
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan 

yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan 

tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu 

situasi.Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas batas 

kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut. Pakar Inggris, W.I. Jenkins 

(dalam wahab, 2014) . 

Chief J.O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (dalam wahab, 2014), telah 

mendenifisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah 

pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar 

warga masyarakat. 

Definisi lain dikemukakan oleh Wilson (dalam wahab, 2014) yang 

merumuskan kebijakan yaitu tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-

pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah langkah yang 

telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan 

penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah 

terjadi (atau tidak terjadi). 

Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert 

Eyestone mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat difenisikan 

sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang 

ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang 
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pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik diberikan oleh Thomas 

R. Dye yang menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batas-batas 

yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup 

memberi perbedaan yang luas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.(winarno, 2014). 

Dalam konsep lainnya seorang pakar bernama Willian N. Duun (1994) 

mengatakan proses analisis kebijakan public merupakan serangkaian aktivitas 

intelectual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. 

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak 

kebijakan yang diajukan oleh Nakamura dan Smallwod yaitu kebijakan publik 

adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan 

yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.(solahuddin, 

2010) 

Berdasarkan banyak defenisi tentang kebijakan publik diatas dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah keputusan dari pemerintah yang 

mengikat bagi orang banyak atau masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 

 

2.2  Implementsi Kebijakan 

Suatu Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang digunakan 

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Perlu kiranya disadari bahwa 

mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami 
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apa yang senyatanya terjadi setelah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni 

peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Lester dan Stewart, implementasi adalah 

sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses 

politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih 

bermakna non politik, yaitu administratif. James Anderson (dalam Solahuddin, 

2010) menyatakan bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan 

bagian dari proses administratif. Proses administrasi sebagaimana diistilahkan 

oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem 

administrasi yang terjadi setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi 

terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan. 

Secara lebih luas, implementasi dapat didefenisikan sebagai proses 

administrasi dari hukum yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam 

actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah 

ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Dari dua 

pengertian tentang implementasikan di atas dapat ditafsirkan bahwa kebijakan-

kebijakan yang diimplementasikan belum tentu dapat mencapai tujuannya. 

Menurut Wahab (2014) di dalam bukunya menyatakan bahwa setelah 

mempelajari berbagai defenisi tentang implementasi yang dikemukan oleh para 

ahli, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran 

kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran 

sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan 

akan muncul manakala dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh 
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kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu 

mewujudkan. 

Dari beberapa defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 

1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 

2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 

3) Adanya hasil kegiatan. (Agustino, 2008). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, yang dimana pelaksana kebijakan 

melakukan semua aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. 

Ada enam variable, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 

2008), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah : 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan 

terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang 

merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan 

berhasil. 

2. Sumberdaya 

Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan 

suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumberdaya manusia, 
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sumberdaya sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber 

daya dinansial dan sumberdaya waktu. 

3. Karakteristik Agen Pelaksana  

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasikan kebijakan 

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan 

(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 

cocok dengan para agen pelaksanaannya. 

4. Sikap/kecenderungan (disposition) para Pelaksana. 

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat 

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi 

kebijakan publik. Hal ini sangat dimungkin terjadi oleh karena kebijakan 

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula 

sebaliknya. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter 
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dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan.Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondusi lingkungan eksternal. 

 

2.3 Perda Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan       

Tanpa Asap Rokok 
 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk bersama 

antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Sedang di dalam UU No 12 tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang 

peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 

kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah Daerah, peraturan 

daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri 

khas masing-masing daerah.Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan 
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perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan system hukum 

nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh 

metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 

2011. 

Tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah No 15 tahun 2011 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok adalah : 

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok 

2. Membudayakan hidup sehat 

3. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula 

4. Melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok. 

Kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) 

meliputi: 

a) Sarana Kesehatan. 

b) Tempat Proses Belajar Mengajar. 

c) Tempat Ibadah. 

d) Sarana Kegiatan Olah Raga. 

e) Arena Kegiatan Anak. 

f) Angkutan Umum. 

g) Tempat Kerja. 

h) Tempat Umum. 
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Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a) Tempat Umum adalah sarana yang diselengarakan oleh Pemerintah, 

swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat 

seperti Terminal, Pasar dan sebagainya; 

b) Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana 

tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan 

tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, 

ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya. 

c) Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

d) Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, 

seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, 

kelenteng, dan sarana ibadah lainnya. 

e) Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan 

untuk kegiatan anak- anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat 

pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya. 

f) Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar 

atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau 

laboratorium, musium, dan sejenisnya. 

g) Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan 

masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, 

toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat. 
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Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam implementasi Perda No 15 

Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi : 

a. Pengelolaan kawasan tanpa rokok. 

b. Pembinaan dan pengawasan. 

c. Sanksi administratif. 

d. Penertiban. 

 

2.4 Lingkungan Sehat 

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan 

sumber daya alam seperti: air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang 

tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan. Lingkungan juga dapat di artikan 

menjadi segala sesuatu yang disekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan 

kehidupan manusia. Sedangkan lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. 

Lingkungan bersih yaitu lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan 

penyakit, yang memberikan manfaat baik bagi kesehatan. Adapun cirri-ciri 

lingkungan sehat, yaitu: udara bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang 

bersih, air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih, sampah tidak 

berserakan, dan banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. 

Pengertian lingkungan sehat berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dalam 

pasal 183 ayat (2) lingkungan sehat mencakup lingkungan pemukiman, tempat 

kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum. Selanjutnya pada pasal 183 ayat 

(3) lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan 

kesehatan meliputi : limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak 

diproses sesuai persyaratan yang ditetapkan Pemerintah, binatang pembawa 
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penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan melebihi angbang batas, radiasi sianar, 

air yang tercemar, udara yang tercemar, makanan yang terkontaminasi. 

Udara yang bersih dan segar merupakan salah satu cirri-ciri lingkungan 

yang sehat. Setiap orang memiliki hak untuk dapat menghirup udara bersih tanpa 

paparan asap rokok. Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah 

nasional yang perlu secar terus menerus diupayakan pennggulangannya, karena 

menyangkut berbagai aspek kehidupan, yaitu : aspek ekonomi, social, politik, 

utama aspek kesehatan. Dari aspek kesehatan, penyakit-penyakit yang 

ditimbulkan akibat rokokakan melemahkan potensi sumber daya manusia (SDM). 

Diketahui asap rokok memicu sedikitnya 25 macam penyakit, mulai dari penyakit 

saluran pernafasan, kanker paru-paru, penyakit pembuluh darah, impotensi, 

stroke, hingga kanker kandungan kemih. Kanker paru-paru merupakan penyakit 

yang paling berdampak akibat rokok. Sehingga diperlukan kesadaran bagi 

individu yang merokok agar peduli pada kesehatan diri sendiri dan orang lain 

yang tidak merokok dengan mewujudkan lingkungan yang sehat agar terhindar 

dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan rokok. 

Selanjutnya, selain asap rokok dampak lain yang ditimbulkan oleh rokok 

adalah putung rokok . beberapa perokok ada yang membuang putung rokok tidak 

pada tempat sampah yang telah disediakan, sehingga menyebabkan sampah yang 

berserakan. Putung rokok yang berserakan menjadikan lingkungan kotor dan 

mencerminkan lingkungan tidak sehat. Selain sampah yang berserakan dari 

putung rokok, putung rorok merupakan benda yang sulit diuraikan. Punting rokok 

yang sulit diuraikan dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air sehingga 
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berakibat banjir. Kasus yang lain diakibatkan dari putung rokok adalah kebakaran 

hutan. Kebakaran hutan terjadi karena perokok membuang punting rokok 

sembarangan diarea hutan tanpa memperhatikan apakah api dari rokok sudah 

mati. Sehingga terjadi kebakan hutan akibat dari pitung rokok. 

Menghirup udara bersih adalah hak bagi setiap orang. Selain udara yang 

bersih merupakan cerminan lingkungan  sehat. Maka dari itu diperlukan 

kepedulian individu yang merokok untuk menjaga udara bersih dan lingkungan 

sehat. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

2.5.1 Fakror Pendukung 

Menurut Mirilee S. Grindle dala Leo Agustino (2014:154) menyebutkan bahwa 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian 

hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini 

dikemukakan oleh grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan 

tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu 

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya 

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu 

a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok  

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi 
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Keberhasilan suatu implementasi kebijakn public,juga mnurut grindle, 

amat ditentukan oleh tingkatimplementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri 

atas Content of Policy dan Context of Policy (1980:5) 

A. Content of Policy menurut Grindle adalah 

1. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest Affectedberkaitan dengan berbagai kepentingan 

yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini 

berargumen bahwa suatu kebijakn dalam pelaksanaannya pasti 

melibatkan banyak kepentingan. Dan sejauh mana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 

implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. 

2. Type of Benefits (tipe manfaat) 

Pada point ini content of policy berupaya untuk 

menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus 

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif 

yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak 

dilaksanakan. 

3. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin 

dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini 

adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin 

dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai 

skala yang jelas. 
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4. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada 

bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan 

dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 

5. Program Implementer (pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan 

kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah 

terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. 

6. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh 

sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya 

berjalan dengan baik. 

B. Context of Policy menurut Grindle adalah 

1. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan 

atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh 

para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan 

suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan 

dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak 

diimplementasikan akan jauh arah dari api. 
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2. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan 

rezim yag berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan 

juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini 

ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

3. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya 

respon dari pelaksana) 

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan 

suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, 

maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana 

kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu 

kebijan. 

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau 

konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui 

apakah para pelaksana kebijakn dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan 

apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang 

terjadi. 

 

2.5.2 Faktor Penghambat 

Model implementasi kebijakan dikemukakan oleh J.A.M Marse dalam 

Arifin Tahir (2014;93), menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

menghambat implementasi kebijakan yaitu menurut J.A.M  Marse ada beberapa 
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faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan 

yaitu : 

1. Isu kebijakan, yaitu suatu kebijakan dapat dikatakan gagal karena 

samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki 

ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari 

kebijakan itu sendiri. 

2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada 

obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan 

yang akan dilaksanakan dari hasil-hasil dari kebijakan tersebut. 

3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sulit dilaksanakan jika tidak 

ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam 

kebijakan tersebut 

4. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para actor 

pelaksana dalam organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensi 

tugas yang berwenang. 

 

2.6 Pembangunan Daerah 

 Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari 

berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat 

lainya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan 

keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga 

peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat 

ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara : 
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1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan 

pembangunan daerah; 

2. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah; 

3. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (Sulusi); 

4. Melaksanakannya dengan menggunakan sember daya yang tersedia.  

Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, maka kegiatan 

pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh 

komponen masyarakat. 

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan 

regional dan nasional pada hakekatnya merupakan proses yang bersifat integratif 

baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang 

dilakukan secara berkesenambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk membangun komitmen dan keinginan bersama tentunya harus 

dirumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam kerangka 

otonomi daerah dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. 

Friedrich (dalam Winarno, 2012) mengemukakan bahwa kebijakan 

merupakan suatu arah tindakanyang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang diusulkan untuk menggunakan 

dari mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran atau maksud tertentu. 
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2.7 Penelitin Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Pengarang Hasil penelitian 

Analisis 

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Kota Palembang No 

7 Tahun 2009 

Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di 

SMK 

Muhammadiyah 

Kota Palembang  

Anna Zaina Triana 

(10101001045) 

Universitas Sriwijaya 

SMK Muhammadiyah 2 Palembang 

selaku pelaksana perda tentang 

kawasan tanpa rokok daerah 

Palembang masih memiliki kendala 

seperti, masih adanya siswa yang tidak 

menurut dengan kawasan tanpa rokok 

tersebut, kendala yang dihadapi pada 

saat mengimplementasikan kawasan 

tanpa rokok di sekolah oleh Dinas 

Kesehatan Kota Palembang adalah 

kurangnya pertisipasi dari masyarakat 

untuk mendukung terlaksananya 

kawasan tanpa rokok di sekolah. 

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Kota Pontianak No 

10 Tahun 2010 

Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di 

Kecamatan 

Pontianak Tenggara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Zakarias Efraldo 

E01110013 

Universitas 

Tanjungpura 

Pontianak 

Dalam Penelitian Ini Ditemukan 

Beberapa Faktor Yang Menyebabkan 

Implementasi Perda Kota Pontianak 

No 10 Tahun 2010 tentang kawasan 

tanpa asap rokok di kecamatan 

Pontianak tenggara secara khusus di 

kampus fisip utan belum berhasil, 

Faktor lingkungan sosial, adanya rasa 

tidak nyaman untuk menegur 

seseorang ketika melakukan tindakan 

pelanggaran yang dilakukan orang lain 

dan menyebabkan orang yang 

melakukan pelanggaran tersebut 

menganggap perilakunya tidak 

mengganggu orang lain. Faktor 

lingkungan ekonomi, masih 

banyaknya warung yang menjual 

rokok. 

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Kota Makassar 

Nomor 4 Tahun 

2013 Tentang 

Kawasan Tanpa 

Rokok Di 

Universitas 

Hasanuddin 

A.Ikram Rifqi 

K11112321 

Universitas 

Hasanuddin Makassar 

Berdasarkan kesimpulan, factor 

komunikasi terkait implementasi 

Peraturan Daerah Kota Makassar 

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 

Hasanuddin tidak berjalan dengan 

lancer 

 

  



 

 

 

30 

2.8 Pandangan Islam tentang Larangan Merokok 

1. Surat Al-A’raf Ayat 157 

                     

                      

                          

                      

             

 
Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi 

yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil 

yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan 

yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang 

mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang 

dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah 

orang-orang yang beruntung. 

 

Dalam surat Al-A’raf ayat 157 Pada ayat diatas terdapat kalimat “ 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan segala 

yang buruk”.  Dari kalimat pada penggalan ayat tersebut Allah melalui 

nabinya mengharamkan segala yang Jelek.Segala yang jelek disini dapat 

dikatakan sebagai sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya.Sekarang 

kita kaitkan dengan rokok, bukankah rokok termasuk barang yang jelek, 

yang didalamnya terdapat racun, berbahaya, dan berbau tidak sedap. 
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2. Surat Al-Baqarah Ayat 195 

                          

    

 
Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. 

 

 Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah memerintahkan untuk 

membelanjakan harta yang kita miliki di jalan allah. Maka dalam 

membelanjakan harta janganlah membelikan untuk rokok.Ayat ini 

memberitahukan bahwa membelinya pun sudah dilarang apalagi 

menghisapnya. Selain itu dalam ayat tersebut ada kalimat 

“janganlah  kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kehancuran” . 

bukankah dalam rokok terdapat racun-racun yang mematikan. 

3. Surat Al-Isro’ Ayat 26 dan 27 

                      

                        

 
Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan 

dan jaganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

tuhannya. 

  

Dalam surat Al-Isro’ ayat 26 Allah memerintahkan untuk 

memberikan rezeki sedikit kepada orang miskin atau orang yang 
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membutuhkan dari pada kita membeli rokok, karna uang yang kita bakar 

dapat bermanfaat bagi orang miskin untuk bertahan hidup. 

Menghamburkan uang yang didapatkan dengan susah payah untuk 

membeli sebatang rokok adalah tindakan yang sia-sia. Menyia-nyiakan 

rezeki, sia-sia terhadap waktu dan tidak menghargai kesehatan yang sudah 

diberikan Allah kepada kita dan itu adalah hal yang tidak disukai oleh 

Allah SWT. 

 

2.9 Definisi Konsep 

Tempat Umum adalah sarana yang diselengarakan oleh Pemerintah, 

swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti 

Terminal, Pasar dan sebagainya. 

Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana 

tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat 

sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang 

sidang/seminar, dan sejenisnya. 

Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, 

seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, kelenteng, 

dan sarana ibadah lainnya. 

Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan 

untuk kegiatan anak- anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat 

pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya. 
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Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar 

atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau 

laboratorium, musium, dan sejenisnya. 

Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, 

seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau 

apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat 

kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, 

Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

 

2.10 Konsep Operasional 

 

Tabel 2.2 

Indikator dan Sub Indikator Penelitian 

Teori  Indikator Sub Indikator 

Mirilee S. 

Grindle dalam 

Leo Agustino 

(2015:154) 

variabel – 

variabel 

implementasi 

yang dapat 

diklasifikasikan 

menjadi dua 

ketegori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Isi kebijakan (content of 

polity) : 
a. Kawasan tanpa rokok 

1) Tempat-tempat 

tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Penertiban  

 

 

 

 

 

 

a. Sarana Kesehatan. 

b. Tempat Proses Belajar 

Mengajar. 

c. Tempat Ibadah. 

d. Sarana Kegiatan Olah Raga. 

e. Arena Kegiatan Anak. 

f. Angkutan Umum. 

g. Tempat Kerja. 

h. Tempat Umum. 

 

a. Memproduksi atau membuat 

rokok 

b. Menjual rokok 

c. Menyelenggarakan iklan 

rokok 

d. Mempromosikan rokok  

e. Merokok 
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Teori  Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sanksi Administratif 

 

 

 

a. Teguran, dan 

b. Lisan 

c. Pembekuan dan/atau 

pencabutan izin usaha. 

d. Sanksi administratife 

kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundangan-undangan 

yang berlaku.Bagi pegawai 

pemerintah daerah. 

e. Bagi siswa yang ketahuan 

merokok dikenakan sanksi 

sesuai peraturan disiplin 

sekolah. 

 
2. Konteks/lingkungan 

implementasi (context of 

policy): 
a. Peran serta 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sosialisasi 

b. Memberikan sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan 

c. Memberikan sarana dan 

prasarana 

d. Memberikan bimbingan dan 

menyebarluarskan informasi 

e. Penanggung jawab 

f. Tidak menggunakan 

sponsor rokok 
Sumber : Teori Mirilee S. Grindle dala Leo Agustino (2014:154) 
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2.11 KerangkaBerpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDA KOTA 

PAYAKUMBUH NO 15 

TAHUN 2011 

KAWASAN TANPA ASAP 

ROKOK 

a) Sarana Kesehatan. 

b) Tempat Proses Belajar 

Mengajar. 

c) Tempat Ibadah. 

d) Sarana Kegiatan Olah 

Raga. 

e) Arena Kegiatan Anak. 

f) Angkutan Umum. 

g) Tempat Kerja. 

h) Tempat Umum. 
 


