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ABSTRAK 
 

Kepemerintahan yang baik atau good governance merupakan dasar dalam pelaksanaan 
pemerintahan. Setiap perangkat negara wajib melaksanakan pemerintahannya berdasarkan asas-
asas kepemerintahan yang baik. Kabupaten Badung sebagai barometer dan panutan dalam 
pariwisata Bali mendapatkan perhatian yang banyak dari masyarakat. Khususnya di dalam 
penyelenggaraan reklame dimana reklame banyak digunakan oleh masyarakat dan swasta sebagai 
media promosi atau perkenalan yang untuk mendapatkan keuntungan materi. Penerapan konsep 
kepemerintahan yang baik atau good governance dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasarnya 
oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani dan mengatur proses penyelenggaraan 
reklame menjadi tolak ukur terlaksana atau tidaknya konsep kepemerintahan yang baik. Namun, 
kerjasama dari masyarakat dan swasta dalam pelaksanaannya juga memiliki peran penting dalam 
mewujudkannya.  

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan 
yang baik oleh Kabupaten Badung di dalam proses penyelenggaraan reklame dan juga untuk 
mengetahui akibat hukum bagi penyelenggara reklame yang melanggar aturan dalam 
penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Badung. Dalam penulisan ini menggunakan 
penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan, dengan 
menggunakan data primer yakni data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber 
pertama dengan melalui penelitian lapangan, dilakukan baik melalui wawancara dan data sekunder 
yakni suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.  

Pelaksanaan konsep kepemerintahan yang baik oleh pemerintah Kabupaten Badung 
adalah dengan membuat produk perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya yakni Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 
2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Badung serta dukungan dari masyarakat 
dan swasta untuk tercapainya kepemerintahan yang baik. Dalam hal akibat hukum yang diterima 
oleh penyelenggara yang melanggar aturan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten 
Badung, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 
2011 maka penyelenggara reklame akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda atau pidana 
kurungan serta dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 diatur 
pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame serta pembongkaran reklame milik penyelenggara yang 
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sesuai kewenangannya yang diatur 
dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2014. 

 
 
Kata Kunci: Kepemerintahan Yang Baik, Pemerintah Kabupaten Badung, 
Penyelenggaraan, Reklame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Good governance is the basis of government implementation. Each of country 
parliaments have to implement the principles of good governance. As a barometer and  a role 
model of Bali tourism, Badung regency get the attention from public. Particularly in implementing 
the advertisement which is used by the public as media campaigns or introductions to obtain the 
benefit. The Implementation of the concept good governance is by implementing the basis 
principles by Badung regency administration in handling and organizing the process of 
advertisement which can be a benchmark of good governance concept if it is implementable or 
not. However, the cooperation from any sectors in implementation also has an important role to 
realize it. 

The aim of this abstract is to investigate the implementation of the principle of good 
governance by Badung regency in the process of implementation of advertisement and also to 
investigate the legal consequences which unimplemented with the rule Badung regency. In this 
study, using empirical legal research by conducting research through field observation, using 
primary data that is data obtained directly from the public as the first source through field 
research, conducted through interviews and secondary data that the data derived from the 
research literature.  

Implementation of the concept of good governance by the Badung Regency government is 
to make the product legislation in force in the territory as well as support from the public and 
private sectors to the achievement of good governance that is Regional Regulation of Tax 
Advertising by Badung Number 18 Year 2011 and Regulation of Advertising Organizer by Badung 
Regency Number 80 Year 2014 along with support from community and private sector to reached 
the good governance. In terms of legal consequences is accepted by the organizers who violate the 
rules of implementation of advertising in the Badung Regency, then based on the Arc. 11 clause 
(1) Regional Regulation of Badung Regency Number 18 Year 2011 that statutory provisions 
advertising organizer will be liable to financial penalties or imprisonment and according to Act. 
24 Clause (1) Regulation of Badung Regency Number 80 Year 2014 set revocation licence  of 
advertising organizer as well as demolition of advertising belongs to the organizer by Civil 
Service Police Unit of Badung Regency as the authority of regulation acccording to Act. 32 
Regulation of Badung Regency Number 80 Year 2014. 
  
Keywords: Good Governance, Government of Badung Regency, Management, Advertising. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bali merupakan daerah di Indonesia yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber 

penghasilannya. Setiap aspek yang ada di Bali dapat dijadikan objek pariwisata untuk 

mendatangkan wisatawan dalam negeri bahkan luar negeri. Baik dari kondisi sumber daya alam, 

budaya, bahkan pertumbuhan ekonomi. 

Kabupaten Badung yang merupakan salah satu barometer pertumbuhan pariwisata di Bali 

dan juga merupakan pioneer bagi pengembangan pariwisata yang memiliki banyak daya tarik 

wisata. Kondisi ini mendorong banyak investor untuk menanamkan modal bagi penyedia sarana 

dan prasarana wisata. Dengan dorongan dari perkembangan globalisasi yang menyebabkan 

banyaknya peluang usaha yang bisa didapat di Bali, sehingga pemerintah Kabupaten Badung 

sesuai dengan kewenangan dari asas otonomi berhak mengatur dan mengelola pemerintahannya 

sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah 

daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah harus melaksanakan 

pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). 

Meskipun dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 good governance tidak dijelaskan secara 

eksplisit tentang prinsip-prinsip good governance, tetapi dalam ketentuan Pasal 58 UU No. 23 

Tahun 2014 secara implisit telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah 

yang baik hanya dapat dibangun melalui pemerintahan yang bersih serta aparatur birokrasinya 

yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan KKN. 



 

 
 
 

 Kepemerintahan yang baik atau good governance menurut United Nation Development 

Program (UNDP) adalah suatu hubungan sinergi antara negara, sektor swasta (pasar), dan 

masyarakat yang berlandaskan pada sembilan karakteristik, yakni: partisipasi, rule of law, 

transparansi, sikap responsive, berorientasi konsensus, kesejahteraan/kebersamaan, efektif dan 

efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.1 

Pesatnya perkembangan pariwisata dan pengaruh globalisasi di Bali khususnya Kabupaten 

Badung memaksa pemerintah daerah Badung harus cepat bertindak dan teliti dalam menindak 

lanjuti hal-hal tersebut. Hal ini juga berimbas pada masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintahan 

Kabupaten Badung. Melihat banyaknya peluang usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pendapatan bagi mereka maka tidak sedikit bentuk usaha-usaha tersebut bersinggungan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Badung. Seperti dalam upaya publikasi 

objek wisata yang dilakukan oleh pengusaha atau masyarakat daerah setempat. 

Publikasi tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional seperti pemberian informasi dari 

mulut ke mulut atau berkunjung langsung ke daerah wisata tersebut karena dengan metode 

publikasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Dalam mengatasi hal 

tersebut, banyak pengusaha objek wisata atau masyarakat daerah yang menggunakan reklame 

sebagai media publikasi objek wisata mereka. 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, ketentuan-ketentuan dasar dalam 

penyelenggaraan reklame telah diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame yang menyebutkan bahwa 

setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin tertulis yang diberikan oleh bupati badung 

melalui permohonan tertulis. 

Dalam upaya untuk mendapatkan izin ini, penyelenggara reklame harus mengikuti dan 

menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Badung yang telah diatur 

dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2006. 

                                                             
1 Nomensen Sinamo, 2015, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 

h.166. 



 

 
 
 

Dewasa ini, masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan baik pusat ataupun daerah 

yang ada di Indonesia mulai mendapat sorotan dari masyarakat. Maraknya isu praktek korupsi, 

kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan menjadi sorotan utama 

masyarakat. Tidak hanya pada pemerintah pusat, tetapi masyarakat juga mengkritisi pemerintah 

daerah. Dalam upaya menjawab kritik dan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan pada kepemerintahan yang baik 

(good governance), tentu praktek KKN merupakan masalah yang tidak mudah diselesaikan. 

Pandangan masyarakat bahwa saat ini penyelenggaraan pemerintah telah melakukan praktek KKN 

membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Seperti dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, aparatur negara wajib 

melaksanakannya berdasarkan prinsip atau asas penyelenggaraan negara yang telah diatur dalam 

produk perundang-undangan di Indonesia yakni dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sehingga 

dengan menerapkan asas-asas tersebut, maka upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana. 

Isu-isu yang muncul terkait penyelenggaraan pemerintahan dan keberadaan reklame tidak 

dapat dianggap kecil oleh pemerintah Kabupaten Badung karena dari isu-isu tersebut pandangan 

bahwa pemerintah Kabupaten Badung tidak melaksanakan asas-asas kepemerintahan yang baik 

(good governance). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin 

mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE 

DALAM PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN 

BADUNG.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disampaikan di atas dan dalam kaitannya 

dengan judul skripsi ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut. 



 

 
 
 

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Badung dalam proses penyelenggaraan reklame? 

2. Apa akibat hukum bagi penyelenggara reklame yang melanggar aturan 

dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Badung? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah menggambarkan luas ruang lingkup masalah yang dikaji dan pada 

umumnya digunakan untuk membatasi pembahasan yang hanya sebatas pada permasalahan yang 

sudah ditetapkan, jadi bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup maka 

dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti. 

Agar dalam penulisan karya ilmiah ini pembahasannya lebih sistematis metodelogis dan 

tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan serta tidak terjadi pembahasan yang berlebihan 

maka terhadap pembahasannya diberikan batasan ruang lingkup yakni, mengenai penerapan 

prinsip-prinsip dasar good governance dan akibat hukum bagi penyelenggara reklame yang 

melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Badung. Lebih jelas 

bahwa yang dikatakan sebagai penyelenggara reklame dalam penulisan skripsi ini adalah individu 

atau badan baik sektor swasta(perusahaan) atau masyarakat yang memerlukan Izin 

Penyelenggaraan Reklame dengan tujuan komersial. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan merupakan hal yang penting dalam penulisan sebuah skripsi, sehingga 

nantinya hal yang akan dihasilkan merupakan suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Tujuan penulisan skripsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun 

tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

1.4.1 Tujuan Umum 



 

 
 
 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

2. Untuk melatih diri mengembangkan daya nalar dalam usaha 

menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis sebagai sumbangan pemikiran 

ilmiah bagi almamater serta turut mengembangkan ilmu hukum. 

3. Sebagai karya nyata atas kemampuan akademik yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

4. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada 

bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 

5. Untuk pengembangan pada ilmu hukum pemerintahan, khususnya 

dalam bidang hukum dan pemerintahan yang baik dalam kaitannya 

dengan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini mempunyai tujuan khusus, yakni: 

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance oleh 

pemerintah Kabupaten Badung dalam proses penyelenggaraan reklame. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi penyelenggara reklame yang 

melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame di wilayah 

Kabupaten Badung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 



 

 
 
 

Seluruh hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian atau 

penulisan selanjutnya bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana 

dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan. Selain itu juga dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu hukum pemerintahan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Untuk dapat dijadikan pedoman di dalam pembuatan karya tulis dan 

penelitian-penelitian hukum lainnya serta memberikan suatu pengalaman 

bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui pelaksanaan praktek hukum dan pemerintahan di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

 

 

1.6 Landasan Teoritis 

Dalam upaya pemahaman implementasi good governance maka dalam 

proses penerbitan izin penyelenggaraan reklame terlebih dahulu perlu 

dideskripsikan teori, konsep-konsep, maupun asas-asas hukum yang relevan serta 

ditunjang pula oleh pandangan-pandangan sarjana, pandangan-pandangan teoritis 

dengan ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan dan instrumen-

instrumen hukum pemerintahan. 

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 UU No. 23 tahun 2014 disebutkan 

bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 



 

 
 
 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa pemerintah daerah otonom 

hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang eksekutif atau cara lebih 

tepat adiministrasi Negara dan fungsi pemerintahan di bidang legislasi. Hal ini 

penting untuk dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, agar tidak mengatur dan mengurus bidang di luar 

kewenangannya berdasarkan otonomi daerah.2 

Sesuai dengan pengertian wewenang menurut S.F. Marbun adalah 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah 

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 

melakukan hubungan-hubungan hukum.3 Sifat-sifat wewenang antara lain: 

1. Express implied; 

2. Jelas maksud dan tujuannya; 

3. Terikat pada waktu tertentu; 

4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; 

5. Isi wewenang dapat bersifat umum(abstrak) dan konkrit.4 

Di dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan 

kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama. Menurut Bagir Manan, di dalam 

bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang 

sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau 

                                                             
2 I Gst Ngr Wairocana, “Format Otonomi Bali Dari Perspektif Hukum Tata Negara” 

dalam Majalah Wicaksana “Jurnal Lingkungan dan Pembangunan” Volume 15 Nomor 1, Pebruari 
2006, h.85 

3 Nomensen Sinamo, op.cit, h. 97 
4 Ibid. 



 

 
 
 

tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu.5 

Terdapat 3 komponen dalam hukum publik wewenang dari Hene van 

Maarseveen yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, antara lain: 

1. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan 

untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; 

2. Komponen dasar hukum, wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk 

dasar hukumnya; 

3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya 

standar wewenang, baik standar umum maupun standar khusus.6 

 

Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi, 

wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian, 

sebagai berikut: 

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni wewenang yang harus 

sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan 

wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan daftar 

isi dan keputusan yang harus diambil. 

2. Wewenang bersifat fakultatif, yakni wewenang yang dimiliki 

badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada 

kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut 
                                                             

5 Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang 
PRESSindo, Yogyakarta, h. 51 

6 Ibid, h. 52 



 

 
 
 

dan sedikit banyak amsih ada pilihan lain walaupun pilihan 

tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu 

berdasarkan aturan dasarnya. 

3. Wewenang bersifat bebas, yakni wewenang badan atau pejabat 

pemerintahan dapat digunakan wewenangnya secara bebas untuk 

menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan 

dikeluarkan karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada 

penerima kewenangan tesebut.7 

Wewenang bebas tidak dilaksanakan secara sebebas-bebasnya, karena di 

dalam negara hukum tidak ada arti wewenang tanpa batas. Wewenang harus 

dijalankan dalam batasan-batasan hukum tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah 

peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Yang menjadi dasar dalam kewenangan pemerintahan adalah asas legalitas. 

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar 

penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas 

legalitas ini digunakan hukum administrasi negara mengandung makna bahwa 

pemerintah tunduk pada undang-undang dan semua ketentuan yang mengikat 

warga negara harus didasarkan pada undang-undang.8 

Menurut Bintoro Tjokromidjojo, dalam bukunya yang berjudul “Reformasi 

Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat 

Madani” dinyatakan bahwa Good Governance menyangkut sharing/partnership 

                                                             
7 Ibid.   
8 Nomensen Sinamo, op.cit, h. 102 



 

 
 
 

pengelolaan Negara antara sektor public yaitu pemerintah dengan sektor 

swasta/usaha dan sektor organisasi masyarakat. 

Menurut teori dari Bintoro Tjokroamidjojo, terdapat tiga untur konsep good 

governance dalam pengelolaan negara yaitu unsur pemerintah, unsur swasta, dan 

unsur masyarakat. Ketiga unsur ini sering disebut dengan tiga tiang good 

governance. Selanjutnya Bintoro memberikan ciri-ciri good governance yaitu: 

1. Akuntabilitas (accountability) yaitu tanggung gugat dari pengurusan / 
penyelenggaraan dari governance (pengelolaan yang dilakukan; 

2. Transparansi (transparency) yaitu dapat diketahuinya oleh banyak 
pihak (yang berkepentingan) mengenai rumusan kebijaksanaan politik 
dari pemerintah, badan organisasi, dan badan usaha. 

3. Keterbukaan (openness) yaitu pemberian informasi secara terbuka, 
untuk open firee suggestion dan terbuka terhadap kritik yang dilihat 
sebagai antisipasi untuk perbaikan. 

4. Aturan hukum, legalitas (rule of law) artinya keputusan, kebijaksanaan 
pemerintah, organisasi, dan badan usaha yang menyangkut masyarakat, 
pihak ketiga dilakukan berdasarkan hukum pengaturan yang sah); 

5. Adanya jaminan fairness a level playing field (perlakuan yang 
adil/perlakuan kesetaraan) ini berlaku bagi pemerintah kepada 
masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan9. 

 

Secara implisit, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) tercermin dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 

2014. Asas-asas tersebut antara lain: 

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan negara. 
                                                             

9 I Gst Ngr Wairocana, 2006, Good Governance, dalam Majalah Ilmiah Kertha 
Wicaksana Vol. 12 No. 1 pada Januari 2006, h. 7 



 

 
 
 

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 

rahasia Negara. 

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. 

6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Asas efisiensi adalah asas-asas yang berorientasi pada minimalisasi 

penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk 

mencapai hasik kerja terbaik. 

9. Asas efeketifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat 

guna dan berdaya guna. 



 

 
 
 

10. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan 

negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara. 

Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan 

yang dianggap perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme sebagai dasar acuan dalam penerapan asas penyelenggaraan negara 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Pada pasal 3, mengatur 

tentang asas umum penyelenggaraan negara yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepastian Hukum, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. 

2. Tertib Penyelenggaraan Negara, mengutamakan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. 

3. Kepentingan Umum, mendahulukan kesejahteraan imim dengan cara aspiratif, 

akomodatif, dan selektif. 

4. Keterbukaan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 

tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

5. Proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

Penyelenggaraan Negara. 

6. Profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

peraturam perundang-undangan yang berlaku. 



 

 
 
 

7. Akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.10 

Penelitian ini selain menggunakan asas penyelenggaraan negara dalam UU 

No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 juga menggunakan Peraturan 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Badung 

No. 80 Tahun 2014 sebagai dasar hukum untuk menjawab permasalahan tentang 

bagaimana prosedur pemberian izin penyelengaraan reklame sesuai asas-asas 

good governance serta menjadi dasar hukum dalam melaksanakan wewenang 

yang telah ditentukan oleh perundang-undangan oleh Pemerintah Kabupaten 

Badung. 

  
1.7 Metode Penelitian 

Dalam pembuatan dan penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode penulisan 

mutlak diperlukan. Metode juga dapat digunakan sebagai pembimbing untuk menemukan hasil 

dari suatu penelitian maupun penulisan yang mempunyai validitas (kesahan) dan akurasi 

(kecermatan) yang tinggi dan benar. 

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan11. Penelitian adalah 

suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang 

dilakukan secara metodelogi dan sistematis. Metodelogi berarti menggunakan metode-metode 

                                                             
10 Siswanto Sunarno, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, h. 33 
11 Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, h. 27  



 

 
 
 

yang bersifat ilmiah sedangkan sistematis berarti suatu pedoman / aturan peneltian yang berlaku 

untuk karya ilmiah.12 

 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan 

dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam 

bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum 

dalam memecahkan permasalahan. 

1.7.2 Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-

undangan (The Statue Approach), Pendekatan Fakta (The Fact Approach), dan Pendekatan 

Analisis Konsep Hukum (Analytical & Conseptual Approach). 

 Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach) dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi. Dengan dipahaminya, akan dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara 

undang-undang dengan isu yang dihadapi. Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan 

dilihat fakta-fakta yang ada di lapangan berdasarkan atas permasalahan yang akan dikaji dan 

selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pendekatan Fakta (The Fact Approach), dilakukan dengan menelaah fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap fakta tersebut dan dikaitkan dengan 

isu hukum yang sedang ditangani. Dari penelitian terhadap fakta tersebut nantinya akan dikaji 

sesuai dengan teori hukum, konsep maupun prinsip-prinsip yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analytical & Conseptual Approach), dilakukan untuk 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-

undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-
                                                             

12 Sutrisno Hadi, 2002, Metodologi Research, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4 



 

 
 
 

putusan hukum melalui 2 (dua) pemeriksaan. Pertama, memperoleh makna baru yang terkandung 

dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam 

praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. 

1.7.3 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

sifatnya deskriptif. Penelitian yang sifatnya deskriptif berupaya menggambarkan secara lengkap 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang bersifat 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 

1.7.4 Data dan Sumber Data 

1.7.4.1 Data Primer 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan baik 

melalui penelusuran Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen yang merupakan hasil 

pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku ilmiah atau dokumentasi13. 

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan atau field research, dilakukan baik melalui wawancara atau interview14. 

1.7.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.15 Data hukum 

sekunder terdiri dari 3 bagian, yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan 

Hukum Tersier. Bahan-bahan hukum tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan 

perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang diteliti, antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                             
13 Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Premada Media, 

Jakarta h. 142 
14 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6 
15 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Univesitas Udayana,  Denpasar, h. 81  



 

 
 
 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah 

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme.  

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah  

e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 

Tentang Pajak Reklame. 

f.     Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku literatur/kepustakaan, majalah-majalah, artikel, makalah, kamus 

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang berhubungan dengan implementasi good 

governance dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Badung. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, 

penunjang ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan 

seterusnya.16 

                                                             
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, h. 13 



 

 
 
 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 

alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi, dan wawancara atau interview.17 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, antara lain: 

1. Teknik Studi Dokumen, dimana data diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, membandingkan 

karya-karya ilmiah hukum dan dari peraturan perundang-undangan 

maupun tulisan-tulisan ilmiah hukum lainnya yang terdapat dalam 

literatur, jurnal hukum, koran, dan majalah yang relevan dengan 

masalah yang akan dibahas. Data-data yang didapat disusun secara 

sistematis., ringkasan yang kemudian dilakukan penjelasan. 

2. Teknik Wawancara, dimana data-data lapangan  dikumpulkan melalui 

wawancara  langsung dengan subjek penelitian yaitu pemerintah 

Kabupaten Badung yang diwakili oleh staf atau pejabat pemerintah 

Kabupaten Badung. Tanya jawab ini dimaksudkan untuk memperdalam 

informasi yang akan digunakan dalam penelitian, yang kemudian dapat 

menjadi jawaban atau solusi untuk memecahkan pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti. 

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan teknik analisa data 

dekriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan 

                                                             
17 Amiruddin, dan  H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Radja 

Grafindo Persada, Jakarta,  h. 67 



 

 
 
 

berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi yang 

nantinya dari hasil data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.18 

 

 

                                                             
18 Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet IV, 

Jakarta, h. 47 


