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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai defenisi kebijakan 

publik,baik dalam arti luas maupun arti sempit. Salah satu defenisi mengenai 

kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara 

luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini 

mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang 

dimaksud dengan kebijkan 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 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,2014:69). 

 Pakar Inggris, W.I Jenkins (dalam Wahab,2014:85) merumuskan 

kebijakan publik sebagai berikut “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-keputuan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas 

kewenangankekuasaan dari pada aktor tersebut”. 
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 Defenisi lainnya yaitu Chief J.O Udoji, seorang pakar dari Nigeria (dalam 

Wahab, 2014:94), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan 

bersanksiyang mempengaruhi pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 

 Demikian pula defenisi yang pernah disodorkan oleh Wilson (dalam 

Wahab, 2014:127) yang merumuskan kebijakan yaitu 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). 

 Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak 

kebijakan yang diajukan oleh Nakamura dan Smallwod yaitu kebijakan publik 

adalah serangkaian instruksi dari pembuatan keputusan pada pelaksanaan 

kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut 

(Solahuddin,2010:56). 

 Dalam konsep lainnyan seorang pakar bernama Willian N. Duun 

(1994:132) mengatakan proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian 

aktifitas intelektual yang dulakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. 

 Berdasarkan banyak defenisi tentang kebijakan publik diatas dapat 

disimpulkan bahwa kebijkan publik yaitu sebuah keputusan dari pemerintah yang 

mengikat bagi banyak atau masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 
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2.2 Pengambilan Keputusan 

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus 

dihadapi dengan tegas.Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan 

keputusan (Decision Making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau 

kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif 

atau lebih karena seandainya hanyaterdapat satu alternatif tidak akan ada satu 

keputusan yang akan diambil. 

Menurut J.Reason dalam Dagun, M. Save (2006:18) , Pengambilan 

keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental 

atau kognitifyang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara 

beberapa alternatif yang tersedia.Setiap proses pengambilan keputusan selalu 

menghasilkan satu pilihanfinal.G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan 

keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau 

lebih alternatif yang mungkin. 

Sedangkan Claude S. Goerge, Jr dalam Syamsi, Ibnu. (2000:5) 

Mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan 

manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk 

pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.  

Ahli lain yaitu Horold dan Cyril O‟Donnell dalam Syamsi, Ibnu. (2000:5) 

mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif 

mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak 

dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat 
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dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P. Siagian mendefinisikan 

pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu 

masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan 

tindakan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Pengambilan Keputusan (Decision Making) merupakan suatu proses 

pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi 

kedepan.  

Fungsi Pengambilan Keputusan individual atau kelompok baik secara 

institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik. Hasan, M. Iqbal (2004:10) 

Tujuan Pengambilan Keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah 

dan tidak berkaitan dengan masalah lain) Tujuan yang bersifat ganda (masalah 

saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar 

dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien.Namun, kerap kali terjadi 

hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan.Ini merupakan masalah yang 

harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi.Pengambilan keputusan dimaksudkan 

untuk memecahkan masalah tersebut. 
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2.3. Implementasi 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.  

Pengertian Implementasi Kebijakan adalah Teori George C. Edwards III 

(1980). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi,   (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) 

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama 

lain.  (Subarsono, 2005:90). 

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) 

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan 

implementasi. 

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah: 

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna 

program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 

2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program 

ke dalam tujuan kebijakan. 

3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, 

upah, dan lain-lainnya.(Tangkilisan, 2003:18) 
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Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Rippley dan Franklin (1982:73) 

menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga 

faktor yaitu: 

1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari 

kepatuhan atas mereka. 

2. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya 

persoalan. 

3. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan 

semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. 

(Tangkilisan, 2003:21) 

Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Peters (1982) mengatakan, 

implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor: 

1. Informasi 

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran 

yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para 

pelaksana dan  isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil 

dan kebijakan itu. 

2. Isi Kebijakan Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya 

isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern 

ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya 

kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut 

sumber daya pembantu. 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html
http://www.landasanteori.com/
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3. Dukungan 

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya 

tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

4. Pembagian Potensi Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya 

para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana 

dalamkaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.(Tangkilisan, 

2003:22) 

Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi 

yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan--tujuan yang 

dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan 

ukuran-ukuran dan tujuan- tujuàn tersebut.  (Winarno, 2002:113). 

2.4 Perwako No 39 Tahun 2014 

Peraturan Daerah adalah NaskahDinas yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam 

lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: 

a. Melindung ikesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan 

dari bahaya akibat merokok; 

b. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersihdansehat; 



17 
 

c. Membudayakan hidup sehat; 

d. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula. 

Prinsip Penerapan KTR adalah: 

a. 100% (seratuspersen) Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:  

1. Kawasan yang tida kada orang yang merokok di dalam gedung; 

2. Tidak ada ruangan merokok di dalam gedung; 

3. Tidak tercium bau rokok di dalam gedung; 

4. Tidak ada punting rokok di dalam gedung; 

5. Tidak ada asbak dan korek api di dalamgedung; 

6. Tidak ada indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam 

bentuk sponsor, promosi, dan iklan rokok; 

7. Tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung; 

8. Ada tanda kawasan tanpa rokok. 

b. Tidak ada ruangan merokok di tempat umum dan/atau tempat kerja 

tertutup; 

c. Tidak ada paparan asap rokok pada kawasan tanpa rokok 

d. Orang lain melalui kegiatan merokok dan/atau tidak mengijinkan dan/atau 

membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

2.5 Lingkungan sehat 

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
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fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan 

yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan 

lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu 

yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan 

manusia (www.wikipedia.org). Sedangkan lingkungan sehat adalah lingkungan 

yang bersih. Lingkungan bersih yaitu lingkungan yang jauh dari kondisi 

yangmenimbulkan penyakit, yang memberikan manfaat baik bagi kesehatan. 

Adapun ciri-ciri lingkungan sehat, yaituudara 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 

(http://emshaliha.wordpress.com). 

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam 

ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita (Soemarwoto, 

1994:53) Sifat lingkungan hidup ditentukan beberapa faktor. Pertama, jenis dan 

masing-masing jenis unsur dalam lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan 

atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau 

kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, factor non-materil suhu, cahaya dan 

kebisingan. Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi 

lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Untuk menciptakan lingkungan  

harmonis, antara factor lingkungan dan lingkungannya harus seimbang. Dengan 

peka atau sadar terhadap lingkungan, maka lingkungan akan menjadi lebih baik 

serta dapat memberikan sesuatu yang positif dan dapat kita manfaatkan dengan 

baik. Lingkungan sehat menurut WHO adalah “Keadaan yg meliputi kesehatan 

http://www.wikipedia.org/
http://emshaliha.wordpress.com/
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fisik, mental, dan sosial yg tidak hanya berarti suatu keadaan yg bebas dari 

penyakit dan kecacatan.” 

Sedangkan menurut UU No 23 / 1992 Tentang kesehatan “Keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis.” 

Pengertian Lingkungan Menurut A.L. Slamet Riyadi (1976) adalah ”Tempat 

pemukiman dengan segala sesuatunya dimana organismenya hidup beserta segala 

keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dpt diduga ikut 

mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu.” 

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian Kesehatan Lingkungan 

sebagai berikut : 

a. Pengertian Kesehatan Lingkungan Menurut World Health Organisation (WHO) 

pengertian Kesehatan Lingkungan : Those aspects of human health and disease 

that are determined by factors in the environment. It also refers to the theory and 

practice of assessing and controlling factors in the environment that can 

potentially affect health. Atau bila disimpulkan “Suatu keseimbangan ekologi 

yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan 

sehat dari manusia.” 

b. Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) “Suatu 

kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis 

antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup 

manusia yang sehat dan bahagia.” 
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c. Apabila disimpulkan Pengertian Kesehatan Lingkungan adalah “ Upaya 

perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju 

keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin 

meningkat. 

Pengertian lingkungan sehat berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 dalam 

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

kerja, tempat rekreasi, tempatumum dan fasilitas umum. Selanjutnya pada passal 

183 ayat (3) lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan 

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

diproses sesuai persyartan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa 

penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan melebihi ambang batas, radiasi sinar, 

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

2.6 Pandangan Islam Tentang Kebijakan 

Al-Quran terkadang menjelaskan berbagai berita tentang kondisi 

pemerintahan Islam di kota Madinah mulai dari pokok masalah hingga kendala-

kendalanya. Kitab suci ini juga menjelaskan metode dan mekanisme keluar dari 

masalah-masalah tersebut. Berita-berita itu tidak hanya menganalisa dan 

mengklasifikasi masalah, tapi juga menyinggung mekanisme penanganan dan 

kebijakan Rasul Saw. Karena Rasul Saw mengetahui kondis ipolitik, sosial, dan 

bahkan budaya masyarakat, maka beliau tidak hanya sekedar memberikan usulan 

dan masukan, tapi juga mengeluarkan instruksi untuk dilaksanakan. Dalam 

pemikiran al-Quran, pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai intrinsik, 
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tapi kekuasaan harus ditujukan untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan 

dan mengatu rmasyarakat. 

Mengimplementasikan dengan mantap keputusan, program dan kebijakan 

serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanaka nundang- undang. Allah Swt 

berfirman,

 

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena it uma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu [246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,  Maka 

bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali „Imran: 159). 

2.6.1 Pandangan Islam terhadap Rokok 

Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para 

dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap 

kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit 

aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan 

kematian mendadak. 
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Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan 

dirinya melalui firman-Nya: 

 َوََل تُْلقُىا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكةِ 

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendir kedalam kebinasaan.” (QS. Al 

Baqarah: 195). 

Nabis hallallahu ‘alaihiwasallam juga bersabda: 

 ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ 

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik 

permulaan ataupun balasan.” (HR. Ibnu Majah. Hadisini di shahihkan oleh 

Albani). 

Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan 

dunia kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis 

penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, 

berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi, pendeknya merokok 

merusak seluruh sistem tubuh. 

Oleh karena itu, seluruh negara menetapkan undang-undang yang 

mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa merokok dapat mebahayakan 

kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. 
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Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga 

fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok, begitu juga 

Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok, melalui fatwa nomor: 

(4947), yang menyatakan, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya 

(tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok 

menyebabkan bahaya yang begitu besar”. 

2.7 Defenisis Konsep 

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari 

variabel yang diteliti.untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti. Adapun yamg menjadi defenisi konsep pada penelitian 

ini adalah; 

1. Kebijakan adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh 

pemerintah yang mempuyai orientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan masyarakat atau publik. 

2. Implementasi Kebijakan adalah suatu rangkaian program atau 

kegiatanyang dibuat untuk melaksanakan semua keputusan yang sudah 

diambilatau ditetapkan dengan menggunakan berbagai sumber daya dalam 

suatu pola yang terintergrasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
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4. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk 

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

mempromosikan Produk Tembakau. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Frantama Ramadhan (2016), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan judul skripsi “Implementasi Perda No. 2 Tahun2014 

Tentang Kawasan Tertip Rokok di Kota Padang Panjang” dengan 

kesimpulan bahwa perda terlaksana kurang efektif, hal ini dapat dilihat 

dari hasil jawaban responden seara keseluruhan dan masih terdapat 

pelanggaran kawasan tertip rokok di Kota Padang Panjang, namun dengan 

beberapa kendala yakni, kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota 

Padang Panjang sehingga masih banyak masyarakat yang kurang 

mengetahui keberadaan dan arti penting dari Peraturan Daerah tersebut. 

2. Herry Rahma (2016), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan judul skripsi “Peran Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok Dalam 

Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok Kota Payakumbuh” dengan kesimpulan bahwa peran Tim 

Pemantau dalam  implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh belum optimal dapat dilihat dar 

beberapa kegiatan tim pemantau yang masih belum terlaksana. 

3. Anna Zaina Triana (2012), Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi 

“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun 

2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Muhammadiyah 2 

Palembang  selaku pelaksana perda tentang kawasan tanpa rokok daerah 
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Palembang  masih memiliki kendala seperti, masih adanya sisa yang tidak  

menurut dengan kawasan tanpa rokok tersebut, kendala yang dihadapi 

pada saat mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di sekolah oleh 

Dinas Kota Palembang adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk 

mendukung terlaksnanya kawasan tanpa rokok. 

4. Zakiah Drajat (2013), Universitas Hasanudin Makasar dengan judul 

skripsi “Pelaksanaan Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Pada Tempat 

Umum sebagai Perwujudan Hak Atas Kesehatan Msyarakat” dengan 

kesimpulan bahwa  pelaksanaan kawasan bebas asap rokok pada ketiga 

tempat belum sesuai peraturan, yang seharusnya menyesuaikan dengan 

peraturan, terutama setelah keluarnya perda dan penataannya seara 

bertahap dengan memperhatikan kultur masyarakat  dan Pemerintahan 

Kota Makasar seyogyanya memberikan penghargaan (reward) kepada 

pimpinan atau penanggung jawab kawasan atau institusi yang telah 

menerapkan  Kawasan Tanpa Rokok dan dapat dijadikan contoh bagi 

kawasan lain 

5. Agil Prianggara (2013), Universitas Brawijiaya dengan judul skripsi 

“Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas merokok (Studi di 

Dinas Ksehatan Surabaya)” dengan kseimpulan bahwa pelaksanaan pasal 

7  Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas merokok masih belum sesuai dengan 
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yang diatur dalam peraturan tersebut karena masih ada hambatan-hambatn 

eksternal dalam pelaksanaannya. 

2.9 Konsep Operasional 

 Konsep Operasional yang penulis gunakan dipenelitian ini berdasarkan 

Teori George C. Edwards III, yang mana terdapat pada peraturan walikota 

Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Variabel Indikator Sub indikator 

Peraturan Walikota 

pekanbaru No 39 tahun 

2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok 

a. Pengelolaan 

Kawasan tanpa 

Rokok 

 

b. Pembinaan dan 

Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

c. Sanksi 

administratif 

 

a. Pimpinan 

b. Pegawai 

 

 

a. Sosialisasi 

b. Kordinasi 

c. Pemberian 

pedoman 

d. Konsultasi 

e. Monitoring dan 

evaluasi 

 

a. Peringatan  

b. Penghentian 

sementara 

kegiatan 

c. Pencabutan izin 

 

 

Sumber : Perwako Pekanbaru No. 39 Tahun 2014 Tentang KTR 
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2.10  Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Peraturan Walikota 

Pekanbaru No.39 tahun 2014 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

KAWASAN TANPA ROKOK 

a. Fasilitas pelayanan kesehatan 

b. Tempat proses belaja rmengajar 

c. Tempat anak bermain 

d. Fasilitas olahraga 

e. Tempat kerja 

f. Tempat umum lainnya. 

 

 
a. Pengelolaan Kawasan Tanpa 

Rokok 

b. Pembinaan dan Pengawasan 

c. Sanksi administratif 

Teori George C. Edwards III 


