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RINGKASAN 

Damarsasi Anala Wirastri, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 
Universitas Brawijaya, Desember, 2013, Konsep Penataan Reklame Koridor Jalan Kartini 
Kota Cirebon, Dosen Pembimbing: Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT. dan Johannes 
Parlindungan Siregar, ST., MT. 

Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki daya tarik bagi pengusaha untuk 
berinvestasi maupun berpromosi, salah satunya melalui pemasangan reklame. Jalan Kartini 
merupakan jalan yang berada di pusat Kota Cirebon. Pergerakan yang cukup pesat 
sehingga Jalan Kartini menjadi tempat strategis untuk melakukan sarana promosi atau 
pemasangan reklame. Berkembangnya pembangunan reklame di Jalan Kartini hanya 
melihat dari segi promosi tanpa memperhatikan segi estetikanya sehingga reklame 
didirikan di atas pedestrian atau ukuran yang terlalu besar hingga menutupi façade. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berdasarkan kebijakan dan teori mengenai 
reklame serta konsep penataan reklame.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 
untuk mengetahui karakteristik reklame serta dibandingkan dengan kebijakan atau teori 
dan analisis Visual Impact Assessment untuk mengetahui dampak visual reklame terbangun 
secara kualitatif menggunakan alat bantu berupa foto yang dibagi menjadi 3 segmen 
berdasarkan perpotongan jalannya. 

Hasil dari penelitian ini berdasarkan evaluasi kebijakan adalah karakteristik 
reklame yang terdapat pada Jalan Kartini berupa reklame panggung (billboard), reklame 
papan dan reklame neon box. Banyaknya reklame yang terpasang karena Jalan Kartini 
merupakan jalan yang memiliki aktivitas komersial. Dari segi ukuran media reklame 
terpasang saat ini terdapat 13 unit reklame yang tidak sesuai dengan standar, namun untuk 
ukuran tulisan reklame sudah sesuai dengan standar. Sebesar 35% dari 77 unit reklame 
terpasang belum memiliki pencahayaan sendiri dan sebanyak 46 unit reklame 
menggunakan 1 tiang pondasi dapat diketahui bahwa reklame terbangun saat ini tidak 
sesuai dengan kebijakan atau teori. Berdasarkan analisis Visual Impact Assessment 
didapatkan hasil elemen garis pada segmen 1 yang memerlukan perbaikan paling utama. 
Sedangkan pada segmen 2, perbaikan utama terdapat pada elemen warna, garis dan skala. 
Untuk segmen 3, perbaikan utama terdapat pada elemen warna dan skala serta nilai Visual 
Contrast Rating yang tergolong buruk untuk tingkat dampak visualnya. Konsep penataan 
didapatkan dari hasil analisis Visual Impact Assessment dan disesuaikan dengan kebijakan 
serta teori. 
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