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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebiasaan merokok di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan 

sekunder yang dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian orang, 

terutama para perokok. Merokok sudah menjadi gaya hidup sebagian 

masyarakat di Indonesia. Merokok di tempat umum sudah tidak dianggap lagi 

sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Hampir setiap tempat di Indonesia dapat 

kita jumpai para perokok yang sedang menikmati sebatang rokok dalam 

berbagai kondisi.Kegiatan tersebut tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, 

namun para remaja baik pria maupun wanita juga terlihat sedang menikmati 

kegiatan merokok. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa merokok mengandung sensasi 

kenikmatan tersendiri. Sensasi kenikmatan pada rokok bukan merupakan satu 

satunya alasan untuk merokok, ada beberapa motivasi lain yang diketahui 

melatarbelakangi seseorang untuk merokok, sehingga lambat laun berpotensi 

menimbulkan kecanduan. Para perokok juga meyakini bahwa rokok 

bisamenghilangkan beberapa perasaan kurang nyaman seperti menghilangkan 

rasa stress, rasa cemas dan menghilangkan menghilangkan suntuk. Beberapa 

perokok juga menjelaskan bahwa menghisap rokok adalah cara mencapai 

konsentrasi, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan etos kerja, dan 

dapat melancarkan datangnya ide sehingga membantu menyelesaikan masalah. 

Menghisap rokok tidak hanya menimbulkan stimulus yang telah diuraikan di 
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atas, adapula anggapan lain yang membuat merokok itu nikmat yaitu ketika 

selesai makan, sambil minum kopi atau teh maupun dilakukan setelah bangun 

tidur di pagi hari maupun ketika sebelum berangkat tidur di malam hari. Faktor 

internal kebiasaan merokok muncul karena rasa ingin tahu sehingga mencoba-

cobanya.Faktor eksternal yang mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk 

merokok adalah kondisi lingkungan. 

Terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa kebiasaan merokok sulit 

untuk dihentikan, bahkan ada anggapan bahwa merokok bukanlah suatu 

kebiasaan yang buruk bagi kesehatan. Anggapan menghilangkan kebiasaan 

merokok sulit akan lebih kuat jika terjadi pada perokok yang menjadikan rokok 

sebagai pelarian atas segala macam masalahnya terlebih lagi saat sudah stress 

dan emosi. Mereka merasa lebih tenang saat menghisap sebatang rokok. 

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan 

untuk dibakar dan dihisap asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu 

atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana rustica, nicotiana 

tabacumdan spesies lainnya. Banyak di antara para perokok belum  

mengetahui zat apa saja yang terkandung di dalam sebatang rokok yang 

sedang mereka nikmati. Di dalam sebatang rokok terkandung 4.000jenis  

senyawa kimia. 400 di dalamnya merupakan  zatberacun  yang  berbahaya  

untuktubuh, dan 43 di  antaranya bersifat karsinogenik. Komponen utama 

yaitu Nikotin yang merupakan suatu zat  berbahaya  penyebab  kecanduan,  

zat  ini  bisa  menimbulkan  efek  santai sehingga  menyebabkan  kebiasaan  

merokok  sulit  untuk  ditinggalkan  oleh pecandu  rokok.  Komponen  dalam  
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rokok  TAR merupakan  zat  berbahaya penyebab  kanker  (karsinogenik)  dan  

berbagai  penyakit  lainnya. Komponen rokok yang berupa karbonmonoksida 

(CO) adalah salah satu gas beracun yang dapat  menurunkan  kadar  oksigen  

dalam  darah,  sehingga  dapat  menurunkan konsentrasi  dan  timbulnya  

penyakit  berbahaya.  Konsumsi  rokok  merupakan salah  satu  faktor  risiko  

utama  terjadinya  berbagai  penyakit  tidak  menular seperti  penyakit  jantung  

koroner,  stroke,  kanker,  penyakit  paru  kronis  dan diabetes  mellitus  yang  

merupakan  penyebab  kematian  utama  di  dunia, termasuk di Indonesia. Saat 

ini, lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif dan 8 orang 

per menit meninggal karena rokok. Jumlah ini terus bertambah  dari  tahun  ke  

tahun dan menempatkan Indonesia ke peringkat ketiga dengan jumlah perokok 

aktif tertinggi di dunia setelah China dan India. Indonesia  termasuk  salah 

satu produsen rokok terbesar di dunia. Meningkatnya  kebutuhan  rokok telah 

menjadi pengeluaran ke dua bagi masyarakat Indonesia (depkes.go.id) 

Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun 

terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si 

perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok 

merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang 

ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi dampak 

negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus 

ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan kawasan 

tanpa rokok.Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kawasan tanpa 

rokok yaitu sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi. 
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Upaya dalam menurunkan jumlah perokok di Indonesia memang tidak 

mudah. Ada beberapa permasalahan yang kompleks di antaranya adalah aspek 

ekonomi,  dan  sosial.  Namun  bagaimanapun  juga  masyarakat  berhak 

memperoleh udara segar untuk memperoleh sirkulasi pernafasan  yang sehat. 

Hak tersebut mendapatkan landasan hukum dalam UUD 1945 dalam pasal 28 

H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  

baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Untuk  

mengatasihal tersebut, maka ditetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. 

Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  adalah  ruangan  atau  area  yang 

dinyatakan  dilarang  untuk  kegiatan  merokok  atau  kegiatan  memproduksi, 

menjual,  mengiklankan,  dan/atau  mempromosikan  produk  tembakau.  

Pengertian tersebut tertuang dalam pasal pertama Peraturan Bersama Menteri  

Kesehatan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.188/Menkes/PB/I/2011  tentang  

Pedoman  Pelaksanaan  Kawasan  Tanpa  Asap  Rokok.  Diharapkan  

denganpedoman tersebut terjadi intervensi yang kuat terhadap pengendalian 

perokok yang sering menghisap rokok di sembarang tempat. 

Berdasarkan data Monitor Implementasi Kebijakan KTR di Daerah 

yang disampaikan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 

2016 adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Gravik Persentase (%) Implementasi Kebijakan KTR 

di Daerah  

 
Sumber : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2018 

Dari data grafik di atas dapat diketahui persentase implementasi 

kebijakan KTR di daerah di Indonesia berdasarkan tempat kerja 

terimplementasi sebanyak 21% dan tidak terimplementasi sebanyak 79%, 

berdasarkan pada fasilitas kesehatan terimplementasi sebanyak 36% dan tidak 

terimplementasi sebanyak 64%, berdasarkan pada sekolah terimplementasi 

sebanyak 41% dan tidak terimpelementasi sebanyak 59%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa masih banyak kebijakan KTR di daerah yang belum 

terimplementasikan.Dampak bagi perokok pasif yaitu meningkatkan resiko 

seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%, selain itu, perokok 
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pasif juga meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dapat menyebabkan 

serangan jantung, nyeri dada, dan gagal jantung.Asap rokok yang dihirup juga 

dapat menyebabkan pengerasan arteri, atau yang disebut dengan 

aterosklerosis. Hal ini dapat disebabkan oleh lemak, kolesterol, dan zat lainnya 

(seperti bahan kimia pada rokok). 

Oleh sebab itu maka dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekanbaru. Adapun Tempat 

–tempat atau area-area yang masuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawsan Tanpa Rokok (KTR) dinyatakan 

dalam pasal 5 yang meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses 

belajar mengajar, tenpat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, 

fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum (meliputi namun tidak terbatas 

pada : hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, 

pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, department store, hypermarket, 

mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga; dan 

tempat umum lainnya). 

Melalui Kawasan Tanpa Rokok tersebut, maka ditetapkan bahwa: 

1. Setiap orang dilarang merokok di KTR; 

2. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, 

dan/atau membeli rokok di KTR; 

3. Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual rokok; 
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Tujuan ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi 

Hak Asasi Manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Penetapan kawasan tanpa 

rokok bertujuan untuk : 

1. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan 

dari bahaya asap rokok; 

2. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; 

3. Membudayakan hidup sehat; dan 

4. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula. 

Pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas 

dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.SKPD yang 

tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan 

terhadap KTR fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan.Dinas kesehatan 

dan satpol pp berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi 

dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya, selanjutnya Dinas 

Kesehatan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota. 

Dinas kesehatan Kota Pekanbaru merupakan salah satu SKPD yang 

terdapat pada wilayah kota pekanbaru yang memang mempunyai tugas dan 

fungsi melakukan pembinaan terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai 

Kawasan Tanpa Rokok. Namun, di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sendiri 

masih banyak  perokok  yang  melanggar peraturan Kawasan  Tanpa  Rokok,  

dengan tetap merokok di area  tersebut. Sering di jumpai pula pelanggaran 

tersebut terjadi di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dimana beberapa 
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pegawai yang dengan santainya merokok di area KTR. Hal ini tentu akan 

mengakibatkan terganggunya kegiatan pelayanan kesehatan dan aktivitas 

lainnya yang ada pada dinas kesehatan kota pekanbaru.  

Adapun bidang yang bertugas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok 

baik dilingkungan dinas kesehatan sendiri maupun instansi lain yang menjadi 

wilayah kerja dari dinas kesehatan adalah bidang P2P (Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit), dalam pencegahan dan pengendalian penyakit 

terdapat dua jenis penyakit yaitu penyakit menular dan penyakit tidak 

menular,salah satunya adalah Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) yaitu 

istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penyakit paru yang 

memburuk seperti asma refrakter, bronkitis menahun/kronis, emfisema ( 

kondisi kantung udara di paru-paru mengalami kerusakan yang memburuk). 

Selain dari perokok aktif, PPOK juga dapat timbul pada orang yang memiliki 

hubungan dengan perokok (perokok pasif) atau polutan berbahaya meliputi zat 

kimia, bahan bakar, uap, atau debu. Oleh karena itu, bidang P2P ( mempunyai 

peran yang sangat penting dalam pelaksanaan peraturan wali kota No 39 

Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain : 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan  dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Upaya pelaksanaan  pengendalian, pembinaan, pengawasan 

terhadap program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
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pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa dan surveilans dan imunisasi. 

Dari pengamatan yang penulis lakukan di dinas kesehatan kota 

pekanbaru penulis masih menjumpai masyarakat maupun pegawai dinas 

kesehatan kota melakukan aktifitas merokok, walaupun stiker larangan 

merokok sudah terpasang dibeberapa dinding dinas, masyarakat dan pegawai 

dinas tetap melakukan aktifitas merokok di lingkungan dinas ditambah lagi 

tidak adanya  pengawasan yang ketat dari dinas kesehatan  dan masih terdapat 

puntung rokok, dan bungkus rokok yang berserakan di halaman dinas 

kesehatan kota pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana implementasi KTR pada dinas kesehatan kota pekanbaru dan apa 

faktor penghambat dari implementasi KTR pada dinas kota pekanbaru yang 

penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiyah dengan judul : “Implementasi 

Peraturan Walikota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana  implementasiperaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  pada 

dinas kesehatan kota pekanbaru? 

2. Apa faktor penghambat implementasi  peraturanKawasan Tanpa 

Rokok pada dinas kesehatan kota pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahun  implementasiperaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  

pada dinas kesehatan kota pekanbaru 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi  peraturanKawasan 

Tanpa Rokok padadinas kesehatan kota pekanbaru 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  teoritis  adalah  bahan  untuk  menambah  pengetahuan  dan 

menjadi  tambahan  ilmu  tentang  administrasi  negara  khususnya 

dibidang kebijakan publik. 

2. Manfaat  praktis  adalah  sebagai  informasi  pembaca  dan  peneliti  lain 

serta menjadi bahan masukan untuk dinas kesehatan kota pekanbaru 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini  akan di tuang kan dalam 5 bab yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teori yang mendukung 

pembahasan  antara lain defenisi kebijakan, defenisi 

peraturan wali kota, defenisi rokok, pandangan secara 
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islam, penelitian terdahulu,defenisi konsep, konsep 

operasional, kerangka berfikir dan beberapa defenisi-

defenisi lainya. 

  

BAB III :  METODE PENENLITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat 

penelitian, jenis penelitian, jenis sumber data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisa data. 

BAB IV :  Gambaran Umum  

Pada bab ini di uraikan mengenai gambaran umum daerah 

penelitian, karakteristik wilayah, keadaan demografi, 

jumlah penduduk, dan tugas-tugasnya. 

BAB V :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan hasil-hasil penelitian dan pokok 

pembahasannya. 

BAB VI :  Penutup 

              Kesimpulan dan Saran-saran 

 

 


