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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera 

Barat yang menjadi lintas antar kota yang maenghubungkan Provinsi Riau dengan 

kota-kota wisata lain seperti Bukittinggi, Padang Panjang dan Padang. Berbagai 

penghargaan telah diraih oleh pemerintah Kota Payakumbuh sejak beberapa tahun 

terakhir. 

Kota Payakumbuh merupakan salah satu Daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di Sumatra Barat. Inovasi dalam bidang sanitasi, pengolahan 

sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima, dan drainase 

perkotaan mengantarkan kota ini meraih penghargaan Inovasi Managemen 

Perkotaan (IMP) pada tahun 2012, Indonesia Green Regional Award (IGRA), 

Kota Sehat Wisata dan sederet penghargaan lainnya. 

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan 

pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan 

terwujud. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan.Dalam 

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tujuan 

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya.  
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Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya 

kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya 

adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa rokok merupakan zat 

adiktif yang perlu pengamanan dalam penggunaannya agar tidak mengganggu dan 

membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

Karena dalam sebatang rokok terdapat 4000 bahan kimia, 400 diantaranya bahan 

beracun dan 40 bahan Karsinogenik. 

Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi bahaya rokok adalah 

dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat 

yang ditetapkan. Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, secara tegas menyebutkan pembentukan peraturan kawasan tanpa 

rokok oleh Pemerintah Daerah pada Bagian  Ketujuh Belas Pasal 115. Selain itu, 

pembentukan kawasan tanpa asap rokok oleh Pemerintah  Daerah dipertegas oleh 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003  tentang Pengamanan Rokok  Bagi 

Kesehatan pada Bagian Enam Pasal 22-25. Pasal 25 yang memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. 

Namun peraturan tersebut  belum menerapkan 100% kawasan bebas asap rokok 

karena masih dibolehkan membuat ruang khusus untuk merokok dengan ventilasi 

udara di tempat umum dan tempat kerja. 

Memajukan Kota Payakumbuh dan meningkatkan tingkat kesehatan 

khususnya mengenai bahaya rokok, rokok adalah silinder dari kertas berukuran 

panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter 
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sekitar 10mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok sangat 

berbahaya bagi pengguna maupun orang yang berada disekitar perokok aktif, 

salah satu bahaya rokok adalah seperti yang telah dicantumkan pada iklan-iklan 

rokok tersebut maupun pada kemasan rokok itu sendiri, seperti penyakit jantung, 

ganguan kehamilan, kangker dan lain - lainnya.Semua penyakit tersebut dapat 

ditimbulkan oleh rokok. 

Kota Payakumbuh tidak sedikit masyarakat yang merokok aktif, baik itu 

dari kaum dewasa maupun remaja dan anak sekolah. Umur mulai merokok pada 

usia anak, demikian pada usia remaja dan dewasa. Menurut hasil riset kesehatan 

dasar (riskesdas) tahun 2014 dan tahun 2017, menjadi kecendungan peningkatan 

merokok pada usia lebih muda. 

Tabel I.I 

Data Perokok Aktif Di kota Payukumbuh di Lihat Dari Jumlah Jiwa 

Penduduk Orang danBerdasarkan Umur 
 

Umur Tahun 2014 Tahun 2017 

5 - 9 Tahun 0,1 % 0,3 % 

10 -14 Tahun 6,8 % 7,6 % 

15 – 19 Tahun 33.6 % 37,1 % 

20 -24 Tahun 41.7 % 42,6 % 

25 – 29 Tahun 4.3 % 5,1 % 

30  Tahun ≥ 5,4 % 7,3 % 

Jumlah penduduk ( Jiwa ) 115.774Jiwa 129.808 Jiwa 

Jumlah penduduk merokok 

( Jiwa ) 

27.093 Jiwa  (23,40%) 38.527 Jiwa  (29,67 %) 

Sumber : Riset Kesehatan DasarC 

 Tabel di atas, terpampang jumlah penduduk Kota Payakumbuh 129.808 

jiwa, sedangkan yang aktif merokok di Kota Payakumbuh tersebut sebesar 38.527 

jiwa. Jadi 91.281 jiwa penduduk merupakan peorokok pasih di Kota Payakumbuh.  

Dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2017 yang paling banyak penguna aktif yaitu 
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umur 20 - 24 Tahun yaitu 42,6% atau lebih kurang 16.412 jiwa dari 38.527 jiwa 

penduduk yang aktif merokok, dan penguna aktif yang sedikit pada Tahun 2017 

yaitu umur 5 - 9 Tahun yaitu 0,3% atau lebih kurang 116 jiwa dari 38.527 jiwa 

penduduk yang aktif merokok. 

Mencegah dan meningkatnya perokok aktif dan mengurangi perokok guna 

menciptakan Kota yang sehat dan meningkatkan kesehatan di Kota Payakumbuh, 

pemerintahan Kota Payakumbuh mengeluarkan peraturan Daerah nomor 15 tahun 

2011 tentang kawasan tanpa rokok.Kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau 

ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, 

mengiklankan dan mempromosikan rokok, larangan tersebut baik ruangan terbuka 

maupun tertutup sampai pagar pembatas area yang ditetapkan kawasan tanpa 

rokok. Kawasan tanpa asap rokok tersebut adalah seperti : 

a. Sarana kesehatan 

b. Tempat proses belajar mengajar 

c. Tempatibadah 

d. Sarana kegiatan olah raga 

e. Arena kegiatan anak 

f. Angkutan umum 

g. Tempat kerja 

h. Tempat umum.  

Payakumbuh termasuk salah satu Kota pariwisata I Sumatra Barat, dan 

berkaitan denan perda No 15 tahun 2011 kawasan tanpa asap rokok, bahwa 

kawasan tanpa asap rokok merupakan upaya memelihara derajat kesehatan 
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individu dan masyarakat yang dapVat untuk mendukung pemerintahan daerah 

untuk menyelenggarakan kesejateraan masyarakat banyak. Bahwa pencemaran 

lingkungan sebagai akibat paparan asap rokok semakin meningkat, yang dapat 

membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu ditindak 

perlindungan terhadapat bahaya paparan asap rokok dengan cara menetapkan 

kawasan tanpa rokok. Perda Kota Payakumbuh No 15 Tahun 2011 dengan kota 

wisata berkaitan antara lain : 

1. Agar menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok, 

sehingga menarik pengunjung di Kota Payakumbuh 

2. Degan adanya perda kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh membuat 

pengunjung yakin terhadap lingkungan yang sehat bagi masyarakat atau 

pengunjung serta adanya perda tersebut dapat melindungi kesehatan 

masyarakat secara umum dari dampak buruk baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

3. Agar dapat menciptakan dan menjaga lingkungan yang bersih dari sampah 

seperti putung rokok dan bungkus rokok sehingga membuat pengunjung 

merasa nyaman. 

4. Membantu untuk mencegah kesehatan perokok pasih yang ada disekitar 

tempat wisata yang ada di Kota Payakumbuh. 

Sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam bentuk baliho, spanduk, stiker, 

serta seminar kesehatan tentang kawasan tanpa rokok tidak mempengaruhi 

masyarakat untuk tidak merokok di kawasan yang telah ditentukan. 
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Setelah 6 tahun Perda Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Kawasan Tanpa Asap Rokok dilaksanakan sejak dimulai diberlakukan September 

2011. Merokok ditengah-tengah masyarakat masih dapat ditemukan dikawasan-

kawasan yang telah dilarang untuk merokok seperti Sarana kesehatan,tempat 

kerja,kendaraan umum,dan tempat umum.Sehingga banyaknya masyarakat 

maupun pejabat pemerintahan untuk merokok, masih saja melakukan aktifitas 

tersebut dan tidak ada efek jera.Setelah 6 Tahun berjalannya perda Kota 

Payakumbuh No 15 Tahun 2011, tentunya mempunyai asfek positif dan Negatif 

bagi kehidupan yaitu : 

Tabel I.2 

Aspek Positif dan Negative Bagi Kehidupan di Payakumbuh 

 

No Positif Negatif 

1 Memperbaiki tingkat kemiskinan 

serta dapat menghemat pengeluaran 

masyarakat dan meningkatakan 

belanja masyarakat ke sektor – sektor 

produksi yang menggerakakan 

pertumbuhan ekonomi. 

Merugikan semua mata rantai 

industry ulai dari perdangan di 

toko tradisional dan modern, 

pekerja pabrik rokok sekaligus 

petani tembakau dan cengkeh 

2 Menciptakan kesehatan paru – paru 

terjamin dan aman, lingkungan akan 

bebas dari putungan rokok dan 

bungkus rokok. 

Mengurangi pemasukan dana 

daerah akibat peraturan daerah 

kawasan tanpa rokok seperti 

memasang iklan rokok yang bias 

mencapai pemasukan lebih kurang 

50 juta. 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2017 

September Tahun 2014, Adanya wacana aturan Tipiring (Tindak Pidana 

Ringan) yang dibuat oleh Walikota ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan 

Pejabat Pemerintah Kota Payakumbuh yang merokok sebagai fokus sasaran untuk 

membersihkan internal, karena aparatur negara merupakan sosok yangharus 

diteladani masyarakat. Setelah perilaku merokok di internal dibersihkan, barulah 
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sanksi dapat ditegakan kepada masyarakat dengan Sanksi bagi yang melanggar 

yaitu dengan penjara paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak 

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). 

Tindak Pidana Ringan yang akan dilakukan kepada aparatur negara 

tersebut belum terlaksana sepenuhnya tetapi kebanyakan diberi teguran bukan 

tindak pidana ringan. Sehingga sampai sekarang aparatur negara yang diwujudkan 

untuk tidak merokok pada tempat kerja tersebut menjadi masalah yang berlarut 

larut. Oleh karena itu, penindakan tipiring yang akan ditujukan ke publik menjadi 

terhambat untuk dilaksanakan dan sangsi yang akan ditujukan ke masyarakat 

belum terlaksana sepenuhnya. 

Di dalam perda tersebut telah di tentukan jenis - jenis pelangaran terhadap 

perda kawasan tanpa asap rokok di Kota Payakumbuh seperti : 

1. Setiap orang yang berada pada kawasan dilarang merokok dilarang 

melakukan kegiatan : 

a. Memproduksi dan membuat rokok 

b. Menjual rokok  

c. Menyelenggarakan iklan rokok 

d. Memproduksi rokok 

e. Merokok 

2. Warung atau sejenisnya dilarang menjual rokok kepada pelajar atau anak 

sekolah 

3. Pelajar atau anak sekolah dilarang merokok 
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4. Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, memproduksi, dan 

memberikan, sponsor rokok di Kota Payakumbuh 

Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Kota Payakumbuh yang telah ditegakkan dari September 2011 sampai 

sekarang, telah terbukti bahwa tim penegak dari Satpol-PP sering melakukan razia 

di sekolah-sekolah dan banyak mendapati anak-anak sekolah yang merokok di 

pekarangan sekolah. Satpol-PP juga sering menegur masyarakat yang masih 

melanggar atau masih merokok dikawasan yang telah dilarang tersebut. Selain itu 

tim penegak dari Satpol-PP juga merazia toko-toko atau warung yang masih 

memasang atau memajang spanduk-spanduk iklan rokok, dan satpol-pp tersebut 

langsung menindaklanjuti toko yang kedapatan memakai spanduk iklan rokok 

tersebut dengan cara mencopot spanduk dan menyita spanduk iklan rokok 

tersebut. 

Tindakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam menegakan Perda Kota 

Payakumbuh No 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah langsung 

menurunkan tim penegakan perda yang langsung di pimpin oleh kepala Dinas 

Kesehatan Kota Payakumbuh dan satuan pamong praja (satpol PP) yang langsung 

turun ke kawasan tanpa asap rokok sesuai dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok 

Kota Payakumbuh. Mereka yang kedapatan melanggar perda kawasan tanpa 

rokok tersebut, anggota satpol PP memberi sanksi dan teguran seperti:  

1. Warung atau sejenisnya yang memasang spanduk, reklame rokok di depan 

atau didinding warung atau sejenisnya tersebut serta menjual rokok 

terutama kepada pelajar, maka akan diberi sangsi berupa : 



 

 

 

9 

a. Denda berupa paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau 

penjara paling lama 6 bulan  

b. Sidang ditempat 

c. Melakukan penyitaan barang 

d. Membuat surat pernyataan 

e. Spanduk, reklame rokok yang akan terpasang akan di buka dan disita 

2. Bagi masyarakat terutama bagi remmaja dan dewasa apabila kedapatan 

merokok di area di dalam perda kawasan tanpa rookok di Kota Payakumbh 

akan di beri sangsi berupa : 

a. Teguran 

b. Denda berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau penjara 

paling lama 6 bulan  

c. Membuat surat pernyataan  

d. Mengambil gambar atau pemotretan bagi yang melanggar 

e. Siding ditempat 

3. Sedangkan bagi pelajar yang didapatakan merokok dikawasan terlarang 

seperti diarea sekolah di dalam perda kawasan tanpa rokok di Kota 

Payakumbuh, maka anggota satpol PP member sangsi berupa : 

a. Membawa pelajar ang merokok ke kantor satpol PP 

b. Memberi nasehat kepada pelajar tersebut 

c. Membuat surat pernyataan 

d. Melaporkan ke pihak sekolah atau kpada orang tua pelajar tersebut 
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e. Memotret pelajar tersebut agar pelajar tersebut jerah dan tidak akan 

mengulangi perbuatannya. 

Hasil razia tim penegak Perda No 15 Tahun 2011 tersebut dapat dilihat 

bahwa masih banyak yang merokok dilingkungan yang telah tetapkan sebagai 

kawasan tanpa rokok sesuai Perda Kota Payakumbuh. Pelanggaran dalam 

pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh No 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa 

Asap Rokok di Kota Payahumbuh terkait kehidupan sosial masyarakat Kota 

Payakumbuh pada umumnya dan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya 

yang bersuku Minangkabau, yang menganggap rokok sebagai alat kelengkapan 

adat dalam mamanggie kaum laki-laki menghadiri perhelatan atau kenduri. 

Sehingga kebiasaan merokok bagi masyarakat Kota Payakumbuh sulit untuk 

berubah. 

Tentunya kehidupan sosial masyarakat ini akan berpengaruh dalam 

pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh  No 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa 

Asap Rokok.Jika suatu kebijakan tidak tepat waktu atau tidak dapat mengurangi 

masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka itu mungkin akan mengalami 

kegagalan sekali pun kebijakan diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara 

itu suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika 

kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana 

kebijakan. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 15 Tahun 

2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Payakumbuh”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Setelah 6 Tahun Perda Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Kawasan Tanpa Asap Rokok dilaksanakan sejak dimulai diberlakukan September 

2011. Merokok ditengah-tengah masyarakat masih dapat ditemukan dikawasan-

kawasan yang telah dilarang untuk merokok seperti Sarana kesehatan, tempat 

kerja,kendaraan umum, dan tempat umum.Atas dasar itu, rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah BagaimanaImplementasi Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh No15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota 

Payakumbuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh No15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota 

Payakumbuh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengimplementasikan serta 

mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa 

perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan ilmu administrasi 

negara. 

 

 



 

 

 

12 

1.4.2   Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna 

bagi pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan dalam 

menyempurnakan proses pengimplementasian Perda ini. 

 

1.5    Sistematika Penulisan 

Secara umum penulis membagi sistematika penulisan dalam enam bab 

dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

 Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  Landasan Teori 

 Bab ini berisikan defenisi, konsep, teori-teori, referensi, dan kajian-

kajian terdahulu, yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta 

memuat pandangan Islam yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

BAB III :  Metode Penelitian 

 Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian populasi dan 

sampel, teknis pempulan data, jenis dan sumber data, motode 

pengumpulan data dan motode analisis. 

 

 

 


