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ABSTRAK 

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN 

DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2014  

 

Oleh 

ADE RETSY AMBAR WATI 

 

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak 

setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang kawasan 

atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Tempat sarana kesehatan, tempat 

proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum,dan 

tempat kerja, tempat umum, tempat sarana olah raga, dan tempat lainnya yang ditetapkan 

merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Dari kesembilan 

klasifikasi tempat tersebut, Kantor Dinas kesehatan Kota Metro, Kantor Dinas Tata Kota dan 

Lingkungan Hidup Kota Metro, RSUD Jend. Ahmad Yani kota metro, dan Masjid Taqwa 

kota metro, dipilih sebagai tempat penelitian yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. 

Namun penerapan di kawasan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro masih belum berjalan 

dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. 

Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014? Apakah faktor penghambat 

penerapan dari Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 

Tahun 2014? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris untuk memperoleh data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Kawasan tanpa Rokok berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

khususnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Tata Kota dan Lingkungan 

Hidup serta masjid Taqwa kota metro sudah berjalan baik, dengan cara memasang stiker-

stiker tentang Kawasan Tanpa Rokok disejumlah titik di lingkungan tersebut . Faktor-faktor 

penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok ialah belum efektif sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengawas 

yaitu walikota Metro,Sekretaris Daerah kota Metro,Kepala dinas Kesehatan kota metro serta 

anggota-anggota tim pengawas KTR, Rendahnya nya kesadaran dari masyarakat untuk 

memahami kawasan tanpa rokok. 

 

Kata Kunci : Penerapan,  Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, Kota Metro. 



 

 

 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF METRO CITY REGULATION NO 4 

YEAR 2014 ABOUT NO SMOKING AREA 

By 

ADE RETSY AMBAR WATI 

 

Implementation of without smoke is an attempt to protecting and secure the right of 

everybody to inhale clean air without the cigarette smoke. Metro city regulation No. 4 year 

2014 about no smoking area which regulates a room or area that declared is prohibited for 

smoking activities. The place of health facility, teaching and learning place, place of activity 

of children, place of worship, public transportation, and work place, public place, place of 

sport facility, and other place specified is area which have been designated as Non Smoking 

Area. Of the nine classifications of the place, Metro City Health Office, City Office of City 

Planning and Environment Metro, RSUD Jend. Ahmad Yani metro city, and Taqwa mosque 

metro city, was chosen as a place of research applying Regions Without Cigarettes. But the 

application in the area of hospitals Jend. Ahmad Yani Metro City is still not running 

effectively because there are still many violations that occurred. 

The problems of this research is how is the implementation of Metro city Regulation No. 4 

year 2014 about no smoking area and what are the factors which as an obstacle in the 

implementation of Metro city Regulation No. 4 year 2014 about no smoking area. Research 

approach used in this study is empirical juridical to obtain primary and secondary data. 

The results showed that the Implementation of Regions without Cigarettes based on the 

Regional Regulation Metro City No. 4 of 2014 About No Smoking Area, especially in the 

Office of City Health City Metro and City Planning and Environment Office and metro 

Taqwa mosque is running well, by installing stickers About the Non-Smoking Area at some 

point in the neighborhood. Inhibiting Factors in the Implementation of City Regulation No. 4 

of 2014 on Non-Cigarette Regions is not effective socialization conducted by the supervisors 

namely the mayor of Metro, City Secretary of Metro, Head of the metro Health Office and 

members of the No Smoking Area supervisory enforcement, Low His awareness from the 

public to understand the region without smoking. 

 

Keyword: Implementation, No Smoking area Regulation, Metro City 
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MOTTO 

 
“Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang 

cepat bangkit disaat ia jatuh” 

 

 

“Faa’inna ma’a al-‘usyri yusyra. Inna ma’a al-yusyri yusyra” 

Yang Artinya 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

( QS . Al Insyirah  5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang  

 

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan 

usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan 

secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan 

kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi 

total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakekatnya 

adalah perubahan yang secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan 

perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara 

Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan 

perilaku hidup sehat. 

Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan 

sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung 

banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta 

mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya.Sebagian besar 



2 
 

orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebih. Awalnya 

memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, 

maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.  

 

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar 

dan dihisap asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk 

lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana rustica, nicotiana tabacumdan 

spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau bahan 

tambahan.
1
 

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. 

Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun 

bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku 

yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, 

namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap 

lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, 

salah satunya dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Sanksi yang dijatuhkan 

terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu sanksi administratif seperti 

teguran dan denda administrasi.  

Beberapa daerah di Indonesia telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, seperti 

Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, dan Padang Panjang. Perguruan tinggi 

yang telah menetapkan kawasan tanpa rokok adalah Universitas Indonesia, 

Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga. Dalam lingkungan perguruan 

tinggi, fenomena yang tampak dari mahasiswa adalah kecenderungan untuk 

                                                           
1
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. 
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berperilaku merokok di daerah umum pada area kampus. Mahasiswa tersebut 

cenderung berkumpul dengan teman-temannya saat merokok pada saat jam 

kosong kuliah dan setelah makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari 

perilaku merokoknya. Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok 

maka mahasiswa yang lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai 

dan dosen yang merokok di wilayah kampus. Padahal dengan kondisi tersebut 

sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok. 

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat. 

Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah 

dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif 

seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit 

jantung, asma, dan juga akan mengganggu masyarakat lainnya yang ingin 

menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat. Seharusnya kebebasan kita akan 

sesuatu hal dibatasi dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan 

bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja 

tetapi juga memerlukan campur tangan dari lembaga pendidikan, penegak hukum, 

LSM dan kelompok kepentingan lainnya. Semua itu semua masih belum cukup 

masih butuh ahli kebijakan publik. 

Jika perokok merasa haknya diambil dengan adanya Peraturan Kawasan Tanpa 

Rokok, maka perokok juga harus menghargai para non perokok untuk merasa 

terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Sebagai warga Negara 

yang baik kita patut untuk menjaga kenyamanan orang lain, karena asap rokok itu 

bagi sebagian orang sangat mengganggu. 
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Perokok pasif merasa sangat terganggu apabila ketika sedang dalam angkutan 

umum ada orang merokok dan dengan santainya mengepulkan asap kemana-

mana, jadi seharusnya kita mendukung Kawasan Tanpa Rokok ini, untuk 

menghargai para non perokok dan tetap memberikan ruangan untuk bebas 

merokok, karena hanya ada beberapa tempat yang disebut sebagai Kawasan Tanpa 

Rokok, hal ini juga membantu masyarakat untuk mencegah perokok pemula 

seperti anak-anak dan remaja. 

Lebih dari 4000 bahan kimia telah di identifikasi dalam asap tembakau, banyak 

diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat 

menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama terdapat di dalam tar yaitu 

cairan cokelat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak 

menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi (sampai 900oC) yang ditimbulkan 

dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok.2 

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok  Kota Metro merupakan amanah 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Institusi yang telah 

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok umumnya adalah tempat sarana kesehatan 

seperti rumah sakit, puskesmas, toko obat atau apotek, laboraturium dan tempat 

kesehatan lainnya, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah,perguruan 

tinggi, dan tempat pendidikan lainnya, tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura 

dan tempat ibadah lainnya, beberapa tempat kerja seperti perkantoran pemerintah 

dan perkantoran swasta serta tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat 

kegiatan anak-anak, angkutan umum, tempat umum seperti taman kota, tempat 

sarana olahraga dan tempat lainnya yang ditetapkan. Disusunnya kebijakan 

                                                           
2
 M Yunus, Kitab Rokok, Kutub, Yogyakarta, 2009, hlm 56. 
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tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi 

masyarakatnya dari bahaya rokok. 

Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah 

berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat 

aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat 

yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, 

karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri 

rokok. Indusri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah 

para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, selain 

itu juga ada petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup.  

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan 

kesehatan masyarakat namun jika harus memperhatikan kesejahteraan para buruh 

pabrik rokok dan petani tambakau. Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada 

tahun 2014 Pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini tidak 

bermaksud melarang orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya orang 

tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada ditempat umum atau 

tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok 

asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat 

khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan 

tersebut. 

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan 
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guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat, dan 

setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan 

menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan 

hidup. 

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan 

juga implementasi pelaksanannya di lapangan lebih efektif, efisien, dan terpadu, 

diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakam dengan pemberian 

informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang 

rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan 

rokok. Kota Metro harusnya mampu menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan 

baik menginga hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang dengan bersikap 

lebih tegas, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 

2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 

Rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok 

aktif sehingga budya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan 

merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat 

umum dengan dibuatnya Kawasan Tanpa Rokok. 

 
Berdasarkan hal ini kemudianpenulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 

TAHUN 2014”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka beberapa pokok permasalahan 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakahpenerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014?  

2. Apakah faktor penghambatpenerapan dari Kawasan Tanpa Rokok 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1.Tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahuipenerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambatdari penerapan Kawasan Tanpa Rokok 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014. 

 

1.3.2.Manfaat Penelitian : 

1. Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum 

Administrasi Negara. 

2) Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya 

2.Manfaat Praktis 
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1) Memberikan sumbangan kepada para pihak yang berkepentingan 

dalam penelitian ini. 

2) Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan 

tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan 

yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama 

kuliah. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dan hanya pada penerapanKawasan 

Tanpa Rokokberdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 

2014dengan melihat peraturan yang menjadi sasaran kajian dari penelitian ini.



 

 

 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian Penerapan 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan adalah proses, cara, perbuatan 

melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Implementasi secara 

etimologis dapat disamakan dengan kata “Penerapan”. Pengertian implementasi 

secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul 

Wahab adalah sebagai berikut, bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa 

inggris yaitu “to implement”, yang dalam kamus besar Webster, “to implement” 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give practical effect to 

(untukmenimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan 

untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapatberupa Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah,keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh 

lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
3
 

Menurut Syukur Abdullah, definisi implementasi adalah suatu proses rangkaian 

kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang 

terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun 

                                                           
3
Tinjauan Pustaka, http://elib unikom.ac.id/download.php?id=112335 (diakses tanggal 18 

September  2016, Pukul 07:55 WIB) 

http://elib/
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operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakanaan 

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. 

Sedangkan menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuandan tindakan untuk 

mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.
4
 

Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan 

arti dari penerapan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya 

apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus 

kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul 

setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk 

mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau 

peristiwa.
5
 

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana penerapan bisa 

diartikan pelaksanaan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan 

sebagai evaluasi. Browne Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
6
 

Penerapan menurut Santoso Sastropoetro diartikan sebagai suatu usaha atau 

kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam 

                                                           
4
Guntur Setiawan,2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta:Balai Pustaka, 

hlm.39. 
5
http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/ (Di 

akses tanggal 18 September  2016 pukul 08:09) 
6
Nurdin Usman. 2002.  Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm.70. 

http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/
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kenyataannya. The Liang Gie mengemukakan pengertian dari  penerapan sebagai 

berikut, bahwa  penerapan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskandan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana 

pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan kapan waktunya berakhir, dan 

bagaimana cara dilaksanakannya.
7
 

George R.Terry mengemukakan bahwa penerapan merupakanusaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompoksedemikian rupa sehingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran 

anggota-anggota perusahaan tersebut yang oleh karena anggota perusahaan itu 

juga berkeinginan untuk mencapai sasaran tersebut.  

Pengertian diatas mengartikan penerapan tidak lain merupakan upaya untuk 

menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan 

dan motivasi agar setiap pegawai dapat melaksanakan kegiatan secara optimal 

sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. 

 

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan ini adalah bahwa 

seseorang akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika: 

1. Merasa yakin akan mampu mengerjakannya 

2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya  

3. Tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih 

penting atau mendesak 

4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan 

                                                           
7
http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/ (diakses tanggal 18September  2016, Pukul 09:00 

WIB) 

http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/
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5. Hubungan antara teman dalam organisasi tersebut harmonis 

Fungsi dari penerapan itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan 

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif 

dan efisien dalam mencapai tujuan. 

2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan 

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak 

dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi 

Berdasarkan pengertian penerapan atau pelaksanaan menurut para ahli diatas 

memperlihatkan bahwa penerapan bermuara pada mekanisme suatu sistem. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan penerapan adalah 

suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Penerapan tidak berdiri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh objek 

berikutnya yaitu kurikulum. Penerapan kurikulum merupakan proses pelaksanaan 

ide, gagasan,program, atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat 

menerimadan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajarandan memperoleh 

hasil yang diharapkan. 

Penerapan atau pelaksanaan menurut para ahli diatas, menunjukkan bahwa 

penerapan atau pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau 

implementasi berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari 
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penetapan hingga hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, 

didalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang 

sebagai suatu proses. Ada tiga unsur utama dalam penerapan, yaitu antara lain 

adalah: 

1. Adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan 

kegiatan 

2. Target grup, yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang 

akan dilaksanakan oleh pemerintah 

3. Serta unsur-unsur pelaksana, yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program yang dibuat. 

 

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu program untuk diwujudkan.
8
 

 

Dari  pengertian  yang  dikemukakan  di  atas  dapatlah  ditarik  suatu  

kesimpulanbahwa  pada  dasarnya  penerapan  suatu  program  yang  telah  

ditetapkan  oleh  

pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupundi  

luar  lapangan. Dalam  kegiatannya  melibatkan  beberapa  unsur disertai dengan 

usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. 

Faktor-faktor   yang   dapat   menunjang   program   penerapan   adalah   sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana, ini menyangkut proses 

                                                           
8
Ibid. 
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penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces(sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakantugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas 

yangdibutuhkandalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program  

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya  

dari mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.  

 

Keempat  faktor  di  atas,  di pandang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  proses  

implementasi,  namun  juga  adanya  keterkaitan  dan  saling  mempengaruhi  

antara  suatu   faktor   yang   satu   dan   faktor   yang   lain.   Selain   itu   dalam   

proses  implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak 

yaitu:
9
 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari 

program perubahan dan peningkatan; 

                                                           
9
Abdullah Syukur, kumpulan makalah “ Study Implementasi Latar Belakang konsep pendekatan 

dan relevansinya dalam pembangunan’, 1987, Ujung pandang, Persadi, hlm.398. 
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c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan 

dari proses implementasi tersebut. 

Dari  pendapat  di  atas  dapatlah  dikatakan  bahwa  penerapan  suatu  program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

 

2.2. Pengertian Peraturan Daerah 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan 

Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. 

Peraturan Daerah atau disingkat Perda, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undang yang dibentuk 

bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di 

Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas 

pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas masing-masing 

daerah.
10

 

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah 

                                                           
10

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah 

dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau 

Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, 

maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD, sedangkan 

rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 

dipergunakan sebagai bahan persandingan. 

2.3. Kawasan Tanpa Rokok 

2.3.1.Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya 

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai 

pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan 

mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya 

pravalensi perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini 

sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. Pada tahun 

1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Inonesia No. 19 tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk 

melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah 

tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25. Dalam 

Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan 

Kawasan Tanpa Rokok
11

 dan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan juga mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian 

                                                           
11

Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi 

Kesehatan. 
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tujuh belas mengenai Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk 

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 

Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintah daerah 

akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa rokok diantaranya: 

1) DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang 

Kawasan Dilarang Merokok namun Jskarta belum menerapkan 100% 

Kawasan Tanpa Rokok karena dalam perauran tersebut masih enyediakan 

ruangan untuk merokok. 

2) Bogor, belum menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok 

secara eksklusif. Pengaturan tertib Kawasan Tanpa Rokok tertuang dalam 

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang ketertiban umum pasal 14-16. 

3) Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

dan Kawasan Terbatas Merokok. 

4) Surabaya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

dan Kawasan Terbatas Rokok. 

5) Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kota Palembang No.7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Kota Palembang merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki 

Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok secara ekslusif dan sesuai standar 

internasional serta menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu tanpa 

menyediakan ruangan untuk merokok. 



18 
 

6) Padang Panjang, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 

No. 8 thaun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan 

Tertib Rokok. 

7) Lampung, terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

 

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas 

legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.
12

 

 

Pada tahun 2014, sudah terdapat 131 Kabupaten/Kota yang telah memiliki 

Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki 

lingkungan yang bersih , sehat dan bebas dari asap rokok guna melindungi 

perokok pasif dan menurunkan pravalensi mengeluarkan Peraturan Daerah 

Kawasan Tanpa Rokok.
13

 Penetapan Kawasan tanpa rokok di indonesia 

khususnya di kotaMetro memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. 

                                                           
12

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hlm. 187. 
13

http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/sambas/wacanakan-kawasan-tanpa-rokok.html, 

diunduh pada tanggal 30 September 2016, Pukul 20.15 WIB 
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4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan. 

5) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/2011 No.7 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. 

6) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.161/Menkes/Inst/III/1990 Tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap 

Rokok. 

7) Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No.4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok. 

8) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat 

Kerja dan Sarana Kesehatan. 

9) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok. 

 

2.3.2.Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk 

kegiatan merokok atau kegitan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau 

mempromosikan produk tembakau.
14

 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk 

masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan 
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 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 

angka 12. 
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tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat 

alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi 

anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak 

nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa 

tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok 

secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang 

mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi 

konsumsi rokoknya. 

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya 

bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi 

menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan 

Kawasan Tanpa Rokok.  

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan 

dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang 

berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang 

sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk 

berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 
15

Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara 

lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama 

Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 

188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok 

adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 
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 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk 

tembakau.
16

 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif 

dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat 

bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari 

dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat 

alasan dalam mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi 

anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak 

nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa 

tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat 

mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong 

perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi 

rokoknya. 

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang Kesehatan dan 

dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2), 

menetapkan beberapa kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, 

antara lain:
17

 

1) Tempat sarana kesehatan 

2) Tempat proses belajar mengajar 

3) Tempat kegiatan anak-anak 

4) Tempat ibadah 
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 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 

188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 
17

Pasal 115 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 7 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
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5) Angkutan umum 

6) Tempat kerja 

7) Tempat umum 

8) Tempat sarana olahraga 

9) Dan tempat lain yang ditetapkan 

 

2.3.3. Prinsip Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Secara umum, terdapat beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, 

yaitu:
18

 

1) Asap rokok orang lain mematikan 

2) Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain 

3) Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap 

rokok orang lain 

4) Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok 

orang lain. 

5) Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi 

perlindungan penuh bagi masyarakat. 

6) Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi/fitrasi udara tidak efektif. 

 

2.3.4. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok tentunya memiliki tujuan, selain untuk 

mengurangi jumlah perokok yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. 

                                                           
18

http://tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf, diunduh pada 

tanggal 30 September 2016 pukul 22.15 WIB. 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2014 Pasal 3 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok, terdapat beberapa tujuan pokok, yaitu:
19

 

1) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok 

orang lain. 

2) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. 

3) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk 

merokok baik langsung maupun tidak langsung. 

4) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok. 

5) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6) Untuk mencegah perokok pemula. 

 

2.3.5. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok 

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana 

kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, 

nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang 

positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, 

meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan 

mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok 

untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam 

asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok 

dan asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif.
20
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Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
20

 Lily S Sulistyowati, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI, 2011, hlm 6. 
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Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan 

lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. 

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan 

langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.
21

 

 

2.3.6.Objek Kawasan Tanpa Rokok 

Dalam pelaksanannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator dalam 

pengawasan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: 

1) Ada atau tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas dan 

mudah terbaca di pintu masuk gedung. 

2) Ada atau tidaknya orang merokok di tempat yang telah ditetapkan 

sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

3) Ada atau tidaknya area atau ruangan merokok dalam gedung 

dengan atau tanpa ventilasi untuk menghilangkan asap rokok. 

4) Ada atau tidaknya tanda-tanda promosi atau iklan rokok di 

Kawasan Tanpa Rokok (penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok 

hanya dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual). 

5) Ada atau tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok di 

tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

6) Ada atau tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

7) Ada atau tidaknya puntung rokok di gedung tertutup yang 

ditetapkan sebagsi Kawasan Tanpa Rokok. 

 

                                                           
21

 Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 40. 
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2.4. Rokok 

2.4.1. Pengertian Rokok dan Kandungan Rokok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah gulungan 

tembakau yang dibalut dengan daun nipah, sedangkan merokok adalah menghisap 

gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3) tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi 

Kesehatan, rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu 

ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, 

Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin 

dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 

 

Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya 

dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Temperatur pada sebatang rokok yang 

sedang dibakar adalah 900  derajat celcius untuk ujung rokok yang dibakar dan 30 

derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip diantara bibir perokok. Rokok 

mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia dimana 40 diantaranta bersifat 

karsinogenik, sampai sekarang belum ada batas jumlah yang pasti dengan 

terpaparnya asap rokok untuk menimbulkan penyakit. Lebih dari 85% penderita 

kanker paru adalah perokok termasuk penyakit berbahaya lainnya. Banyak 

komponen yang terkandung didalam rokok yang bersifat ciliotoxic dimana 

sifatnya mengiritasi dinding dari sistem pernafasan yang menyebabkan 

meningkatnya sekresi mucus di bronkus.
22
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 Aulia LE, Stop Merokok, Garai ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 15. 
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Menurut Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 

sebanyak 25% mengandung zat berbahaya yang terdapat dalam rokok yang masuk 

ke tubuh perokok (perokok aktif) sedangkan 75% beredar di udara bebas yang 

beresiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya (perokok pasif). Konsentrasi zat 

berbahaya didalam tubuh perokok pasif lebih besar karena racun yang terhisap 

melalui asap rokok tidak terfilter melalui ujung rokok yang dihisap. Namun 

konsentrasi racun yang ada dalam perokok aktif bisa meningkat jika perokok aktif 

kembali menghisap asap rokok yang ia hembuskan. 

 

Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang 

sedang tidak dihisap sebab asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran 

tembakau yang tidak sempurna. Didalam rokok terdapat tembakau sebagai faktor 

penyebab utama munculnya penyakit. Menurut Jaya dalam bukunya Pembunuh 

Berbahaya itu Bernama Rokok menyatakan setiap jenis dan merk rokok memiliki 

kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Namun yang paling dominan 

adalah nikotin, tar dan karbon monoksida.
23

 

1) Nikotin 

Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrilidin yang terdapat dalam 

Nicotiana tabacum, Nicotiaba rustica dan spesies lainnya yang bersifat 

adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Nikotin bersifat sangat 

adiktif, beracun dan tidak berwarna. Nikotin yang dihirup dari asap rokok 

masuk ke paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah kemudian masuk ke 

dalam otak perokok dalam waktu 7-10 detik. Nikotin yang terkandung 

dalam rokok adalah sebesar 0,5-3 nanogram dan semuanya deserap 
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 Jaya M, Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Rizma, Sleman, 2009, hlm 25. 
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sehingga di dalam cairan daran ada 40-50 nanogram nikotin setiap 1 ml 

nya. Nikotin memiliki efek adiktif dan psikoaktif yang dpaat merangsang 

terjadinya sejumlah reaksi kimia yang dapat mempengaruhi hormon dan 

neutrotransmitter seperti adrenalin, dopamine, dan insulin sehingga 

membuat sensasi yang nikmat pada rokok seketika tetapi sensai ini hanya 

berlangsung sementara. 

2) Tar 

Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang bersifat 

karsinogenik. Sejenik cairan berwarna coklat tua atau hitam yang bersifat 

lengket dan menempel pada paru-paru sehingga dapat membuat warna gigi 

dan kuku seorang perokok menjadi coklat, begitu juga di paru-paru. Tar 

yang ada dalam asap rokok menyebaban paralisesilia yang ada di saluran 

pernafasan dan menyebabkan penyakit paru lainnya seperti emphysema, 

bronkhitis, kronik dan kanker paru-paru. 

3) Karbon monoksida 

Karbon Monoksida (CO) adalah suatu zat beracun yang sifatnya tidak 

berwarna dan tidak berbau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran tidak 

sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas CO yang dihasilkan 

sebatang tembakau dapat mencapai 3%-6% dan gas ini dapat dihisap oleh 

siapa saja. Seorang yang merokok hanya akan menghisap 1/3 bagian saja, 

yaitu arus tengah sedangakn arus pinggir akan tetap diluar. Bila proses ini 

dilakukan terus menerus maka pembuluh darah akan mudah rusak dengan 

terjadinya proses aterosklerosis (penyempitan). Penyempitan pembuluh 
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darah akan terjadi dimana-mana yang dapat menyebabkan hilangnya 

kesadaran hingga kematian. 

4) Arsenic 

Arsenic adalah unsur kimia yang digunakan untuk membunuh serangga 

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Nitrogen oksida, yaitu unsur kimia yang dapat mengganggu 

saluran pernapasan bahkan merangsang terjadinya kerusakan dan 

pperubahan kulit tubuh. 

b) Amonium karbonat, yaitu zat yang bisa membentuk plak kuning 

pada permukaan lidah serta mengganggu kelenjar makanan dan 

perasa yang terdapat pada permukaan lidah. 

5) Amonia 

Amonia merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan 

hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya, amonia sangat mudah memasuki 

sel-sel tubuh, karena kerasnya racun yang terdapat dalam zat ini sehingga 

jika disuntikkan sedikit saja ke dalam tubuh bisa menyebabkan seseorang 

pingsan. 

6) Acrolein 

Acrolein yaitu sejenis zat tidak berwarna, seperti aldehid. Zat ini diperoleh 

dengan cara mengambil cairan dari gliserol menggunakan metode 

pengeringan. Zat tersebut sedkit banyak mengandung kadar alkohol dan 

sangat mengganggu kesehatan. 
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7) Hydrogen cyanide 

Hydrogen Cyanide yaitu sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan 

tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat yang paling ringan, mudah 

terbakar dan sangat efesien untuk menghalangi pernapasan. Zat ini 

memiliki racun yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. 

8) Nitrous Oksida 

Nitrous oksida yaitu sejenis gas tidak berwarna jika gas ini terhisap maka 

dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan pernapasan. 

9) Formaldehyde 

Zat ini banyak digunakan sebagai pengawet dalam laboraturium. 

10) Phenol 

Phenol yaitu campuran yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari 

destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan arang. 

11) Achetol 

Achetol yaitu sejenis zat yang sering digunakan untuk membuat cat dan 

mudah menguap dengan alkohol. 

12) Hydrogen Sulfide 

Hydrogen Sulfide yaitu sejenis gas beracun yang mudah terbakar dengan 

bau yang tajam. 

13) Pyridine 

Pyridine yaitu cairan yang tidak berwarna dengan bau yang tajam, zat ini 

dapat digunakan sebagai pelarut dan pembunuh hama. 
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14) Methanol 

Methanol yaitu sejenis cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. 

Meminum atau menghisap methanol dapat mengakibatkan kebutaan dan 

kematian. 

 

2.4.2. Tipe Perokok dan Faktor Perilaku Merokok 

Secara umum tipe perokok dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:
24

 

1) Tipe perokok yang berhubungan dengan udara atau asap yang dihirup. 

a) Perokok aktif adalah orang yang menghisap atau mengkonsumsi 

rokok secara langsung, 

b) Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi menghisap 

atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 

2) Tipe perokok berdasarkan jumlah rokok yang dikonsumsi dalam 1 hari. 

a) Perokok sangat berat adalah orang yang mengonsumsi rokok lebih 

dari 31 batang perhari. 

b) Perokok berat adalah orang yang mengonsumsi rokok sekitar 21-30 

batabf perhari. 

c) Perokok ringan adalah orang yang mengonsumsi rokok sekitar 10 

batang perhari. 

3) Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan diri. 

 

Menurut Silvan Tomkins, ada 4 tipe perilaku merokok berdasarkan 

Management of Theory, keempat teori tersebut antara lain:
25
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 Hufron Sofianto, Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan, Horizon, Bogor, 2010, hlm 17. 
25

Ibid, hlm. 18. 
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1) Tipe perokok yang dipengaruh oleh erasaan positif, karena dengan 

merokok seseorang merasakan penambahan rasa yang positif. Ada 3 tipe 

perokok jenis ini, yaitu: 

a) Pleasure relaxtion, perilaku merokok hanya menambah atau 

meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, misalnya merokok 

setelah minum kopi atau makan. 

b) Stimulation of handing the cigarette, kenikmatan yang diperoleh 

dengan memegang rokok, misalnya merokok dengan menggunakan 

pipa. 

2) Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif, karena dengan 

merokok seseorang dapat mengurangi perasaan negatif, misalnya ketika 

marah, cema ataupun gelisah dengan merokok dianggap sebagai 

penyelamat. 

3) Tipe perokok yang adiktif, bagi yang sudah adiksi akan menambah dosis 

rokok yang digunakan setiap saat setelah dari rokok yang dihisapnya 

berkurang, dengan kata lain perokok mengalami ketagihan dalam 

merokok. 

4) Tipe perokok yang sudah menjadi kebiasaan, pada tipe sepeti ini merokok 

merupakan suatu perilaku yang bersifat otomatis. 

 

Perilaku merokok merupakan perilaku yang membahayakan kesehatan, alasan 

sebagian orang merokok selalu berbeda-beda. Menurut Levy, setiap individu 

mempunyai kebiasaan merokok yang berbeda-beda dan biasanya disesuaikan 
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dengan tujuan mereka merokok.
26

 Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh 

Mu’tadin yang berpendapat bahwa penyebab merokok, antara lain:
27

 

1) Pengaruh orang tua 

Anak yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia, dimana orang tua 

basanya tidak memperhatikan anaknya dan memberikan fisik yang keras 

lebih mudah menjadi perokok dibandingkan anak yang berasal dari 

lingkungan keluarga yang bahagia. 

2) Pengaruh teman 

Berbagai fakta mengatakan bahwa semakin banyak remaja merokok 

dikarenakan teman-temannya adalah perokok. 

3) Faktor kepribadian 

Perokok mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin 

melepaskan diri dari sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri dari 

kebosanan. 

4) Pengaruh iklan 

Melihat iklan media massa dan elektronik yang menampilkan gambar 

bahwa rokok adalah lambang kejantanan atau glammour, membuat 

perokok seringkali terpengaruh untuk mengikuti perilaku seperti yang ada 

di dalam iklan tersebut. 

 

2.4.3. Bahaya Rokok Bagi Kesehatan dan Bagi Perokok Pasif 

Tembakau yang ada pada rokok adalah produk konsumen yang berbahaya dan 

mematikan. Penggunaan tembakau tidak hanya merugikan mereka yang 
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Komalasari D. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja, Universitas Gajah 

Mada Press, Yogyakarta, 2008, hlm 97. 
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 Mu’tadin Z. Remaja dan Rokok, Garai ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 78. 
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mengonsumsinya tetapi juga merugikan orang-orang yang terkena asap dari rokok 

tersebut. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok dan 

menyebabkan kematian:
28

 

1) Penyakit Kardiovaskuler 

Asap tembakau akan merusak dinding pembuluh darah pada seseorang 

yang merokok, karena nikotin yang terkandung didalamnya akan 

merangsang hormon adrenalin dan menyebabkan perangsangan kerja 

jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskuler 

meliputi kondisi seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner 

dan stroke. 

2) Penyakit kanker paru 

Kanker paru adalah jenis kanker yang paling umum disebabkan merokok 

karena penyimpanan tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru. 

3) Penyakit Saluran Pernapasan 

Merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru kronis dan 

obstruktif misalnya bronkitis dan emfisema. Gejala yang ditimbulkan 

berupa batuk kronis, berdahak dan gangguan pernapasan. 

4) Merokok dan Kehamilan 

Wanita perokok selama kehamilan akan lebih besar mengalami keguguran, 

kematian bayi atau bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Penelitian 

menunjukkan adanya hubungan langsung antara merokok selama 

kehamilan dan resiko sindrom kematian bayi secara mendadak. 
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5) Merokok dan Alat Perkembangbiakan 

Merokok dapat mengurangi akan terjadinya konsepsi (memiliki anak), 

fertilitas pria ataupun wanita perokok akan mengalami penurunan, nafsu 

seksual juga akan mengalai penurunan dibandingkan dengan bukan 

perokok. Wanita perokok akan mengalami meopause lebih cepat 

dibandingkan dengan yang bukan perokok. 

6) Merokok dan Alat Pencernaan 

Sakit maag lebih banyak dijumpai pada orang-orang yang merokok karena 

adanya penurunan tekanan pada ujung bawah dan atas lambung sehingga 

mempercepat terjadinya sakit maag. 

7) Merokok Meningkatkan Tekanan Darah 

Merokok sebatang perhari akan meningkatkan tekanan darah sistolik 10-

25 mmHg serta menambha detak jantung 5-20 kali per 1 menit. 

8) Merokok Membuat Lebih Cepat Tua 

Rokok mengakibatkan kulit menjadi mengerut, kering, pucat dan 

mengeriput terutama di daerah wajah dikarenakan bahan kimia yang ada 

dalam rokok mengakibatkan vasokontriksi pembuluh darah darah tepi dan 

di daerah terbuka misalnya pada wajah. Wajah perokok akan menjadi lebih 

tua, mengeriput, kecoklatan dan berminyak. 

9) Kanker Mulut 

Merokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan gigi dan penyakit 

gusi. 
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10) Osteoporosis 

Karbon Monoksida (CO) dalam asap rokok dapat mengurangi daya angkut 

oksigen darah perokok sebesar 15% mengakibatkan kerapuhan tulang 

sehingga lebih udah patah patah dan membutuhkan waktu 80% lebih lama 

untuk penyembuhan. Perokok juga lebih mudah menderita sakit tulang 

belakang. 

11) Katarak 

Merokok mengakibatkan gangguan pada mata, perokok mempunyai 50% 

lebih tinggi terkena katarak bahkan bisa mengalami kebutaan. 

12) Kerontokan rambut 

Merokok menurunkan sistem kekebalan tubih lebih mudah terserang 

penyakit seperti lupus erimatosus yang menyebabkan kerontokan rambut, 

ulserasi pada mulut, kemerahan pada wajah, kulit kepala dam tangan. 

13) Impotensi 

Merokok dapat meningkatkan disfungsi ereksi sekitar 50% pada laki-laki 

beruia 30-40 tahunan. Ereksi tidak dapat terjadi bila darah tidak mengalir 

bebas ke penis. Oleh karena itu pembuluh darah harus dalam keadaan baik. 

Masalah erksi ini merupakan peringatan awal bhawa tembakau telah 

merusak area lain dari tubuh. 

 

Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok bukan hanya untuk para perokok aktif, tetapi 

juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Perokok pasif adalah setiap orang yang 

secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari perokok aktif.
29

 

Atau secara umum perokok pasif adalah setisp orang yang tidak merokok tetapi 
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 Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok. 
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menghisap Environmental Tobacco Smoke (ETS) yaitu asap rokok utama dan asap 

rokok sampingan yang dihembuskan kembali oleh perokok. 

 

Bagi orang yang tidak merokok asap rokok pasti sesuatu yang tidak 

menyenangkan dan sangat mengganggu. Resiko yang ditimbulkan juga sangat 

berbahaya seperti meningkatnya resiko kanker paru-paru dan serngan jantung, 

meningkatnya resiko penyakit saluran pernafasan seperti paru-paru dan bronkhitis, 

iritasi pada mata yang menyebabkan rasa sakit dan pedih, bersin dan batuk-batuk 

karena alergi, sakit pada tekak, efosagus, kerongkongan, dan tenggorokan, sakit 

kepala sebagai reaksi penolakan nikotin, dan sesak nafas. 

 

Setiap orang memiliki hak-hak untuk hidup sehat, adapun hak-hak tersebut 

meliputi:
30

 

1) Hak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok. 

2) Hak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok 

bagi kesehatan. 

3) Hak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok. 

 

Menurut penelitian terhadap 1.263 pasien kanker paru-paru yang tidak pernah 

merokok, terlihat bahwa mereka yang menjadi perokok pasif dirumah akan 

meningkatkan resiko kanker paru-paru hingga 18%. Apabila hal ini terjadi dalam 

waktu yang lama (30 tahun lebih) resikonya akan meningkat menjadi 23%. 

Sedangkan perokok pasif di lingkungan kerja atau kehidupan sosial, rsiko kanker 

paru-paru akan meningkat menjadi 16% apabila hal ini berlangsung dalam waktu 

yang lama (20 tahun lebih) akan meningkat resikonya menjadi 27%. Mereka yang 
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 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
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dikelilingi oleh asap rokok akan lebih cepat meninggal dibandingkan dengan 

mereka yang hidup dengan udara bersih, dan angka kematiannya meningkat 15% 

lebih tinggi.
31

 

 

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) berpendapat bahwa, 

sebanyak 25% zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh 

perokok, sedangkan 75% beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke tubuh 

orang-orang disekelilingnya. Dengan demikian perokok pasif sama berbahayanya 

dengan perokok aktif karena zat-zat yang berbahaya tersebut tidak terfilter oleh 

perokok pasif, sedangkan racun rokok dalam tubuh perokok aktif terfilter melalui 

ujung rokok yang dihisap namun besar kemungkinan perokok aktif juga akan 

menghiru kembali asap rokok yang dihasilkan.
32
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 Bambang Trim, Merokok Itu Konyol, Ganeca Exact, Jakarta, 2006, hlm 17. 
32

Ibid, hlm 18. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan 

caramelakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu 

yangberdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang 

cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya 

ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sitematis). 
33

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka pendekatan masalah dalam 

penelitian ini akan dilakukan secara yuridis dan empiris; 

1. Pendekatan secara Yuridis 

Pendekatan secara yuridis merupakan  pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat 

kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini lebih 

khusus terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  

2. Pendekatan secara Empiris 

Pendekatan secara empiris merupakan pendekatan yang dilakukan melalui 

pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan 
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 Abulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm.57 
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terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan 

dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

 

3.2. Sumber Data  

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil 

wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri :  

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lainnya.
34

 Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan 

Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:  

a. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.  

 

b. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara.  

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.  

                                                           
34

 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, 

hlm. 33-37. 
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e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan.  

f. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011 tentang Pedoman 

Kawasan Tanpa Rokok. 

g. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap 

Rokok.  

h. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 

4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.  

i. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat 

Kerja dan Sarana Kesehatan.  

j. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok.  

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan 

memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, 

literatur maupun data-data lainnya. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya 

karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 

ditempuh prosedur sebagai berikut:
35

 

1. Studi Kepustakaan (Library Research)  

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami 

berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

dengan berbagai sumber.  

2. Studi Lapangan (Field Reasearce)  

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 

penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara kepada 

narasumber, yaitu :  
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Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176. 



42 
 

a. Ibu Diah Kusumaningrum, S.KM Selaku Seksi 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di 

Dinas Kesehatan Kota Metro 

b. Bapak Aziz Mabrur, S. Sos Selaku Kasubag Umum dan 

Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 

c. Ibu Sri Wahyuningsih Selaku Kasubag Kepegawaian di 

RSUD. Jend. A. Yani Kota Metro . 

d. Bapak Hartono Selaku Masyarakat Perokok di Kota Metro 

e. Bapak Aji Selaku Pengurus Masjid Taqwa Kota Metro 

 

 

3.3.2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan 

pengolahan data dengan cara: 

a. Seleksi Data 

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, 

keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman 

satuan data yang digunakan, dan sebagainya. 

c. Klasifikasi Data 
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Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan 

memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan 

ditentukan oleh peneliti. 

d. Penyusunan Data 

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data.  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian  

 

3.4. Analisis Data 

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan 

perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Dalam proses analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni 

rangkaian data yang telah disusun secara sistematik menurut klasifikasinya 

dengan memberi arti terhadap data tersebut menurut kenyataan yang diperoleh 

dilapangan dan disusun dalam uraian kalimat-kalimat sehingga menjadi benar-

benar merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian disusun suatu 

kesimpulan atas dasar jawaban dari hasil penelitian tersebut dan selanjutnya 

disusun saran-saran dari peneliti untuk perbaikan atas permasalahan yang 

dihadapi. 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Peraturan Daerah Kota Metro No 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di kawasan Dinas Kesehatan Kota Metro, Dinas Tata Kota dan 

Lingkungan Hidup, dan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro  telah 

diterapkan oleh pemilik,pengelola, manajer, pimpinan dan pihak yang 

bertanggung jawab darimasing-masing kawasan. Penerapan di Dinas 

Kesehatan Kota Metro dan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup sudah 

berjalan cukup baik karena di masing-masing Instansi tersebuh 

menyediakan Ruangan Khusus bagi perokok.  

Sedangkan untuk penerapan diRSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro  

sampai saat ini masih belum bias berjalan dengan optimalkarena mayoritas 

pengujung pasien adalah perokok dan sulit untuk memahami bahwasannya 

kawasan Rumah sakit adalah kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu 

untuk tingkat pelanggaran di lingkungan sekitar Rumah sakit seperti loby, 

parkiran,kantin,koridor masih sangat tinggi. 
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2) Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro 

No 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasanDinas 

Kesehatan Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, dan 

RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro antara lain masih kurangnya 

kesadaran masyarakat tentangbahaya rokok bagi kesehatan, masih 

kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan DaerahKota Metro No 4 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh pihak yang 

bertanggung jawab, dan kurangnya sosialisasi penyampaian informasi dari 

pengawas internal. Peraturan Daerah Kota Metro No 4 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok selain itu para petugas atau aparat penegak hukum 

kurangmampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada 

pemilik,pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa 

Rokokyang melakukan pelanggaran. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan 

diatas, terdapat saran yang diajkuan penulis sebagai bahan masukan, adalah 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Metro No 4 

Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat baiksecara 

langsung maupun melalui media massa seperti televisi, koran dan radio 

dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada 

masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung 
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pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No 4 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok  

 

2) Sebaiknya disediakan tempat khusus merokok di masing-masing kawasan 

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro No 4 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga  perokok tidak akan 

merokok di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa 

Rokok jadi dengan demikian untuk masyarakat yang tidak merokok tetap 

dapat menikmati hak nya untuk menghirup udara yang bersih. 
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