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ABSTRAK 

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA 

METRO NO.4 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

 

Oleh 

SATYA WIRATAMAS PRIYANGGA  

Pemerintah Kota Metro menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini dibentuk 

bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok,     

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta 

untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk 

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

Tanpa Rokok tersebut pada kenyataannya masih menimbulkan masalah dalam hal 

penegakan hukumnya dikarenakan masih ditemui banyaknya pelanggaran 

terhadap Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa 

pelanggaran tersebut belum dikenakan sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam 

pasal ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga tidak 

menimbulkan kesadaran masyarakat untuk takut merokok di Kawasan Tanpa 

Rokok. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi 

pidana terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro dan apakah faktor – faktor penghambat 

aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap Kawasan Tanpa 

Rokok di Kota Metro.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta 

dan pendekatan perundang-undangan.Pendekatan perundang undangan dilakukan 

dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan 

permasalahan dilapangan. Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan 

nyata sesungguhnya dilapangan dengan mewawancarai para narasumber yang 

terkait. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat 

deskriftif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: penerapan 

sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Fakta kenyataan dilapangan bahwa masyarakat masih bebas merokok dikarenakan 

upaya penegakan hukumnya tidak terlaksana serta terkesan disepelekan 

keberlakuannya. Sanksi pidana yang termuat didalam Peraturan Daerah tersebut 



 
 
 

Satya Wiratamas Priyangga 

belum optimal dan sunggh-sungguh diterapkan sebagai cara efek jera bagi setiap 

pelanggar. Diketahui bahwa belum adanya penegakan hukum sesuai Peraturan 

Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 dikarenakan adanya faktor – faktor penghambat 

yang menjadi kendala penerapan sanksi pidana tersebut. Faktor penghambat 

utama  adalah faktor sarana atau fasilitas. Para aparat penegak hukum sepakat 

bahwa Pemerintah Kota Metro dalam hal ini sebagai pembuat Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum 

mengoptimalkan biaya operasional bagi aparat penegak hukum dalam melakukan 

pelaksanaan sidak bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok serta menyediakan 

Kawasan Merokok untuk mencegah pelanggaran. 

Saran dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan terhadap penindakan bagi 

pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro agar dilakukan dengan upaya 

preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa sosialisasi dan pemberian 

informasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Upaya represif dilakukan dengan cara 

menerapkan secara optimal sanksi pidana bagi pelanggar melalui mekanisme 

sidang tindak pidana ringan. Pemerintah Kota Metro agar dapat memberi 

dukungan  sarana dan fasilitas area khusus merokok dan melalui dana operasional 

pelaksanaan sidak kepada tim penegak hukum Peraturan Daerah Kota Metro 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro serta 

perlunya kesadaran masyakarat untuk dapat mentaati peraturan tersebut. 

Kata Kunci :Penerapan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Merokok merupakan kegiatan yang sudah membudaya di kalangan masyarakat 

Indonesia, selain sebagai alat atau sarana pergaulan ,merokok telah menjadi 

kebutuhan bagi mereka yang sudah kecanduan rokok. Menghirup asap rokok 

orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri karena 85,4% 

perokok aktif merokok dalam rumah bersama anggota keluarga sehingga 

mengancam keselamatan kesehatan lingkungan
1
. 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm 

dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah 

dicacah.
2
Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar 

asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.Rokok biasanya dijual 

dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan 

dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-

bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan 

perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya 

kanker paru-paru atau serangan jantung ,walaupun pada kenyataan itu hanya 

                                                      
1
 Hufron Sofianto,Mengenai Budaya Merokok Bagi Kesehatan,Bogor,Horizon,2010.hlm.3. 

2
 Ernest Caldwell,Berhenti merokok,Jakarta,Lkis,2009.hlm.2. 



2 

 

tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 

Angka 3, Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 

dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum,Nicotiana 

Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin 

dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan
3
. 

Asap rokok bukan hanya berdampak bagi perokok saja,tetapi juga berdampak 

kepada perokok pasif, perokok pasif merupakan seorang penghirup asap rokok 

dari orang yang sedang merokok. Akibatnya lebih berbahaya dibandingkan 

perokok aktif.Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat 

dari bahaya perokok aktif. Setyo Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan 

Masyarakat Indonesia mengatakan, sebanyak 25 persen zat berbahaya yang 

terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok, sedangkan 75 persennya 

beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya.
4
 

Pelayanan kesehatan merupakan upaya peningkatan kesehatan secara luas untuk 

seluruh masyarakat.Kesehatan itu sendiri meliputi kesehatan badan, rohani dan 

sosial, dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 

perlindungan terhadap kesehatan sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 28H 

ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

                                                      
3
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 19.00 WIB. 

4
Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
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berhak memperoleh pelayanan kesehatan.sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Untuk 

mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi semua orang pemerintah 

telah membuat berbagai kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolahan lingkungan hidup.
5
 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis”.Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan tentang Kewajiban. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 

9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Pasal 9 ayat (1) menyebutkan:“Setiap orang 

berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Sedangkan ketentuan Pasal 9 ayat 

(2) mengatur: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya 

meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan 

pembangunan berwawasan kesehatan”. Dengan demikian, pada dasarnya 

kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, masa kini, 

maupun masa yang akan datang, sehingga jangkauannya sangatlah luas. Dalam 

sejarah perkembangannya pun telah terjadi perubahan orientasi nilai dan 

pemikiran tentang upaya memecahkan masalah kesehatan, yang pada hakekatnya 

berkembang sejalan dengan proses perkembangan teknologi dan sosiologi budaya.  

                                                      
5
 Basuki Surodjo, 2013, Stop Smoking For Good, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 4. 
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Dua pertiga penduduk Indonesia terpapar asap rokok secara pasif. Sasaran 

penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diatur dalam Surat Keputasan 

Kementerian Dalam Negeri, untuk tujuan melindungi terutama perokok yang pasif 

ini.Saat ini sementara sudah 28 provinsi di mana terdapat 103 kabupaten/kota di 

dalam cakupannya yang memiliki perda/pergub/perwali/surat edaran tentang 

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Daerah lain juga terus didorong untuk 

menerapkan kebijakan tersebut.
6
 

Mengantisipasi dampak buruk dan bahaya yang disebabkan rokok terhadap 

kesehatan manusia Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan setiap 

Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, kewenangan 

pembentukan Kawasan Tanpa Rokok tersebut tercantum pada Pasal 115 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan 

bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya 

tersebut. 

Pemerintah membuat peraturan tentang larangan merokok di Kawasan Tanpa 

Rokok, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan 

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

mempromosikan produk tembakau. Pemerintah Indonesia telah menyusun 

beberapa peraturan terkait upaya pengendalian udara akibat asap rokok serta 

pengembangan kawasan tanpa rokok, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur Kawasan Tanpa 

                                                      
6
http://www.kompak.co/kawasan-tanpa-rokok/diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 19.30 

WIB. 
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Rokok.
7
Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam negeri Nomor 

188/Menkes/PB/1/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. 

Kawasan yang mencakup menurut Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 

Tentang Kesehatan terdapatdalam Pasal 115 yaitu : (a) Fasilitas pelayanan 

kesehatan;(b) Tempat proses belajar mengajar,(c) Tempat anak bermain;(d) 

Tempat ibadah;(e)Angkutan umum;(f) Tempat kerja. 

Pengendalian dalam konsumsi rokok, banyak daerah – daerah di Indonesia 

melakukan inisiatif pengembangan Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu 

upaya efektif dalam pengendalian konsumsi rokok dan melindungi perokok pasif 

dari bahaya asap rokok, seperti DKI Jakarta, Bali, Bandung dan lainya
8
. Merokok 

ditempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah 

tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak 

berbahaya,sehingga hanya perlu dijatuhi sanksi pidana kurungan dan 

denda.Terdapat  dalam  KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  Bab  II 

Pasal 10, Pidana terdiri atas : 

a. Pidana pokok : 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara 

3. Pidana kurungan 

4. Pidana denda 

5. Pidana tutupan 

b. Pidana Tambahan : 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim 

                                                      
7
Ibid. 

8
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/sanksi-pidana-bagi-pelanggar-kawasan-dilarang-

merokokpada tanggal 16  november 2016 pukul 22.00 WIB. 
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Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar kawasan tanpa rokok terdapat 

dalam Pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa 

rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”Sanksi pidana yang dijatuhkan pada 

pelanggar Kawasan Tanpa Rokok yaitu hanya pidana denda saja,yaitu tindakan 

masyarakat yang berupa penghukuman.Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain 

maka ia boleh menuntut penggantian kerugian atas kerugiannya.Penjatuhan 

pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka 

pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh 

hakim,khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.
9
 

Salah satu kota yang mengimplementasikan adanya sanksi pidana didalam 

Peraturan Daerah adalah Kota Metro. Termuat pada Peraturan Daerah Kota Metro 

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tentunya didalam 

Peraturan Daerah ini menjelaskan daerah mana yang disebut Kawasan Tanpa 

Rokok terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu
10

 : 

Kawasan Tanpa Rokok antara lain: 

1. tempat sarana kesehatan; 

2. tempat proses belajar mengajar; 

3. tempat kegiatan anak-anak; 

4. tempat ibadah; 

5. angkutan umum; 

6. tempat kerja; 

7. tempat umum; 

8. tempat sarana olah raga; 

                                                      
9
 Niniek Suparni,Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,Jakarta:Sinar 

Grafika,2007,hlm 50. 
10

 Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa rokok pasal 7 ayat (2) 
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9. tempat laiinya yang ditetapkan. 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 memuat adanya sanksi pidana 

yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) yaitu
11

 : 

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 5 diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp200.000,-(dua 

ratus ribu rupiah). 

Hasil pra survey yang sebelumnya penulis lakukan dengan mewawancarai salah 

satu pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Metro.Sampai saat 

ini ia belum pernah menemui adanya kasus mengenai pelanggaran tentang 

larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang berlanjut diatas meja 

pengadilan baik berupa pidana kurungan maupun pidana denda. Kenyataan yang 

terjadi kasus hukum dilapangan bahwa penerapan Peraturan Daerah ini belum 

efektif dilaksanakan dengan baik hanya berupa teguran dan peringatan padahal 

peraturan daerah ini sangatlah efektif apabila diterapkan secara sungguh-sungguh 

untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. 

Penerapan sanksi pidana pelanggar Kawasan Tanpa Rokok ini juga terkendala 

dengan masih kurangnya pemerintah menyediakan tempat khusus bagi perokok 

hal ini yamg akan selalu menjadi persoalan dalam hal penegakannya dan tidak 

salah juga bila seseorang tetap merokok di sembarang tempat diakibatkan 

persoalan diatas.
12

 Contoh kasus yang terjadi pun seolah tidak ada tindakan berarti 

dalam penegakan sanksi pidana didalam Peraturan Daerah tersebut. Penulis masih 

melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan berkaitan Kawasan Tanpa Rokok 

ini. Tidak adanya kesadaran ditambah tidak adanya pengawasan menjadi 

                                                      
11

Ibid. 
12

http://www.detiklampung.com/berita-3226-metro-terapkan-kawasan-tanpa-rokok.html diakses 

pada tanggal 18 Desember pukul 17.00 WIB. 
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permasalahan utama penegakan hukum bagi setiap pelanggar.Hasil survey lokasi 

Kawasan Tanpa Rokok penulis melihat di Masjid Taqwa, Taman Kota Metro, 

Puskesmas Metro Pusat Bahkan lingkungan Kantor pemerintah daerah Kota 

Metro banyak sekali masyarakat merokok secara sembarangan. Padahal, sudah 

terdapat papan plang penjelasan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perlunya 

kesadaran para masyarakat serta petugas Satpol Pamong Praja yang merazia 

adalah salah satu cara yang tepat untuk menertibkan dan menerapkan sanksi 

pidana. Ditambah dengan dalam hal penegakan sanksi pidana denda dapat saja 

langsung dilakukan sidang ditempat agar penerapan Peraturan Daerah tersebut 

dapat berjalan efektif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas,Penulis tertarik 

untuk mengangkat judul skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam 

Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukan adanya jarak antara 

harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan 

paparan yang telah dikemukakan di atas, untuk memudahkan pembahasan maka 

yang diajukan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2014 Kota Metro tentang Kawasan tanpa Rokok? 
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2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sanksi pidana dalam 

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 Kota Metro tentang Kawasan Tanpa 

Rokok? 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian ini 

meliputi  ilmu  hukum  pidana  dalam  penerapan  sanksi  pidana  dalam peraturan 

daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan,yang merupakan ruang lingkup kajian hukum pidana(studi kasus di 

Kawasan Tanpa Rokok Kota Metro).Penelitian dilaksanakan pada tahun 

2016/2017. 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana 

denda terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana 

terkait penerapan sanksi terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, 

khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan penerapan saksi 

pidana  dalam Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum 

kepada aparat penegak hukum dalam melakukan kajian terhadap hukum pidana di 

bidang kesehatan melalui penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah kota 

Metro nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Selain itu pula sebagai 

salahsatu syarat unutk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017 . 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abtraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan mengadakan kesimpulan 

terhadap dimensi- dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.Pada 

umumnya teori bersumber dari undang-undang ,buku atau karya tulis bidang ilmu 

dan laporan penelitrian tersebut. Adapun Teori yang dipakai adalah Peraturan 
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Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Teori 

pemidanaan dan Teori faktor-faktor penghambat . 

Sanksi pidana terhadap para perokok di Kawasan Tanpa Rokok termuat didalam 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 didalam Ketentuan Pidana 

Pasal 28 yaitu: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (Tiga) hari atau denda paling banyak Rp 200.000,-

(dua ratus rupiah) 

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa 

tindakan pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian 

bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau 

mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

 

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian 

atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem 

pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudut fungsional (dari sudut 

bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai 

Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali-

sasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-

undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau 

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) 

pidana. 

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan 

munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari 

perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana 
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dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam 

perkembangannya sebagai berikut:  

1. Teori Absolut/Teori pembalasan (Vergeldings Theorien). Menurut teori ini 

pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan 

atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori 

Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 

praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 

keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). 

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang 

bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah 

dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada 

terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi 

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus 

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan 

sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
13

 

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) Teori relatif atau teori tujuan, 

berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan 

tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori 

absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman 

artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 

                                                      
13

 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11. 
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emperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, 

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 

bermanfaat untukmelindungi masyarakat menuju kesejahteraan 

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 

pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan 

yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale 

preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum 

(general preventie) yang ditujukan ke masyarakat.
14

 

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk 

memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan 

melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen ”terdapat tiga macam 

memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, 

dan perbaikan moral.” Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam 

hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir 

si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan 

moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang 

bermoral tinggi.
15

 

 

                                                      
14

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, alumni, bandung 1998, hlm. 

17 
15

Wirjono Projdodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika. Aditama,  

Bandung 2003. hlm 26. 
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3. Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien)  

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan 

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif 

(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini 

bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan 

sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 

tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide 

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 

perilaku terpidana di kemudian hari. 

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan 

pandangan sebagai berikut :
16

 

1.Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat.  

2.Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.  

3.Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya 

sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi 

harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya. 

                                                      
16

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.1988, hlm 47. 
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Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para 

ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin 

unsur pembalasan dan prevensi seimbang.Yang pertama, yaitu menitik beratkan 

unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup 

mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi 

lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Dan karena hanya akan diterapkan jika 

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum 

tersebut.
17

 

Menurut Soerjono Soekanto, penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah 

bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:
18

 

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakanhukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak 

bertentangan dengan hukum. 

 

                                                      
17

Ibid,hlm.50. 
18

Soerjono Soekanto, Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1986, hlm.8-10. 
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2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana dan fasilitas 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankanperan semestinya. 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran 

hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum 

yang baik. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum 

adat.Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam 
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penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan 

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin 

mudah menegakannya 

2. Kerangka Konseptual 

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normative 

maupun hukum empiris. Biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi 

tertentu atau telah dijalankan lebih lanjut dari konsep-konsep tertentu.
19

sumber 

konsep adalah undang-undang,buku/karya tulis, laporan, penelitian, ensiklopedia , 

kamus,dan fakta/peristiwa. Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka akan dikemukakan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan 

istilah-istilah yang dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini yaitu sebagai 

berikut : 

a. Penerapan yaitu pelaksanaan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya 

pemidanaan.Suatu pemidanaan dikatakan diterapkan apabila tujuan yang ingin 

dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.
20

 

b. Sanksi Pidana adalah.suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada 

seseorang yang b ersalah melakukan perbuatan yjang dilarang oleh hukum 

pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan 

tindak pidana. 

                                                      
19

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. 1986 .hlm.124.
 

20
Niniek Suparni.Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.Jakarta.Sinar 

Grafika.2007.hlm.41. 
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c. Peraturan Daerah adalahPeraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah (gubernur atau bupati/walikota).
21

 

d. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok.Dalam peraturan daerah ini menyebutkan adanya penerapanan sanksi 

pidana yaitu pidana kurungan dan pidana denda bagi setiap pelanggar. 

e. Kawasan Tanpa Rokok (KTR), adalah ruangan atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, 

mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 
22

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar skripsi ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk 

memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi skripsi ini, maka perlu 

dipaparkan sistematika penulisan. Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) Bab 

yang terdiri dari: 

I.PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan, dan Ruang 

lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis 

konsepsional dan diakhiri dengan sistematika Penulisan. 

 

                                                      
21

http://diki-arif.blogspot.co.id/2009/10/apakah-yang-dimaksud-perda-peraturan.html diakses pada 

tanggal 12 Desember 2016 pukul 22.00 WIB. 
22

Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung 

zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
http://diki-arif.blogspot.co.id/2009/10/apakah-yang-dimaksud-perda-peraturan.html


19 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang 

pembuktian pembahasan permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah yang 

akan dibahas yang terdiri dari Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah 

Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Substantif, Pengertian sanksi pidana, 

Pengertian peraturan daerah, Gambaran umum Kota Metro, Pengertian rokok dan 

kawasan tanpa rokok, Pengertian, Tugas, Dan fungsi dan wewenang satuan polisi 

pamong praja. 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh 

dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 

IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebagai bagian dari hasil penyajian data dan analisis terhadap data yang diperoleh 

dari hasil penelitian, yakni mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok“. 

Adapun dalam menganalisa data tersebut, penulis melakukan suatu kajian yang 

bersifat normatif berdasarkanketentuan hukum pidana positif yang berlaku di 

Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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V PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari 

serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi 

masukan-masukan yang penulis harapkan demi masa depan Untuk mewujudkan 

derajat kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Serta untuk 

memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam membuat peraturan 

daerah didalam konsep pemberian sanksi yang efektif. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Ditinjau dari Aspek 

Hukum Pidana Substantif. 

Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai 

dengan Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh 

ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh 

undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 tersebut menjadi pedoman 

pembentuk Undang-undang dalam menentukan garis kebijakan pemidanaan dalam 

undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut 

dengan peraturan pelaksanaannya (termasuk Peraturan Daerah).Garis kebijakan 

yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana substantif dalam 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya mengacu 

pada ketentuan umum KUHP. 

Penerapan sanksi pidana yang demikian ini tidak dapat dilepaskan dari anggapan 

yang memandang bahwa KUHP sebagai induk dari keseluruhan peraturan pidana, 

sehingga praktik legislatif tampaknya menggunakan pola pemidanaan menurut 

KUHP sebagai acuan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-

undangan pidana lainnya.  
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Beberapa ketentuan hukum pidana substantif dalam KUHP yang dijadikan acuan 

atau pedoman antara lain berkenaan dengan kualifikasi tindak pidana, perumusan 

sanksi pidana, jenis sanksi pidana, jumlah atau lamanya ancaman pidana. Namun 

dalam kenyataannya, ada beberapa ketentuan hukum pidana substantif dalam 

KUHP yang diterapkan dalam pemidanaan di Peraturan Daerah mengalami 

kendala dalam penerapannya. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan 

pembaharuan hukum pidana substantif yang ada dalam KUHP. Ketentuan hukum 

pidana substantif dalam KUHP yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam 

pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan perubahan mendasar. Seberapa 

jauh perubahan mendasar hukum pidana substantif tersebut mampu menunjang 

kebijakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah, akan dibahas dalam uraian 

dibawah ini. 

1. Pola Jenis Sanksi Pidana  

Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah selama ini mengacu pada jenis-jenis 

pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan 

yakni, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan 

barang-barang tertentu. Selain menggunakan sanksi pidana yang diatur dalam 

KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi.  

Penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya 

merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur 

didalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar.Pada umumnya tidak ada 

gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para 
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warga dalam perundang-undangan administrasi, manakala aturan-aturan tingkah 

laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara
23

. 

W.F Prins mengemukakan seperti yang dikutip Philipus M. Hadjon “hampir setiap 

peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri “in cauda venenum” dengan 

ketentuan pidana (“in cauda venenum” secara harfiah berarti: ada racun di 

ekor/buntut).35 Berkaitan dengan hal tersebut, Paulscholten mengemukakan pula 

bahwa hukum pidana memberikan sanksi luar biasa, baik kepada beberapa kaidah 

hukum umum, maupun kepada peraturan hukum administrasi.
24

 

Keberadaan sanksi pidana dalam hukum administrasi ini menurut Barda Nawawi 

Arif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum 

pidana sebagai sarana untuk menegakkan/ melaksanakan hukum administrasi atau 

dengan kata lain merupakan bentuk “fungsionalisasi/ operasionalisasi/ 

instrumentaliasi hukum pidana di bidang hukum administrasi”.
25

Siti Sundari 

Rangkuti mengemukakan bahwa fungsi sanksi pidana administrasi terutama 

mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi 

pidana administrasi ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh 

ketentuan yang dilanggar tersebut.
26

 Keberadaan sanksi pidana dalam hukum 

administrasi sangat erat kaitannya dengan usaha-usaha pencapaian tujuan 

peraturan-peraturan hukum administrasi itu sendiri. 

                                                      
23

 Philipus, M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada 

University,Yogyakarta,2011,hlm.245. 
24

 Ibid,  
25

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, 

Bandung. hlm. 90. 
26

 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,Airlangga 

University Press,1996,hlm. 192 - 193.  
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2. Pola Perumusan Sanksi Pidana  

Jenis pidana diancamkan dalam Peraturan Daerah, untuk pidana pokonya yaitu 

pidana kurungan dan pidana denda dirumuskan dengan menggunakan perumusan 

alternatif. Perumusan sanksi pidana kurungan dan denda secara alternatif ini 

merupakan salah satu bentuk perumusan pidana pokok yang ada dalam KUHP 

disamping 8 (delapan) bentuk perumusan lainnya. Pola perumusan yang ada 

dalam peraturan daerah tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalam Pasal 236 ayat (2) menyatakan 

sebagai berikut:  

“Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.  

Perumusan diatas, pidana pokok berupa kurungan sudah disebutkan terlebih 

dahulu daripada denda yakni untuk menunjukkan bahwa pidana kurungan 

diangggap lebih berat dibandingkan pidana denda. Pidana tambahan berupa 

perampasan barang-barang tertentu pencantumannya hanya bersifat fakultatif, 

namun untuk dapat dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik. 

Perumusan sanksi pidana secara alternatif tersebut dimaksudkan agar hakim 

dalam menjatuhkan putusan memiliki kesempatan untuk memilih jenis pidana yan 

ditentukan dalam pasal yang bersangkutan. Konsekuensi dengan adanya 

kesempatan memilih jenis pidana tersebut, pada kenyataan hakim lebih cenderung 

untuk memilih pidana kurungan daripada pidana denda. Hakim biasanya 

memandang pidana kurungan dianggap lebih berat daripada pidana denda, 

sehingga pidana kurungan dianggap lebih efektif untuk  
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dijatuhkan pada terpidana. Ketentuan seperti ini tentu sangat tidak mendukung 

upayauntuk menghindari dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan dalam 

jangka waktu yang pendek seperti yang selama ini dikembangkan.   

Hal-hal yang disebutkan di atas bisa terjadi sebab selama ini di dalam KUHP tidak 

ada ketentuan umum yang mengatur mengenai pedoman penerapan perumusan 

sanksi pidana alternatif. Ketentuan tersebut, bahwa diketahui dalam menghadapai 

perumusan pidana alternatif hakim harus mengingat hal-hal sebagai berikut:  

1. Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan, dan  

2. Lebih mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya 

pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan 

pemidanaan.
27

 

Ketentuan pedoman penerapan pidana alternatif tersebut apabila dapat diterapkan 

dalam Peraturan Daerah yang selama ini ada, maka kecenderungan untuk 

menjatuhkan pidana kurungan (perampasan kemerdekaan jangka pendek) dapat 

dihindari. Selain itu, ketentuan demikian akan lebih mengefektifkan pelaksanaan 

pidana denda terutama yang menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah. Bertolak 

dari uraian tentang perumusan pidana di atas, maka penulis berpendapat bahwa 

dalam perumusan pidana untuk tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 

Daerah, harus lebih tepat dirumuskan pidana pokoknya secara alternatf antara 

pidana denda dan pidana kerja sosial. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 79 

ayat (1) konsep rancangan KUHP tahun 2000 yang menyatakan sebagai berikut:  

                                                      
27

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Op.Cit , hlm. 161. 
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“Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau 

pidana denda tidak lebih dari denda kategori I, maka pidana penjara atau pidana 

denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial”.  

Perumusan demikian tersebut, maka pidana kerja sosial tidak hanya digunakan 

sebagai pidana pengganti denda yang tidak bayar, melainkan juga sebagai 

alternatif pidana denda yang diancamkan terhadap delik pelanggaran Peraturan 

Daerah. Adanya pidana kerja sosial yang diancamkan terhadap pelaku 

pelanggaran Peraturan Daerah memberikan “fleksibilitas atau elastisitas 

pemidanaan” karena memberikan kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan 

pidana yang lebih sesuai dengan kondisi terdakwa dan perbuatan yang dilakukan 

(individualisasi pidana). Berkenaan dengan perumusan sanksi administrasi dalam 

Peraturan Daerah selama ini, dapat diketahui bahwa perumusan sanksi 

administrasi tidak terintegrasi dengan sanksi pidana. Artinya, sanksi administrasi 

itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh 

hakim/pengadilan. Perumusan sanksi administrasi yang tidak terintegrasi degan 

sanksi pidana tersebut menjadikan kendala tersendiri bagi upaya untuk 

menerapkan sanksi administrasi karena akan menambah rantai birokrasi dan 

menimbulkan inefisiensi.
28

 Sanksi administrasi yang dirumuskan berdiri sendiri 

tersebut menyebabkan penjatuhannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang 

ditunjuk diluar hakim/pengadilan.  

Barda Nawawi Arief sependapat seyogyanya jenis administratif diintegrasikan 

dalam sistem sanksi pidana atau sistem pertanggungjawaban pidana,
29

 maka 

dalam perumusan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah yang akan datang, 

                                                      
28

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan  

Kejahatan,Kencana Media Group,Jakarta, hlm.182 
29

 Ibid.  
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penulis beranggapan perlunya perumusan sanksi administrasi diintegrasikan 

dalam ketentuan pidana, baik sebagai pidana tambahan maupun sanksi tindak 

administrasi. Perumusan demikian, hakim dapat sekaligus mempertimbangkan 

kedua macam sanksi tersebut, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi 

dalam menjatuhkan putusan. Jika sanksi administrasi saja dipandang cukup, 

hakim tentunya tidak perlu menjatuhkan sanksi pidana. Namun apabila hakim 

berpendapat bahwa pelanggaran cukup serius misalnya pelanggaran Peraturan 

Daerah oleh korporasi, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi administrasi 

bersama-sama sanksi pidana.  

B. Pengertian tentang Sanksi Pidana 

Sejatinya ”pidana” hanyalah sebuah “alat“ yaitu alat untuk mencapai tujuan 

pemidanaan.
30

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, 

“pidana” adalah “hukuman”.
31

Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah 

sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat 

denganmasalah tindak pidana
32

.Masalah tindak pidana merupakan masalah 

kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk 

masyarakat.Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.Tindak pidana 

selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri.Sehingga 

apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin 

tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya 

dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. 

                                                      
30

Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit,Hlm. 98. 
31

Subekti dan Tjitrosoedibio,Kamus Hukum,Jakarta, Pradnya Paramita, 1980. Hlm. 83. 
32

Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.Hlm. 23. 
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Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidanasama sekali tidak dapat 

dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-

batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat 

dipenuhi secarasempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung 

memilikikepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga 

bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru 

muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak 

pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh danberkembang dalam masyarakat 

karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban 

sosial.Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan 

permahaman terhadap alat itu sendiri.Pemahaman terhadap pidana sebagai alat 

merupakanhal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan 

alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.Sudarto berpendapat yang 

dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
33

 

Filosofi hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan 

istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa 

apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) 

yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 

                                                      
33

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidan,Op.Cit. Hlm. 1. 
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Undang-undang hukum pidana.
34

Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus 

dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.
35

 

Menurut Moeljatno,
36

 istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf” merupakan 

istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-

istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk 

menggantikan kata “straf”.Moeljatno mengungkapkan jika “straf” diartikan 

“hukum” maka strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut 

beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupunhukum 

perdata. 

Pada waktu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie mulai berlaku di 

Indonesia berdasarkan Koninjklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, 

Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 junto Staatsblad tahun 1917 

Nomor 497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 

1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 

Wetboek vanStrafrechts voor Nederland Indie berdasarkan Pasal VI Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri 

dari  

1) Pidana mati; 

2) Pidana penjara; 

3) Pidana kurungan; 

4) Pidana denda ( oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah 

dengan pidana tutupan). 

Adapun pidana tambahan terdiri dari : 

                                                      
34

Lihat : R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya 

lengkap pasal demi pasal. Bogor. Politeia. 1996. Hlm. 35. Lihat juga : R. Sugandhi, KUHP 

dengan Penjelasannya. Surabaya. Usaha Nasional. 1980. Hlm. 12. 
35

Ibid. hlm. 42. 
36

Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Op.cit. Hlm. 2. 
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1) Pencabutan hak-hak tertentu, 

2) Perampasan barang-barang tertentu dan 

3) Pengumuman putusan hakim 

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan 

dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP 

dibentuk. Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada 

masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk 

mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo 

De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat 

menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, 

tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka 

yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan 

mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori 

tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.  

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori 

gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang 

beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan 

gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 

harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan 

tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan 

penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh 

melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.
37
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 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25 
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C. Pengertian tentang Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 

(gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Di Provinsi Aceh, Peraturan 

Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah 

Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.Pengertian peraturan 

daerah provinsi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai 

berikut : 

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam 

pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Walikota.Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala 

daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan Daereah dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan 

tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Daerah_Khusus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Daerah_Provinsi&action=edit&redlink=1
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perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 

tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah. 

Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Peraturan 

Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.Peraturan Daerah 

berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan Daerah 

disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan. Peratruran Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh 

Pemerintah Pusat.Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-

undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan 

kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. 

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala 

daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
38

 

Peraturan Daerah tetap mengacu pada peraturan hukum lebih tinggi di atasnya, 

sehingga tidak serta merta akan mengesampingkan aturan-aturan yang lebih 

tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih 

tinggi diatasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi tersebut. Oleh karena itu daya ikat dari Peraturan Daerah adalah hanya 

                                                      
38

http://diki-arif.blogspot.co.id/2009/10/apakah-yang-dimaksud-perda-peraturan.html diakses pada 

08 Desember 2016 pukul 23.15 WIB. 
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mengikat bagi setiap aspek-aspek kepentingan daerah, namun tidak berarti dengan 

berlaku mengikat secara lokal tersebut, sehingga pemerintah daerah menganggap 

bahwa pengawasan pemerintah terhadap peraturan daerah tidak ada. Justru 

kewenangan pembentukan peraturan daerah diberikan kepada daerah untuk 

melakukannya dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan hukum oleh 

pemerintah melalui institusi pemerintah yang berkompeten, yaitu Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kewenangan pembentukan 

peraturan daerah (PERDA) tersebut, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak 

otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah 

merupakan salah satu sarana penyelenggaraan otonomi daerah. 

D. Gambaran Umum Kota Metro 

Kota Metro adalah salah satu kota di provinsi Lampung, berjarak 45 km dari kota 

Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Luas total Kota Metro 68,78 Km² 

(26,54 mil2) dan peringkat luas 67. Kota Metro terletak padakordinat antara 5°6’ - 

5°8’ LS dan 105°17’ - 105°19’ BT. Jumlah penduduk Kota Metro pada tahun 

2013 adalah 151.559 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Metro adalah 2.206 

jiwa/km2. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Metro Pusat 

yakni 4.107 jiwa/km2,sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan 

penduduknya adalah Kecamatan Metro Selatan yaitu 1.023 jiwa/km2. 

 Batas wilayah kota Metro terdiri dari : 

• Sebelah Utara kecamatan Punggur dan Pekalongan kabupaten Lampung Timur. 

• Sebelah Selatan kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur. 

• Sebelah Barat kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur. 
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• Sebelah Timur kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah 

kecamatan Pekalongan dan Batanghari kabupaten Lampung Timur. 

Luas daratan Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan peraturandaerah 

Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan 

di Kota Metro. Wilayah administrasi pemerintahan Kota Metrodimekarkan 

menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan yang terdiridari : 

a) Kecamatan Metro Barat dengan luas wilayah 11,28 km², terdiri dari : 

1. Kelurahan Ganjar Agung 

2. Kelurahan Ganjar Asri 

3. Kelurahan Mulyojati 

4. Kelurahan Mulyosari 

b) Kecamatan Metro Pusat dengan luas wilayah 11,71 km², terdiri dari : 

1. Kelurahan Metro 

2. Kelurahan Imopuro 

3. Kelurahan Hadimulyo Barat 

4. Kelurahan Hadimulyo Timur 

5. Kelurahan Yosomulyo 

c) Kecamatan Metro Selatan dengan luas wilayah 14,33 km², terdiri atas : 

1. Kelurahan Margodadi 

2. Kelurahan Margorejo 

3. Kelurahan Sumbersari 

4. Kelurahan Rejomulyo 

d) Kecamatan Metro Timur dengan luas wilayah 11,78 km², terdiri atas : 

1. Kelurahan Iringmulyo 
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2. Kelurahan Yosodadi 

3. Kelurahan Yosorejo 

4. Kelurahan TejoAgung 

5. Kelurahan Tejosari 

e) Kecamatan Metro Utara dengan luas wilayah 19,64 km², terdiri atas : 

1. Kelurahan Banjarsari63 

2. Kelurahan Purwosari 

3. Kelurahan Purwoasri 

4. Kelurahan Karangrejo 

E. Pengertian Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm 

(bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-

daun tembakau yang telah dicacah.Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan 

dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung 

lainnya.Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan 

kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa 

tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan 

kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat 

ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung 

(walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi).
39

 

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian 

di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh.Pada abad 16, 

Ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah 
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Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa 

tembakau ke Eropa.Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan 

bangsawan Eropa.Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk 

keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-

mata.Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan 

merokok mulai masuk negara-negara Islam. 

Menurut riset 51,1 persen rakyat Indonesia adalah perokok aktif, tertinggi di 

ASEAN dan sangat jauh bedanya dengan negara-negara tetangga, misalnya: 

Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok 

berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, 

nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di 

antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indonesia adalah 

perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak.Telah banyak 

riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan, di 

samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit 

pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema.
40

 

Larangan merokok diKawasan Tanpa Rokokyaitu larangan merokok diruangan 

atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

memproduksi,menjual,mengiklankan dan/ mempromosikan produk tembakau. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 : Kawasan tanpa rokok adalah 
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ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau 

memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk 

tembakau.
41

 Tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok terdapat didalam 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115, yaitu
42

 :
 

a. Fasilitas pelayanan kesehatan 

b. Tempat proses belajar mengajar 

c. Tempat anak bermain 

d. Tempat ibadah 

e. Angkutan umum 

f. Tempat kerja 

g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan 

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 juga memuat tentang tempat 

kawsan tanpa rokok,yaitu terdapat dalam Pasal 1 : 

1. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. 

2. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang 

digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. 

3. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri 

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk 

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah 

keluarga. 

4. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa 

kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. 

5. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, 

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki 

                                                      
41

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa 

Rokok. 
42

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau 

sumber-sumber bahaya. 

6. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh 

masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-

sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, 

dan masyarakat. 

7. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat 

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
43

 

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 199 ayat 2 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja 

melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana 

denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
44 

Didalam Pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok juga memuat sanksi yang diterapkan kepada 

pelanggar kawasan tanpa rokok, yaitu : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf e dikenakan sanksi kepada: 

a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan 

b. badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau 

denda. 

Maka dari itu Pemerintah harus menyiapkan tempat khusus merokok sebagaimana 

dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu : 
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1. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f 

dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. 

2. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan:  

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan 

udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik: 

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan 

untuk beraktivitas; 

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan 

d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Metro no.4 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa 

rokok yaitu pasal 1: 

(1).Walikota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Walikota. 

(2).Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

1. tempat sarana kesehatan; 

2. tempat proses belajar mengajar; 

3. tempat kegiatan anak-anak; 

4. tempat ibadah; 

5. angkutan umum; 

6. tempat kerja; 

7. tempat umum; 

8. tempat sarana olah raga; 

9. tempat lainnya yang ditetapkan 

(3).Untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,g dan h dapat 

disediakan tempat khusus bagi para perokok. 

(4).Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memenuhi persyaratan: 

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan 

udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; 

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan 

untuk beraktivitas. 

c. jatuh dari pintu masuk dan keluar;dan 
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d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
45

 

F. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”. Pamong 

mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti 

kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan 

sebagai pengurus kota. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak 

jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah 

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 

menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.
46

 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja memiliki tugas yaitu: 

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
47

 

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan 

fungsi yaitu: 

a. penyusunan program dan pelaksanaan  penegakan Perda dan peraturan 

kepala daerah,penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakata serta perlindungan masyarakat; 
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b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah  

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala 

daerah,penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya; 

f. pengawasan terhadap masyarakat,aparatur,atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati peraturan kepala daerah;dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
48

 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang yaitu: 

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang 

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga mayarakat atau badan hukum 

yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala 

daerah; 

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan 

keputusan kepala daerah.
49
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik 

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun 

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.  pendapat 

Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
38

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu : 

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan 

mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan 

lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang 

akan diteliti, yaitu Penegakan hukum sanksi pidana dalam peraturan daerah 

Kota Metro nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. 
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b. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data 

primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui 

kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan 

aparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang 

bagaimana Penegakan Hukum Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kota 

Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustakadengan 

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan 

asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas.
39

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber 

dari dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.  

Dengan begitu data primer adalah data  yang diperoleh secara langsung dengan 

wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

 

2. Sekunder Data  
                                                      
39
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Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, 

doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, 

mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan 

dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain: 

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

a. Bahan Hukum Primer,antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

4. Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok. 

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan 

laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupunpenjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-

literatur maupun media massa dan lain-lain. 
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C. Penentuan Narasumber 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh 

dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat 

atas objek yang diteliti.
40

 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu 

penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data 

lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan 

dalam penelitian ini.  

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Polisi Pamong Praja Kota Metro      = 1 orang 

2. Penyidik pada Polres  Kota Metro    = 1 orang 

3. Tokoh Masyarakat Kota Metro     = 1 orang 

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 orang+  

Jumlah        = 4 orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan data  

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur 

pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. 

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah 
                                                      
40

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175. 
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literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. 

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  

a. Identifikasi data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi 

data yang kurang lengkap.  

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.  

c.  Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis hingga memudahkan interpretasi data.  

E .Analisis Data  

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan 

penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu 

dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari 

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis 

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal 

yang umum ke hal-hal yang khusus. 



 

  

 

V.PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.Berdasarkan kenyataan dilapangan 

bahwa masyarakat masih bebas merokok dikarenakan upaya penegakan 

hukumnya tidak terlaksana serta terkesan disepelekan keberlakuannya. 

Sanksi pidana yang termuat didalam Peraturan Daerah tersebut belum 

optimal dan sunggh-sungguh diterapkan sebagai cara efek jera bagi setiap 

pelanggar.Hanya berupa teguran yang penah dilakukan oleh aparat 

penegak hukum yang tidak efektif untuk mencegah pelanggaran.Padahal, 

dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok efektif 

dalam melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan menjaga 

kesehatan lingkungan.Serta demikian maka teori tujuan pemidanaan itu 

sendiri belum dapat diterapkan dengan baik. 
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2. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah faktor 

sarana atau fasilitas. Para aparat penegak hukum sepakat bahwa 

Pemerintah Kota Metro dalam hal ini sebagai pembuat Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum 

mengoptimalkan biaya operasional bagi aparat penegak hukum dalam 

melakukan sidak bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok serta sarana 

pertemuan terkait koordinasi pelaksanaannya tidak pernah dilakukan 

secara serius dan cenderung pasif. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberi saran kepada: 

1. Pemerintah Kota Metro agar dapat memberi dukungan  sarana dan fasilitas 

Area khusus merokok dan melalui dana operasional kepada tim penegak 

hukum Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Metro agar dapat menjalankan sosialisasi, 

pelaksanaan sidak  dan persidangan tindak pidana ringan ditempat dengan 

efektif dan secara menyeluruh. 

2. Masyarakat untuk sadar dan mentaati untuk tidak merokok di Kawasan 

Tanpa Rokok serta berperan aktif untuk mensosialisasikan dan 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan  Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
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