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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Implementasi kebijakan izin penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi 

dikatakan cukup baik dalam pelaksanannya. Berdasarkan hal tersebut penilaian 

implementasi kebijakan izin penyelenggaraan reklame ini peneliti lakukan dengan 

melihat atau mengacu pada teori Van Metter & Van Horn yaitu yaitu : 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi izin penyelenggaraan 

reklame di Kota Sukabumi sudah baik. Para implementator kebijakan 

dan yang menyelenggarakan reklame mengerti tentang tujuan serta 

sasaran dalam penyelenggaraan reklame ini. Yang harus di optimalkan 

adalah pemahaman dari pemasang reklame itu sendiri agar 

meningkatkan kesadaran dalam penyelenggaraan reklame sesuai 

dengan aturan. 

2. Sumber daya. 

Perlu adanya penambahan staf atau pegawai di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Sukabumi 

dikarenakan SDM yang ada di dinas tersebut masih belum cukup untuk 

menjadikan sebuah implementasi bisa berjalan dengan maksimal.  

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Dalam karakteristik agen pelaksana ini dikatakan kurang maksimal 

adalah belum sempurnanya pembentukan struktur organisasi bahwa 
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tidak ada bidang yang menangani secara langsung dalam perizinan 

reklame. Namun untuk pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 

reklame ini sudah baik melihat bagaimana ke 3 pihak tersebut 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan job description yang telah di 

tentukan. 

4. Sikap atau Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana  

Sikap atau kecendrungan (disposition) para pelaksana sudah baik 

dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi kepada 

pemohon izin reklame. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana  

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana belum maksimal 

jika dalam penyampaian informasi kepada pihak penyelenggara 

reklame. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktauan pihak reklame tentang 

aturan Perda No.17 Tahun 2012. Namun dalam komunikasi antar pihak 

pelaksana kebijakan satu sama lain berkoordinasi dengan baik sesuai 

dengan tugasnya masing-masing. 

6. Lingkungan sosial kurang optimal karena dalam segi manfaat masih ada 

reklame yang dipasang naumn tidak mendidik masyarakat. Serta 

pemasangan reklame yang sembarangan tidak sesuai aturan bisa 

membahayakan atau merugikan masyarakat atau pengguna jalan. Untuk 

faktor ekonomi berpengaruh baik karena menambah investasi 

perusahaan yang memasang reklame. Untuk faktor politik juga masih 

kurang optimal dikarenakan para pihak-pihak parpol masih memasang 

reklame di sembarang tempat. Namun dari segi manfaat faktor politik 
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dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang arti 

kepemimpinan. 

7. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah sikap para pelaksana yang 

selalu melaksanakan penyelenggaraan reklame sesuai dengan job des 

dan pelaynan yang baik. Komunikasi yang terjain anatar 3 pihak 

pelaksana kebijakan cukup baik. Faktor ekonomi yang baik guna 

menambah investasi perusahaan. Faktor lainnya adalah adanya 

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan 

reklame. 

8. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain: (1) kurangnya 

sumberdaya manusia dalam pelayanan dan perizinan reklame di 

DPMPTSP Kota Sukabumi. (2)  komunikasi yang kurang optimal dari 

DPMPTSP kepada pihak reklame dalam penyampaian isi peraturan 

penyelenggraan reklame (3) tidak adanya bidang bidang khusus 

perijinan reklame di DPPTSP Kota Sukabumi. (4) lingkungan sosial 

dan politik yang belum optimal dalam pemanfaatan penyelenggaraan 

reklame. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan diatas ada beberapa saran yang perlu di 

kemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan 

kebijakan izin  penyelenggraan reklame di kota Sukabumi. 
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5.2.1 Saran Teoritis 

 Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut 

mengenai implementasi kebijakan tentang izin penyelenggaraan reklame di Kota 

Sukabumi dari teori lain selain dari teori Van Horn & Van Metter untuk menggali 

informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain. 

5.2.2 Saran  Praktis 

 Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tentang izin 

penyelenggraan reklame, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi harus melakukan penambahan pegawai 

khusus di bidang pelayanan dan perizinan.  

a. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tentang izin 

penyelengggaraan reklame maka pemerintah dalam hal ini Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Sukabumi harus melakukan sosialisasi kepada pihak pemasang reklame 

agar terjalinnya komunikasi lebih maksimal dan pemahaman mengenai 

pemasangan reklame terutama dengan izin agar pemasang reklame 

mempunyai kelegalitasn dalam pemasangannya untuk menunjang 

pembayaran pajaknya. 

b. Perlunya penambahan pegawai baru melalui penyarigan CPNS dan lain-

lain. Agar struktur birokrasi pun tersusun sesuai dengan tugasnya masing-

masing agar setiap tugas tidak tumpang tindih dan terfokuskan ketika 

SDM mulai dioptimalkan. 

 


