
14

Marihot P Siahaan, Pajak Dan Retribusi Daerah, 

(Raja Grafindo Persada Jakarta: 2005) Hlm. .35. 
15

 Ibid. 

jasa atau orang yang ditempatkan atau yang 

dapat dilihat, dibaca dan/ataudidengar dari 

suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan 

oleh Pemerintah. 

 Selain konsentrasi peraturan yang 

lebih tersedot ke ranah ekonomi dalam 

bentuk pajak/retribusi, regulasi media luar 

ruang di Indonesia juga sangat bergantung 

dengan peraturan lainnya. Ketiadaan 

regulasi yang spesifik dan komprehensif 

menciptakan kesulitan-kesulitan interpretatif 

dalam membaca fenomena media luar ruang 

di luar apa yang telah diatur dalam 

Perda/Perwali mengenai reklame. Maka, 

ketergantungan pada peraturan lain menjadi 

tak terhindari, oleh karena memang 

independensi regulasi reklame dan media 

luar ruang tidak clear sejak awal. Berikut 

adalah matriks sejarah regulasi reklame: 
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Matrik 2 

Dinamika &Evolusi Regulasi Media Luar Ruang Surabaya 

 

Peraturan Konten Kebijakan Dinamika 

Peraturan Daerah 

Kotamadya 

Daerah Tingkat II 

Surabaya No. 2 

Tahun 1982 

tentang 

Pemungutan 

Pajak Reklame 

 

 Ketentuan tarif secara eksplisit 

dihitung pasti, misalnya: 

seperempat meter persegi bertarif 

Rp 30 (sehari); Rp 300 (sebulan); 

Rp 900 (setengah tahun); Rp 1200 

(satu tahun). 

 Belum ada deskripsi reklame yang 

rigid, semisal reklame elektronik 

atau megatron. 

 Ketentuan membebaskan tarif 

reklame untuk kepentingan 

amal/umum. 

 Pengawasan berada di bawah 

Dispenda dan Dinas Tata Kota 

 

Penentuan tarif hanya berdasar 

ukuran dan lama waktu 

pemasangan. Menunjukkan 

indikator ekonomi belum 

demikian detil. Akan tetapi, 

media luar ruang telah dianggap 

sebagai pendapatan penting 

daerah, tampak dari diawasinya 

kebijakan media luar ruang di 

bawah Dinas Pendapatan. 

Peraturan Daerah 

Kotamadya 

Daerah Tingkat II 

Surabaya No 21 

tahun 1995 

tentang Pajak 

Reklame 

 

 Memasukkan reklame sticker dan 

billboard sebagai terminologi baru 

dalam bahasa peraturan reklame.  

 Pajak reklame masih 

disebut/dinominalkan secara 

eksplisit dalam peraturan. Misal 

dalam reklame papan, ketinggian di 

atas 10m dikenakan biaya Rp 400, 

dan seterusnya. 

 Pajak reklame dihitung berdasar 

penggunaan lokasi, waktu, luas, 

jenis, dan ketinggian 

 Kategori pembebasan pajak 

reklame semakin banyak, bahkan 

sampai pada organisasi 

politik/partai politik dibebaskan 

biayanya dalam menggunakan 

reklame. 

 

Telah terjadi modifikasi atas 

terminologi media luar ruang 

reklame secara lebih mendetil. 

Kategori perhitungan pajak 

reklame juga semakin detil, yakni 

pada kategori ketinggian, jenis, 

dan lokasi. 

Namun demikian, kuatnya intensi 

politik terlihat dari 

dibebaskannya seluruh tarif dari 

aktifitas periklanan organisasi 

politik—sesuatu yang secara 

praktis di masa kini dilarang. 

Peraturan Daerah 

Kotamadya 

Daerah Tingkat II 

Surabaya No 9 

Tahun 1999 

tentang Pajak 

Reklame 

 

 Mengenal teknik zonasi dalam 

menentukan titik strategis ruang 

reklame 

 Nilai sewa reklame menambahkan 

satu lagi kategori, yakni berdasar 

nilai strategis (disamping lama 

pemasangan, lokasi, dan jenis 

reklame). 

Pergeseran menuju perhitungan 

reklame yang lebih kompleks 

telah mulai kelihatan. 

Diantaranya dengan menambah 

kategori nilai strategis dan 

melakukan teknik zonasi. 
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 Telah mulai diberlakukan tarif statis 

25% dari nilai sewa reklame. 

Peraturan Daerah 

Kota Surabaya 

Nomor 8 Tahun 

2006 tentang 

Penyelenggaraan 

Reklame dan 

Pajak Reklame 

 Dibentuknya tim reklame 

 Nilai Sewa Reklame dihitung 

berdasarkan penjumlahan Nilai Jual 

Objek Pajak Reklame dan Nilai 

Strategis Penyelenggaraan 

Reklame. 

 Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% 

(dua puluh lima persen) dan akan 

dikenakan tambahan 25% untuk 

reklame rokok. 

 

Meski tidak detil, tim 

pengawasan reklame mulai 

dibentuk. Nilai sewa reklame 

juga semakin kompleks dengan 

diberlakukannya nilai jual objek 

pajak reklame, dengan logika 

yang sama dengan nilai jual 

objek pajak tanah. 

Peraturan Daerah 

Kota Surabaya 

Nomor 3 Tahun 

2007 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Kota Surabaya 

 Melakukan strukturisasi ruang laut 

dan darat 

 Melakukan zonasi atas ruang 

 Menentukan pusat pertumbuhan 

dalam ruang kota 

 Memetakan fungsi masing-masing 

unit wilayah mikro 

 

RTRW adalah basis penting 

regulasi media luar ruang dalam 

menentukan titik-titik ruang 

strategis, pemetaannya, dan 

zonasi atasnya. 

Peraturan 

Walikota 

Surabaya 

Nomor 14 Tahun 

2009 

Tentang 

Penetapan Nilai 

Jual Objek Pajak 

Reklame, 

Nilai Strategis 

Penyelenggaraan 

Reklame dan 

Perhitungan 

Pajak Reklame 

 

 Penjelasan detil atas Komponen 

Nilai Jual Objek Pajak Reklame 

yang terdiri dari : nilai perolehan 

harga/biaya pembuatan reklame; 

biaya pemasangan reklame; biaya 

pemeliharaan reklame. 

 Penjelasan detil komponen nilai 

strategis (guna lahan; ukuran 

reklame; sudut pandang; kelas 

jalan, dsb). 

 

Mengelaborasi secara teknis 

komponen nilai jual objek pajak 

reklame. Komponen ini demikian 

pentingnya karena akan 

menentukan besaran final tarif 

reklame yang akan dibebankan 

dan dikalikan dengan ukuran, 

lama pemasangan, dan 

seterusnya. 

Perwali No 1 

tahun 2010 
 Fokus pada pengawasan dan 

penyidikan reklame. 

 Secara mendetil ditentukan tim 

reklame yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan atas 

pelanggaran reklame.  

 Keanggotaan Tim Reklame terdiri 

atas : Kepala Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang sebagai Ketua 

merangkap anggota; Sekretaris 

Sentuhan pertama Risma sebelum 

mengeluarkan dua Perwali 

lanjutan, yakni 56 dan 57 

mengenai tarif reklame. 

Perwali no 1 tahun 2011 adalah 

introduksi untuk mempertegas 

pengawasan reklame sebelum 

menaikkan tarif secara radikal. 
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Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang sebagai sekretaris bukan 

anggota; Kepala Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan sebagai anggota; 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Pematusan 

sebagai anggota; Kepala Dinas 

Perhubungan sebagai anggota; 

Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan sebagai anggota. 

 

 Dari matriks di atas tampak, bahwa 

pada awalnya penentuan tarif hanya 

berdasar ukuran dan lama waktu 

pemasangan. Indikator ekonomi belum 

demikian detil dan belum tampak dominan 

mengisi substansi peraturan. Akan tetapi, 

lambat laun, dengan bergantinya waktu dan 

tahun, media luar ruang mulai pelan-pelan 

dianggap sebagai pendapatan penting 

daerah. Pemerintah kota menyadari hal ini 

dan segera menempatkan media luar ruang 

di bawah koordinasi Dinas Pendapatan. 

Penambahan zonasi reklame juga menjadi 

titik penting pergeseran kebijakan 

komunikasi dari pemerintah kota Surabaya.  

 Terhadap bagaimana tata letak 

reklame, peraturan yang mengatur hal ini 

bukan secara spesifik memasukkan variabel 

reklame sebagai tema regulasi, melainkan 

melalui peraturan lain semisal Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.34/2006 

tentang jalan serta Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2010, 

tentang pedoman pemanfaatan dan 

penggunaan bagian-bagian jalan. Zonasi 

pemasangan dan tata letaknya selalu 

berhubungan dengan peraturan lain yang 

secara tematik beririsan, tetapi tidak secara 

khusus mengatur tentang reklame sebagai 

media luar ruang.
16

 Perhitungan atas zonasi 

itu juga secara ekonomi memiliki logika 

yang sama sebagaimana zonasi atas hal lain, 

                                                 
16

 Bisnis Indonesia, 1 April 2010. 

semisal SPBU dan bangunan komersial 

lainnya. 

 Peristiwa ini secara teoretik 

menguatkan kekosongan peraturan dan 

kerancuan implementasi peraturan media 

luar ruang, yang menyangkut bukan hanya 

banyak hal melainkan banyak divisi. 

Konsekuensi teknisnya, dinas yang secara 

tematik tidak memiliki hubungan dengan 

media, dapat berurusan dan terlibat intens 

dalam pengaturan media luar ruang.  Jika 

diringkas dari peraturan menteri, peraturan 

pemerintah, perda, dan undang-undang 

mengenai media luar ruang, kebijakan media 

luar ruang memberikan irisan demikian 

banyak dari peran dinas-dinas yang 

bersangkutan. Instansi tersebut antara lain: 

i). Dinas Tata Kota; ii). Dinas pengawasan 

dan pembangunan kota; iii). Dinas 

Pertamanan; iv). Dinas Pekerjaan Umum; 

v). Dinas Kebersihan; vi). Dinas Pendapatan 

Daerah; vii). Biro Ketertiban Umum. 

 

Regulasi Reklame dan Privatisasi  

Menurut Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi 

wajib pajak kepada daerah yang terhutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Salah satu pajak daerah yang dapat 

memberikan pendapatan kepada daerahnya 
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adalah Pajak Reklame. Pajak itu adalah 

bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

yakni penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

Logika privatisasi juga muncul 

dalam tahap ini. Dominasi perusahaan-

perusahaan tertentu (yang beberapa 

kepentingannya sudah diurai dalam latar 

belakang penelitian ini), telah mendominasi 

pula public space. Soal ini menjadi ancaman 

serius atas netralitas ruang publik dari 

kepentingan ekonomi-politik, kapitalisasi, 

dan sebagainya. 

Tren menuju privatisasi telah 

mengubah forum kehidupan ruang publik. 

Kota telah menjadi serangkaian kantong-

kantong pribadi secara ekonomi dan 

melakukan segregasi sosial. Istilah-istilah 

seperti publik dan privat sarat dengan 

asosiasi ambigu dan konotasi moral yang 

sulit dihindari. Untuk tujuan kita, public 

space adalah ikatan kerumunan terkait 

sebagai lawan obligasi privat space antara 

keluarga dan relasi perkawanan. Dengan 

demikian, ruang publik adalah forum di 

mana kehidupan publik berlangsung. 

Keseimbangan antara ranah publik dan 

swasta telah bergeser jauh, dan telah 

menciptakan muasal privatisasi yang serius 

atas kehidupan publik. Penekanan pada 

ranah publik memuncak pada abad ke-18 

dengan munculnya kaum borjuis di London 

dan Paris.  

Tiap ruang dalam kota diberi 

nilainya secara ekonomis, dan diberlakukan 

kategorisasi sedemikian rupa sehingga 

hanya kelompok tertentulah yang mampu 

menguasainya. Oligarki kekuasaan atas 

ruang kota, telah menjelma menjadi 

privatisasi atas ruang, dan pada gilirannya, 

privatisasi atas media luar ruang. Kota 

menjadi begitu ekonomis dan 

memberlakukan standar diskriminatif 

ekonomi. Taktik dalam melakukan strategi 

ekonomi atas ruang adalah menggunakan 

dana publik untuk perusahaan pribadi 

(misalnya agen periklanan media luar 

ruang), menjual harta benda publik dan 

pelayanan kepada kelompok swasta oleh 

pemerintah lokal, menggunakan peraturan 

zonasi eksklusif dan sebagainya. Keputusan 

seperti yang disebutkan sebelumnya 

membentuk ruang publik dan dikendalikan 

oleh kebijakan publik yang mendorong 

privatisasi. 

Kerangka pikir atas kebijakan media 

luar ruang bukan hanya membutuhkan 

landas tumpu teoretik yang memadai atas 

kebijakan dan hubungannya dengan 

ekonomi politik itu sendiri, melainkan juga 

dibutuhkan elaborasi atas bagaimana media 

luar ruang memainkan peran dalam ruang 

publik, serta bagaimana kebijakan atasnya 

dimungkinkan ada.  

Dalam perspektif yang agak lentur 

dan berorientasi pada lokasi, sebuah ruang 

publik yang baik harus memperhatikan 

empat faktor utama yakni: (i) Akses dan 

linkage; (ii) tujuan dan aktivitas, (iii) 

kenyamanan dan tampilan, dan (iv) 

keramahan.
17

Dinyatakan juga jika ada tiga 

kualitas yang menentukan relativitas „ke-

publik-an‟ suatu ruang yakni kepemilikan 

fungsi, akses dan kegunaan. Selama 

memiliki kepemilikan fungsi yang netral, 

dapat diakses oleh publik dan digunakan 

secara bersama-sama oleh individu atau 

                                                 
17

 Pengertian ruang publik (public spaces) tidak 

secara filsafati dirujuk dari karya-karya seminal 

Jurgen Habermas mengenai ruang publik (public 

spheres) atau ruang publik politis Hannah Arendt, 

melainkan karena kepentingan praktis dalam melihat 

demikian condongnya penelitian-penelitian terdahulu 

menempatkan media luar ruang dalam hubungannya 

dengan ruang, tata ruang, atau yang secara formal 

disebut sebagai kebijakan tata ruang (lihat pada 

bagian latar belakang masalah). Terhadap hal ini, 

periksa Carmona, Tisdell, Heath, & Oc, (2010). 

Public Spaces Urban Spaces: The Dimensions Of 

Urban Design (2nd Ed.). Oxford: Elsevier. 
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kelompok yang berbeda, maka dapat 

dikategorikan sebagai ruang publik. 

Ruang publik dan perancangan kota 

berkaitan dengan tanggapan inderawi 

manusia terhadap lingkungan fisik kota dan 

alam komunikatif: penampilan visual, 

kualitas estetika, dan karakter spasial. 

Konsep perancangan kota haruslah 

mengenali dan menunjang elemen-elemen 

visual utama kota dengan meningkatkan 

kualitas estetika.
18

 

Ruang publik dideskripsikan sebagai 

suatu sistem kompleks berkaitan dengan 

segala bagian bangunan dan lingkungan 

alam yang dapat diakses dengan gratis oleh 

publik yang meliputi: jalan, square, 

lapangan, ruang terbuka hijau, atau ruang 

privat yang memiliki keterbukaan dan 

kemudahan aksesibilitas untuk publik. 

Sementara itu, secara lebih spesifik Merker 

mengutarakan tentang empat kualitas yang 

harus dimiliki ruang publik, akses fisik, 

akses sosial, akses kepada aktifitas dan 

diskusi atau interkomunikasi dan akses 

kepada informasi. Keempat kualitas inilah 

yang tampaknya mendefinisikan kekuatan 

demokrasi dari sebuah ruang publik dan 

hubungannya dengan media luar ruang
19

.  

Seperti pendapat Merker, dalam 

kondisi kontemporer, persoalan media luar 

ruang dalam desain public spaces sering kali 

mengalami ketersembunyian agenda yang 

mendahulukan kepentingan ekonomi dari 

kebutuhan sosial.
20

 Agenda kebutuhan dan 

hak publik atas komposisi ideal antara media 

luar ruang dan dunia sosial yang ditinggali, 

tentu saja tidak dapat dengan mudah 

menemukan irisannya dengan prinsip 

                                                 
18

Mellvile C. Branch, 1996. Perencanaan Kota 

Komprehensif. Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press. 
19

 Blaine Merker, “Taking Place - Rebar‟s Absurd 

Tactics In Generous Urbanism” dalamJ. Hou, 

Insurgent Public Space - Guerilla Urbanism And The 

Remaking Of Contemporary Cities (Oxon, 

Routledge: 2010) Hlm. 45-58 
20

 Ibid.  

ekonomi yang selalu mengkonversikan 

segala sesuatu dengan nilai jual dan margin 

laba. Disinilah urgensi dalam melihat 

undang-undang sebagai titik tolak 

dibutuhkan. Regulasi diasumsikan menjamin 

dan mengatur hak publik, mengantisipasi 

risiko yang ada, dan meningkatkan 

pengelolaan yang seimbang antara 

kepentingan negara, pasar dan publik dalam 

konteks media luar ruang. 

Kualitas demokrasi, tipikal rezim, 

kapasitas SDM dan produk kebijakan negara 

yang bervariasi, pada akhirnya harus 

ditelisik dengan cara yang agak berbeda. 

Pencarian kebijakan ideal dapat dilakukan, 

tapi tidak terlalu bisa dipandang penting 

sebelum model ideal dan sintesa kebijakan 

ideal tersebut ditemukan referensinya.
21

 

 

Surabaya: Anomali dan/atau Terobosan? 

Dalam perencanaan awal, 

pembahasan, hingga perumusan akhir dari 

desain Perwali 56 dan 57, satu-satunya 

SKPD yang memegang kendali paling 

dominan adalah Dinas Pendapatan. 

Sementara divisi lainnya tidak dilibatkan, 

misalnya divisi hukum yang memeriksa 

logika peraturan, atau tiga asisten utama 

yang semestinya memahami secara rinci 

konteks substansi dari desan tersebut. 

Bahkan, masih menurut Suharto, bagian 

hukum diperkecil perannya dengan hanya 

memperbaiki redaksi atau bahasa hukum 

pada teks peraturan walikota. Menurut SOP, 

semestinya bagian hukum berperan penting 

dalam melakukan kajian hukum dari suatu 

peraturan sekaligus menguji logikanya. 

Maka, tampak sekali jika 

keterpusatan pembahasan kepada dominasi 

Dinas Pendapatan, sedikit banyak 

mengonfirmasi hipotesa riset ini: bahwa 

peraturan walikota media luar ruang 

seringkali memang mengacu pada acuan 

                                                 
21

 J. S Kayden, 2000. Privately Owned Public Space: 

The New York City Experience. New York: John 

Wiley And Sons, Inc. 
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tunggal peraturan yang bersifat ekonomistis, 

yakni UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah. Meski jika dilihat konsiderans 

Perwali 56 dan 57 yang memuat demikian 

banyak Undang-undang dan peraturan 

sebelumnya, tetapi keterpusatan pada 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tetap tak dapat dinafikan. UU no. 28 tahun 

2009 membahas secara spesifik media luar 

ruang dalam hubungannya dengan pajak 

daerah, dimana reklame dilihat sebagai 

medium  kontribusi wajib pajak kepada 

daerah yang terhutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Dalam perspektif Pemerintah Kota 

Surabaya, ada empat hal pokok yang 

dikemukakan sebagai argumen utama 

disusunnya Perwali 56 dan 57. Pertama, 

konstruksi media luar ruang tidak layak dan 

selanjutnya berisiko tinggi membahayakan 

keselamatan. Kedua, media luar ruang 

mengeksploitasi penggunaan jalan, badan 

jalan dan menyudutkan publik sehingga 

berkurangnya ruang. Ketiga, iklan-iklan 

media luar ruang dinilai sebagai sampah 

visual yang mengotori lingkungan publik 

sehingga memerlukan penataan. Keempat, 

jika lokasinya keliru, risiko kecelakaan akan 

tinggi karena reklame dapat mengalihkan 

perhatian pengendara dan penguna jalan. 

Dari sektor legislatif, Partai Golkar 

merupakan satu-satunya partai yang resisten 

atas kebijakan media luar ruang Surabaya 

melalui Perwali 56 dan 57, sekaligus tetap 

berada pada jalurpemakzulan tanpa berubah 

mulai dari awal hingga akhir, kendati partai 

lain telah berubah haluan. Eddie Budi 

Prabowo yangsebelumnya juga 

mengemukakan bahwa partainya tetap 

konsisten atas oposisi kebijakan terhadap 

walikota Surabaya, membeberkan beberapa 

alasan kenapa kemudian manuver-

manuverpolitik yang dilakukan oleh elite-

elite partai menjadi berubah 180%. 

Argumen disusun dari level makro 

hingga mikro. Secara makro, politik 

kebijakan saat ini dipegang oleh ruling 

party—dalam konteks masa itu sedang 

dikuasai oleh partai Demokrat, baik di 

tingkatan eksekutif nasional maupun 

legislatif, dan tentu sajakekuatan legislatif 

tingkat II Surabaya. Berubahnya sikap 

yangditunjukkan oleh partai Demokrat 

sebagai kekuatan yang hampir menguasai 

lembaga-lembagapemerintahan baik 

eksekutif maupun legislatif di berbagai 

daerah, merupakan antisipasi supayadampak 

yang ditimbulkan dari oposisi kebijakan dan 

dukungan pemakzulan terhadap walikota 

Surabaya tidak merembet kedaerah lain. 

Dalam jangka panjang, diskursus ini 

dihalangi agar tidak mengkristal dan 

menjadi logika umum yang dapat dipakai 

untuk melihat, memeriksa, mendorong, Hal 

ini menjadi efek domino yang dilihat 

berbahaya andai diteruskan, selain 

inkonstitusional, juga menyumbang 

pandangan subversi politik yang boleh jadi 

menular dan menjadi senjata makan tuan 

bagi eksekutif partai Demokrat di pelbagai 

daerah. 

Latar belakang kenapa kemudian 

Gubernur Jatim,Soekarwo, mengirimkan 

surat keputusan kepada DPRD Surabaya 

untuk memberhentikanpemakzulan terhadap 

walikota Risma, merupakan salah satu upaya 

guna mengantisipasi efekdomino tersebut. 

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi 

sikap DPP dan DPD Demokrat yangbahkan 

mengambil tindakan tindakan tegas dengan 

memberikan sangsi kepada anggota 

legislatifdari partai tersebut, dan bahkan, 

Wisnu Wardhana yang sebelumnya 

merupakan ketua DPC Demokrat,kemudian 

dicopot dari jabatannya.  

Partai, dalam perspektif pemerintah 

kota Surabaya, dengan demikian 

dianggaptidak memilikikepentingan apapun 
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dalam resistensi kebijakan, apalagi dalam 

rangka pemakzulan walikota tersebut. Lebih 

jauh, ketakutan atas efek dominoyang akan 

terjadi jika resistensi kebijakan ini berlanjut 

hingga pemakzulan tersebut benar-benar 

terwujud, adalah semata-mata perkara partai, 

yang dibaca oleh Demokrat sebagai risiko 

besar politik di masa depan.  

Pada bagian ini, maka beberapa poin 

penting dapat direfleksikan lebih lanjut, 

Pertama, dari penelitian tampak terang jika 

proyeksi, perhitungan dan matematika target 

PAD dan realisasi pajak reklame, menjadi 

alasan utama yang mendasari gagasan 

pembentukan Perwali di atas. Dari sini, 

tampak jika prioritas utama dari Pemerintah 

Kota Surabaya dalam menyusun Perwali 56 

dan 57 adalah kepentingan ekonomi belaka. 

Klaim dan argumen bahwa dua Perwali 

tersebut adalah untuk penataan ruang publik 

kota, seketika gugur.  

Kedua, jika motif ekonomi menjadi 

menu utamanya, maka kebijakan media luar 

ruang lewat peraturan walikota 56 dan 57 

tidak mampu menciptakan ruang publik 

komunikasi. Tidak ada panduan dalam 

menerapkan upaya upgrading estetika 

visual, disamping juga kontrol atas 

penempatannya. Alih-alih demikian, 

lembaga eksekutif atau Pemerintah Kota 

Surabaya justru berperan sebagai pihak yang 

paling berkepentingan untuk mengamankan 

target capaian PAD dari media luar ruang 

melalui dua instrumen legal formalnya, 

yakni Perwali 56 dan 57. Sementara itu, 

legislatif DPRD Kota Surabaya yang 

dilangkahi hak dan posisinya sebagai partner 

pembahas peraturan walikota, melakukan 

pukulan balik dengan kepentingan utama 

melindungi partner bisnis—selain bahwa inti 

pimpinan DPRD Kota adalah bagian dari 

pengusaha reklame itu sendiri. Temuan ini 

memperlihatkan demikian kuatnya prioritas 

ekonomi tersebut, sehingga menciptakan 

konsekuensi ekonomi-politik dan 

konfigurasi peran dan posisi dari masing-

masing aktor di Kota Surabaya. 

Ketiga, tidak ada perdebatan, 

pembahasan, atau materi penjelasan yang 

cukup rigid mengenai elemen-elemen 

komunikasi (substansi/konten iklan, estetika 

visual iklan) maupun kelayakan konstruksi 

dan verifikasi atas konstruksi reklame dalam 

penyusunan Perwali 56 dan 57, seperti yang 

sejak awal diklaim oleh Walikota Tri 

Rismaharini sendiri. Hal ini sangat penting, 

jika dalam banyak peristiwa dapat dilihat 

kecelakaan atau runtuhnya papan reklame, 

tiang, dan material reklame sebagai akibat 

lemahnya konstruksi. Kerugian publik dan 

risiko yang lebih besar adalah hal-hal yang 

tidak diperhitungkan oleh negara. Dengan 

demikian, persoalan yang mengemuka 

dalam penyusunan Perwali 56 dan 57, serta 

dalam pembahasan sekaligus dinamika yang 

menyertainya, bukanlah problem 

administratif belaka, melainkan problem 

ekonomi politik kebijakan komunikasi. 

Unsur-unsur ekonomi politik tampak dari 

upaya negara lewat Pemkot Surabaya dalam 

mengelola media luar ruang dalam logika 

ekonomi, peran aktif infiltrasi kepentingan 

pengusaha lewat DPRD Kota, serta 

dinafikannya kepentingan publik disana. 

Keempat, penulis juga menemukan 

jika beberapa langkah penyusunan dan 

perencanaan desain Perwali 56 dan 57 

diabaikan begitu saja. Konsolidasi antar 

SKPD yang berkepentingan tidak tercapai, 

koordinasi dengan sektor pengusaha tidak 

dikerjakan, dan publik/masyarakat sipil 

tidak memiliki posisi apapun atau dimintai 

pertimbangan apapun dalam penyusunan 

dua Perwali tersebut. Melencengnya 

orientasi penyusunan Perwali 56 dan 57 kota 

Surabaya dari yang publik-sentris menjadi 

ekonomi-sentris, dimungkinkan melalui 

celah dilema administratif. 

Kelima, pada satu sisi, pengusaha 

menaruh apresiasi atas niat Walikota 

Surabaya melalui dua Perwali ini. Kadin 
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melihat bahwa kepastian tarif reklame dan 

keputusan dalam memberi zonasi tarif 

reklame di kawasan-kawasan tertentu, 

adalah terobosan kebijakan yang penting 

untuk memotong jalur pungutan liar, korupsi 

dan nepotisme dalam kebijakan media luar 

ruang. Dengan nominal yang besar, media 

luar ruang menjadi arena kontestasi untuk 

menyedot jalur uang yang mengalir di sana. 

Tetapi di sisi lain, pengusaha reklame besar 

justru melihat sebaliknya: adanya 

kepentingan kapital yang terancam. 

Pembelahan lain juga terjadi pada tubuh 

eksekutif. Keterlibatan yang intens dari satu 

SKPD (Dinas Pendapatan) dan mengabaikan 

yang lainnya, termasuk pejabat strata atas 

setara Asisten Walikota, menunjukkan dua 

kepentingan yang berbeda untuk satu 

perkara yang sama. Ringkas kata, terjadi 

pembelahan aktor dan kepentingan dalam 

penyusunan kebijakan media luar ruang 

Surabaya. 

Keenam, dalam peta konfigurasi aktor, 

secara makro, politik kebijakan media luar 

ruang selain dipegang total oleh Pemkot 

Surabaya melalui Dinas Pendapatan, DPRD 

Kota juga menyiratkan kepentingan yang 

demikian mendalam. Politik kebijakan pada 

konteks Perwali 56 dan 57 paling kental 

dipegang oleh ruling party—partai 

Demokrat, baik di tingkatan eksekutif 

nasional maupun legislatif, dan tentu 

sajakekuatan legislatif tingkat II Surabaya. 

Manuver dan berubahnya sikap faksi di 

DPRD sangat menanggu implementasi dua 

Perwali ini, meski kemudian koordinasi 

partai di pusat kekuasaan menginstruksikan 

agar pemakzulan dibatalkan. Tetapi poin 

pentingnya, partai-partai di taraf lokal 

adalah kekuatan yang hampir menguasai 

lembaga-lembagapemerintahan dan 

mempengaruhinya. 

Ketujuh, pemahaman kembali ruang 

publik sebagai ruang bersama 

yangbermanfaat bagi semua dapat 

berdampak pada kembalinya kata 

“publik”yang selama ini hilang dari wacana 

perkotaaan kota Surabaya. 

Demokratisasiruang merupakan bentuk 

negosiasi warga kota terhadap praktik 

eksploitasiruang kota Surabaya untuk 

kepentingan iklan semata. Demokratisasi 

inibertujuan untuk memosisikan 

kepentingan warga akan ruang kota 

yangbersih dan indah secara visual, lebih 

penting dari kepentingan ekonomi semata. 

Mekanisme pembuatan kebijakan 

media luar ruang yang berlaku di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah saat 

ini, menurut hemat penulis, tidak jauh 

berbeda dengan yang telah dibakukan oleh 

pemerintah Orde Baru. Tidak bisa diingkari 

bahwa, semenjak diberlakukannya UU 22 

tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di 

sana sini telah terjadi pencairan pola baku 

Orde Baru. Munculnya aktor-aktor baru 

penentu kebijakan publik tingkat lokal pada 

saat mana dirinya memiliki kewenangan 

sangat luas, telah membuka peluang untuk 

mencairkan pola baku mekanisme 

pembuatan kebijakan publik. Masing-

masing daerah memiliki caranya sendiri 

dalam memodifikasi pola tersebut, termasuk 

kota Surabaya dan diantara mereka 

sebetulnya saling belajar bagaimana 

mengembangkan proses kebijakan yang 

lebih partisipatif. Sungguhpun demikian, ada 

beberapa catatan penting. 

Perubahan-perubahan tersebut di atas 

lebih terlihat dalam bentuk inovasi atau 

terobosan pada level perorangan. Faktor Tri 

Rismaharini sebagai walikota Surabaya, 

misalnya, membuat arah kebijakan media 

luar ruang bergeser secara signifikan. 

Artinya, kalau nantinya posisi penentu 

kebijakan ini pindah ke tangan pejabat lain 

(baik di eksekutif maupun legislatif) tidak 

ada jaminan inovasi ini akan dilanjutkan 

akan terbakukan sebagai konvensi yang 

terlembaga. Acuan dasar (yuridis formal) 

yang ada maupun rujukan teoritisnya tidak 

banyak bergeser. 
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Selain itu secara teoritis maupun 

empiris kebijakan media luar ruang selama 

ini dibayangkan sebagai proses internal 

organisasi pemerintahan (dalam lingkup 

eksekutif dan legislatif). Masih bercokolnya 

bayangan ini sebetulnya adalah pertanda 

masih hidupnya mekanisme di masa lalu. 

Lebih dari itu, penentuan kebijakan tidak 

jarang difahami sebagai penggunaan hak 

khusus dari seorang pejabat penyelenggara 

kekuasaan negara, bukan amanat rakyat 

yang harus ditunaikan. Partisipasi diberikan 

tidak demi partisipasi itu sendiri, namun 

demi kesuksesan agenda-agenda pejabat.  

Hal lain yang harus diingat, 

ketentuan perundang-undangan yang terkait 

dengan pembuatan kebijakan media luar 

ruang, sejak dulutidak mengalami perubahan 

mendasar. Mengenai perumusan dan 

paradigma kebijakan komunikasi yang lebih 

ideal, belum dimasukkan sebagai instrumen 

baru. Dari segi aktor yang memiliki posisi 

dan peran dalam konstelasi kebijakan media 

luar ruang ini, juga tidak bergerak ke 

manapun, dengan tetap mengangkat elite-

elite politik, baik dari legislatif maupun 

eksekutif.  

Apalagi,peran aktif pengusaha 

reklame semakin kuat dan besar karena 

koalisinya yang aktif dengan elite-elite 

politik. Mereka memotori proses agenda 

settingdalam dinamika kebijakan 

komunikasi. Dalam rangka pengondisian 

dan sekaligus agenda setting ini mereka 

melakukan pendekatan terhadap figur-figur 

kunci yang nantinya menentukan proses 

legislasi. Karena hal-hal tersebut di atas, 

pelembagaan proses kebijakan komunikasi 

media luar ruang yang partisipatif, saat ini 

masih bercokol dalam statusnya sebagai 

agenda kebijakan itu sendiri, meskipun  

aspirasi ke arah itu sudah lama disuarakan.   

Seperti yang telah didiskusikan dalam 

uraian-uraian di atas, perlu dirancang sebuah 

model untuk menjembatani silang-pengaruh 

kepentingan dan aktor, agar tetap dalam 

koridor kebijakan komunikasi yang ideal. 

Media luar ruang telah terbukti menjadi 

arena kontestasi antar kepentingan yang 

pada gilirannya telah meminggirkan cita-cita 

ideal ruang publik komunikaitf dan estetika 

visual dari sebuah kota. Sebagai fungsi 

regulator, memang sahih andai dikatakan 

negara berhak dan memiliki wewenang 

mengatur kebijakan media, tetapi 

keseimbangan kepentingan negara dengan 

kepentingan publik tidak pernah dapat 

dijaga secara proporsional. Pada tahap ini, 

fungsi negara menjadi vital untuk 

merumuskan kebijakan media luar ruang 

yang tidak dominatif dan tetap berangkat 

dari sudut pandang ideal keilmuan 

komunikasi.Guna lebih memudahkan, 

periksa bagan alur berikut: 
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Bagan 1 

Skema Media Luar Ruang dengan Perspektif Ideal Ruang Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Data peneliti, diolah

 

Model di atas menekankan pada dua 

hal utama: pertama, diambilnya perspektif 

ruang publik komunikasi sebagai tiang 

pancang utama dari kebijakan, dan kedua, 

aksentuasi pada partisipasi. Ruang publik 

komunikasi tidak pernah dapat diwujudkan 

bukan karena ia utopis, melainkan karena 

secara sengaja tidak dipakai sebagai sudut 

pandang pengambilan kebijakan 

komunikasi. Perwali 56 dan 57 setidaknya 

merefleksikan hal ini. Kecenderungan 

eksekutif mengambil perspektif ekonomi 

dalam kebijakan media luar ruang secara 

langsung mempengaruhi kualitas kebijakan 

itu ditinjau dari elemen-elemen komunikatif: 

keterbukaan, kenyamanan, estetika bagi 

publik.  

Sementara itu, „partisipasi‟ selama 

ini diterjemahkan secara simplistis sebagai 

„peran serta‟ atau „keikutsertaan‟. 

Konotasinya paling populer, partisipasi 

adalah keikutsertaan untuk membicarakan 

agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. 

Secara politis, partisipasi perlu dimaknai 

sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil 

bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga 

negara. Jelasnya, keikutsertaan yang 

dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan 

ataupun menolak proposak lebijakan 

pemerintah, namun juga mengusulkan 

adanya kebijakan tertentu kalau hal itu 

memang diperlukan, sekalipun belum 

disiapkan oleh pemerintah. Maka, menjadi 

perlu ditegaskan bahwa kata “partisipasi” 

tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan 

tehadap agenda pemerintah.  

Sebagaimana diperlihatkan dalam 

bagan model di atas, elemen partisipasi 

harus muncul sejak pembahasan rancangan 

sebuah kebijakan media luar ruang. 

Eksponen publikharus ditempatkan 

Perspektif 
Ruang 
Publik 

Komunikasi 

Draft Final 

Pemerintah 

Lokal 

Kontrol dan 
pembahasan 
SKPD 

Hasil: Draft Nol 

Pembahasan bersama 
Stakeholder: 

1. Publik 
(komunitas, 
warga, NGO) 

2. Pengusaha 

3. Biro reklame 

4. Pakar 

Konsultasi 
bersama 

Legislatif 

Pengesahan & 
Implementasi 

Evaluasi & 

Koreksi Kebijakan 

- 

 



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni 2017 

1044 

 

secarapro-aktif dalam berpartisipasi dalam 

perancangan kebijakan. Partisipasi adalah 

hak politik yang sebetulnya sudah dijamin 

dalam berbagai ketentuan perundang-

undangan, namun jaminan itu tidak pernah 

dirumuskan secara operasional. Sehubungan 

dengan hal itu, maka partisipasi justru harus 

dituntut, dan komunitas yang terlibat dalam 

advokasikebijakan komunikasi menuntutnya 

dalam bentuk jaminan dalam format yang 

lebih operasional. 

 

Simpulan dan Saran 

Tawaran terhadap tolak tarik media 

luar ruang ini adalah, pertama, merevisi atau 

bahkan membuat peraturan lex specialis 

yang jelas bagi media luar ruang. Keadaan 

ini demikian mendesak, mengingat 

ketiadaan payung peraturan dalam 

penyusunan peraturan ihwal media luar 

ruang di tingkat lokal. Kedua, memberikan 

panduan terpusat mengenai wilayah dan 

wewenang aktor-aktor di tingkat lokal dalam 

perumusan peraturan media luar ruang. 

Intervensi dan penetrasi yang terlalu 

dominan dari satu SKPD atau divisi 

dibanding yang lainnya, membuktikan 

diperlukannya pemisahan yang tegas hak 

dan kewajiban masing-masing aktor. Hal ini 

dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat.  

Ketiga, membatasi perspektif PAD-

sentris dengan mengutamakan regulasi yang 

berorientasi pada perspektif kebijakan 

komunikasi, yakni ruang publik, elemen 

estetika visual, dan penataan. Dominasi 

watak ekonomistis dalam tiap-tiap regulasi 

media luar ruang, memperlihatkan sikap 

PAD-sentris; sementara hak-hak publik dan 

keselamatan publik dinafikan sebagai 

variabel sampiran belaka. 

Keempat, diperlukan sebuah model 

yang tidak hanya mampu mengakomodasi 

kepentingan semua aktor, tetapi juga 

memberikan partisipasi penuh pada publik 

agar terlibat secara intens dalam kebijakan 

media luar ruang. Model kebijakan 

komunikasi harus memuat terobosan yang 

mampu mengatasi dilema PAD maupun 

relasi elite politik dan pengusaha. Terobosan 

yang dimaksud dapat dikerjakan dengan 

memasukkan dua variabel utama: insentif 

kepada pengusaha atas reklame dengan 

standar dan kriteria ideal dari ruang publik 

komunikasi, serta diberlakukannya 

dedicated fund, yakni pendapatan dari pajak 

reklame harus segera didistribusikan ke 

sektor-sektor publik (aspek seni, 

lembaga/komunitas warga, pendidikan, 

UKM industri kreatif, dan seterusnya).  

Tujuan besar dari implementasi model 

ini adalah keseimbangan antara tumbuh-

kembang media luar ruang dan 

pemberdayaan publik—dua entitas yang 

selama ini justru tampak timpang dan 

dominatif. 
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