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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 setinggi-tingginya.Pemerintah berkewajiban untuk menyenggelarakan 

berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonseia dimana salah sstu 

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 penggunaaannya agar tidak 

menganggu 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 Kasinogenik. 

Salah satu 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 
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tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah pada Bagian Ketujuh Belas Pasal 115. 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang 

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

mempromosikan produk tembakau. 

 Selain itu, pembentukan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah 

dipertegas oleh peraturan pemerintah No 19 tahun 2003 tentang Pengamanan 

Rokok Bagi Kesehatan pada Bab II Bagian Enam Pasal 22 – 25, Pasal 25 yang 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan 

tanpa rokok.. 

Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah Kota Pekanbaru  

mengeluarkan Peraturan Wali Kota No. 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 

Rokokatau yang disingkat KTR. Di dalam perwako ini di sebutkan kawasan tanpa 

rokok meliputi: 

a. Fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Tempat prose belajar mengajar. 

c. Tempat anak bermain 

d. Fasilitas olahraga 

e. Tempat kerja 

f. Tempat umum (meliputi:hotel,pelabuhan,restoran,Rumah makan,jasa 

boga, pasar, pusat pembelanjaan, bioskop, mall, plaza,da tempat umum 

lainnya) 
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 Kemudian di dalam perwako ini dijelaskan bahwa Walikota melakukan 

pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok tersebut. 

Pembinaan dan pengawasan sebagaiamana yang dimaksud tersebut yaitu dengan 

sosialisasidan kordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring, dan 

evaluasi (Bab VI pasal 11) 

Berdasarkan Observasi peneliti dan selama berlakunya  perturan Walikota 

ini pada bulan Mei 2014 masih banyak ditemui Pegawai Sekretariat Kota 

Pekanbaru yang merokok di area kantor mereka, dimana kantor merupakan salah 

satu kawasan yang di larang merokok, ini dijelaskan pada Perwako no 39 tahun 

2014 yaitu daerah perkantoran (Bab III pasal 5 poin G). Ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Gambar 1.1 

 Pegawai yang sedang merokok  
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Kemudian peneliti juga melakukan wawancara pra-riset dengan salah satu 

anggota satpol-pp yang sedang sift jaga di Kantor Walokota Pekanbaru kala itu 

sebagai berikut: 

“sebenarnya memang ada aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa 

rokok,di aturan iyu salah satunya di kantor ini,namun tidak dipungkiri masih ada 

beberapa oknum pegawai kantor ini yang masih merokok entah mereka tidak tau 

tentang aturan tersebut atau kurang tegasnya aturan tersebut.”(wawancara 

dengan salah satu anggota satpol-pp yang sedang sift jaga di Kantor 

Walikota Pekanbaru, Kamis 27 April 2017)” 

 Berdasarkan wawancara di atas menunjukan bahwa memang benar ada 

pegawai Walikota Pekanbaru yang masih melanggar peraturan walikota no.39 

tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. 

Peneliti mengambil tempat penelitian di Kantor Sekretariat Daerah, karena 

kantor ini merupakan pusat pemerintahan daerah Kota Pekanbaru yang mana 

banyak warga kota Pekanbaru akan berurusan dan merupakan cerminan dari 

wajah kota Pekanbaru itu sendiri. Sehingga apabila masih banyak pegawai yang 

merokok warga kota Pekanbaru menilai negatif hal tersebut karena mereka 

melanggar peraturan yang mereka buat sendiri dan juga ini bertolak belakang 

dengan tujuan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan tanpa rokok dalam bab II 

pasal 2. 

Kantor Sekretariat Daerah walikota Pekanbaru memiliki lingkungan yang 

cukup bersih dan cukup memiliki ruang terbuka hijau, akan tetapi di dalam kantor 

tersebut masih di berikan asbakrokok untuk paraperokok sehingga para pegawai 

dengan leluasa dapat merokok di dalam gedung tersebut hal ini sangat 
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bertentatangan dengan perwako no 39 tahun 2014. Ini dapat di lihat pada tabel dan 

gambar berikut: 

Tabel 1.1 

Tabel Jumlah Pegawai Yang Merokok di Kantor Sekretariat Dearah Kota 

Pekanbaru 

 

Ruangan kantor Pegawai  

perokok 

Pegawai non 

perokok 

Bagian administrasi 

pemerintahan umum 

6 2 

Bagian hukum dan 

perundang-undangan 

 

8 3 

Bagian organisasi dan tata 

laksana 

 

7 3 

Bagian administrasi 

perekonomian dan SDM 

 

6 4 

Bagian administrasi 

pembangunan dan data 

elektronik 

 

7 3 

Bagian kerjasama 4 3 

Bagian protokol 5 2 

Bagian umum 8 2 

Bagian keuangan dan aset 

sekretriat daerah 

6 3 

Bagian administrasi 

kesejahteraan masyarakat 

8 2 

Bagian Humas dan 

informasi 

5 3 

Jumlah 70 30 

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2017 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa masih banyaknya pegawai yang merokok 

di kawasan kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, bahkan si setiap Bagian 

ada pegawai yang merokok dan melanggar peraturan tersebut. 
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Gambar 1.2 

Temuan Asbak Rokok di Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru 

 

Pada Kantor Sekretariat Daerah terdapat pegawai yang berjumlah 153 

pegawai yang mana diantara pegawai tersebut terdapat 100 pegawai laki-laki dan 

53 perempuan,yang secara keseluruhan pegawai laki-laki mereka merupakan 

perokok kaktif. 

Dari observasi peneliti menunjukkan bahwa para pegawai masih bisa 

melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, lalu ini 

diperparah dengan ketidaktahuan para pegawai bahwa adanya daerah-daerah yang 

dilarang merokok dan ketika peneliti meminta data ke Satpol PP Kota Pekanbaru 

mereka tidak memiliki data pelanggar Kawasan Tanpa Rokok hal ini 

mengidentifikasikan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru tidak mengaplikasikan 

Peraturan Walikota tersebut dari awal peraturan itu dibuat, yang mana seharusnya 

Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai penegak Perda seharusnya melakukan 

pengawasan dan inspeksi terhadap penegakan peraturan tersebut sesuai dengan 

Perwako No. 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Bab VI Pasal 18 
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ayat satu (1).Sehingga megakibatkan semakin banyaknya para pegawai yang 

merokok dikawasan yang tidak seharusnya merokok. 

Ini tak terlepas dari kebiasaan pegawai kota pekanbaru yang masih merasa 

rokok merupakan hal yang biasa tanpa memikirkan dampak jangka panjang 

maupun jangka pendek terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain yang 

berada disekitarnya. Sehingga masih banyak pegawai atau aparatur Pemerintah 

Kota Pekanbaru yang masih melanggar Peraturan Walikota No 39 tahun 2014 

tentang kawasan tanpa rokok. Bedasarkan wawancara awal kepada kepala subbag 

kepegawaian ada sekitar 70% pegawai kantor merupakan perokok. 

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk mengambil penelitian 

yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NO 

39 TAHUN 2014  TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA 

PEKANBARU (STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KOTA 

PEKANBARU)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah di dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 39 Tahun 

2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok? 

2. Apa saja faktor penghambat Implemantasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru 

No 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 39 

Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

2. Untukmengetahui penghambat Implemantasi Peraturan Wali Kota 

Pekanbaru No 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu : 

a. Manfaat : 

-   Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Administrasi 

Negara, khususnya tentang Implementasi Perwako No 39 Tahun 2014 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

-Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat menjadikan hasil penelitian 

ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

dapat dilakukan untuk menegakkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 39 

Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Pekanbaru 

b. Manfaat Praktis : 

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang 

hendak meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari tiga 

bab dan sub-sub bab antara lain meliputi sebagai berikut : 
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Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, Tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, serta sistematika penulisan. 

Bab II : Kerangka Teori 

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai pendapat teori yang erat 

permasalahannya dan terdiri dari landasan teori, definisi, konsep, serta 

hipotesa. 

Bab III : Metodelogi Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tentang metodelogi penelitian dari beberapa tipe 

penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi 

dan sampel, tekhnik pengumpulan data serta analisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


